
Anfonwch bob ffurflen gais a phob dogfen ategol i:  
CaisDigwyddiadau@caerffili.gov.uk 

 
I bwy bynnag a fynno wybod, 
  

Hoffem sôn wrthych am y posibilrwydd o gael stondin yn rhai o'n digwyddiadau yn 2020. Mae gennym raglen o wahanol 
ddigwyddiadau lle mae modd gwneud cais am leiniau fel y manylir isod. Bydd digwyddiadau ychwanegol yn cael eu cynnal 
drwy gydol y flwyddyn a byddwn yn eich hysbysu am y rhain fel y bo modd.  
 

DIGWYDDIAD DYDDIAD AC AMSER LLEOLIAD NIFER YR 
YMWELWYR 

YN FRAS 
Gŵyl Fwyd Caerffili Dydd Sadwrn 2 Mai 

9am – 5pm 
Cardiff Road a Maes Parcio'r 

Twyn, Caerffili CF83 1JL 
(Canol y dref) 

9,000 

10 Cilomedr Caerffili Dydd Sul 17 Mai 
8am – 12pm 

(Ras yn dechrau 10am) 

Crescent Road, Caerffili CF83 
1AB 

(Safle glaswelltog) 

2,000 o 
redwyr a 
2,000 o 
wylwyr 

Y Caws Mawr Dydd Sadwrn 25 Gorffennaf - 10am – 
8pm  

 Dydd Sul 26 Gorffennaf – 10am – 7pm 
 

Crescent Road, Caerffili, CF83 
1AB 

(Safle glaswelltog) 

75,000 

Ffair Nadolig Ystrad Mynach  Dydd Sadwrn 21 Tachwedd 
9am – 5pm 

Bedwlwyn Road, Ystrad 
Mynach CF82 7AB 

(Canol y dref) 

7,500 

Ffair y Gaeaf, Coed Duon  Dydd Sadwrn 28 Tachwedd  
9am – 5pm  

High Street, Coed Duon  
NP12 1BE 

(Canol y dref) 

7,000 

Ffair y Gaeaf, Bargod  Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr  
10am – 4pm 

Sgwâr Hanbury, Heol Hanbury 
a'r Stryd Fawr, 

Bargod CF81 8QT 
Sgwâr Hanbury, Heol Hanbury 

a'r Stryd Fawr, 
Bargod 
CF81 8QT 

(Canol y dref) 

3,500 

Marchnad Nadolig Caerffili 
a Gorymdaith Llusern  

Dydd Sadwrn 12 Rhagfyr 
9am – 8pm  

Gorymdaith Llusern 6.30pm 
Diweddglo tân gwyllt tua 7.15pm  

Cardiff Road a Maes Parcio'r 
Twyn, Caerffili CF83 1JL 

(Canol y dref) 

12,000 

 
 

Ym mhob un o'n digwyddiadau, bydd strwythur yn cael ei ddarparu ar ffurf stondin farchnad neu babell fawr, fel sydd 
wedi'i nodi ar ffurflen gais pob digwyddiad, oni bai bod ôl-gerbyd personol yn cael ei dynnu i safle'r digwyddiad.  Sylwch, 
ni fydd stondinau/gasebos personol yn cael eu caniatáu yn unrhyw un o'n digwyddiadau, oni bai bod hyn yn cael ei gytuno 
â threfnwyr y digwyddiad. Gall strwythurau, a'u maint, amrywio ym mhob digwyddiad, felly, darllenwch y ffurflenni'n 
ofalus. Hefyd, byddwch yn ymwybodol nad yw'r un o'r stondinau / pebyll mawr wedi'u caffael ar yr adeg hon ac felly 
gallent newid fformat yn dibynnu ar argaeledd. Os bydd eich cais am le mewn digwyddiad yn llwyddiannus, bydd 
delweddau o'r stondinau masnach a fydd wedi'u caffael yn cael eu hanfon atoch cyn y digwyddiad. 
 

Wrth wneud cais am ddigwyddiadau unigol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am y math o lain sy'n gweddu orau 
i'ch anghenion busnes, fel sydd i'w weld ar bob ffurflen. Cyflwynwch bob ffurflen gais drwy e-bost i  
CaisDigwyddiadau@caerffili.gov.uk ynghyd â'ch cais digwyddiad – ffurflen gyswllt a'r holl ddogfennau ategol 
gofynnol. 
 
Mae ffurflenni cais ar gyfer pob digwyddiad ar gael ar www.visitcaerphilly.com/cy. Lawrlwythwch y ffurflenni ar 
gyfer y digwyddiadau yr hoffech fod yn bresennol ynddynt. 
 

Sylwch: Yn achos yr holl ffurflenni cais am le mewn digwyddiadau yn 2020, DIM OND UNWAITH y bydd rhaid i chi lenwi ‘CAIS 
DIGWYDDIAD – FFURFLEN GYSWLLT 2020’ am holl ddigwyddiadau'r flwyddyn. Bydd hyn, gobeithio, yn gwneud y broses 
ymgeisio yn haws, gan osgoi dyblygu'r un wybodaeth mewn nifer o geisiadau. 
 

O ran y ffurflen ‘CAIS DIGWYDDIAD – FFURFLEN GYSWLLT 2019’, mae'n hanfodol bod copi o'ch yswiriant atebolrwydd 
cyhoeddus ynghlwm wrth y daflen, ynghyd â thystiolaeth o'ch Sgôr Hylendid Bwyd o 3 phwynt neu'n uwch.  Ni fydd unrhyw 
fusnes heb sgôr o 3 phwynt neu'n uwch yn cael ei dderbyn yn nigwyddiadau'r Cyngor. Bydd rhaid hefyd lenwi'r cofnod 
diogelwch bwyd a'r ffurflen asesu risg tân ac LPG (nwy petrolewm hylifedig) ar y ffurflen (os yw'n berthnasol), ynghyd â 
chopïau o dystysgrifau diogelwch LPG (os yw'n berthnasol). Os na fyddwch yn llogi un o stondinau'r Cyngor yn y 
digwyddiadau, rhaid i chi gyflwyno delwedd o'ch stondin/uned. Os bydd unrhyw ddogfen yn absennol, bydd yn arwain at oedi 
prosesu'ch cais. Ni fydd ceisiadau'n cael eu hystyried nes bod yr holl ddogfennau'n dod i law.   
 

mailto:CaisDigwyddiadau@caerffili.gov.uk
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Bydd masnachwyr bwydydd a diodydd poeth – er enghraifft, te, coffi, byrgyrs, sglodion, pizza ac ati (gweler y tabl isod) – 
yn cael eu derbyn mewn rhai digwyddiadau yn unig.  Lle y bo'n berthnasol, bydd y rhain yn cael eu derbyn ar gyfradd 
consesiwn, fel sydd wedi'i nodi ar ffurflen gais pob digwyddiad, lle mae'r ffi yn uwch na'r ffi ar gyfer llain safonol. Yn achos 
pob digwyddiad, os byddwch yn gwneud cais am fasnachu mewn digwyddiad, a bod yr eitemau'n cael eu gwerthu gyda'r 
bwriad iddynt gael eu bwyta / eu hyfed ar y safle, bydd y cyfraddau consesiwn yn berthnasol waeth a yw'r bwydydd a'r 
diodydd yn boeth neu'n oer. Byddwch yn ymwybodol, yng Ngŵyl y Caws Mawr, oherwydd bod consesiynau arlwyo yn 
bresennol, ni fydd masnachwyr yn cael gwerthu diodydd oer – hynny yw, caniau o bop, poteli o ddŵr – ar y safle; bydd y 
masnachwyr yn cael gwerthu diodydd oer sy'n rhan o'u prif gynnyrch yn unig (nid eilbethau). 
 

DIGWYDDIAD CANIATEIR BWYDYDD POETH CANIATEIR 
DIODYDD 

POETH 

CANIATEIR GWERTHIANNAU ALCOHOL 

Gŵyl Fwyd Caerffili IE IE Ie – Gwerthiannau oddi ar y safle yn unig. Rhaid i'r 
ymgeisydd wneud cais am Hysbysiad Digwyddiad Dros 
Dro (‘TEN’) ar ôl cael gwybod am lain lwyddiannus ar 

gyfer gwerthiannau oddi ar y safle a gwerthiannau ar y 
safle os yw'n bwriadu cynnig samplau. 

10cilomedr Caerffili IE IE NAGE 
Y Caws Mawr IE IE Ie – Bydd lleiniau ar gael ar gyfer gwerthiannau ar y safle 

ac oddi ar y safle.  
Rhaid i'r ymgeisydd wneud cais am Hysbysiad 

Digwyddiad Dros Dro (‘TEN’) ar ôl cael gwybod am lain 
lwyddiannus ar gyfer gwerthiannau ar y safle ac oddi ar 
y safle. Os ydych yn gwneud cais am lain gwerthiannau 
oddi ar y safle, ond hoffech gynnig samplau, bydd hefyd 
angen i chi wneud cais am lain gwerthiannau ar y safle. 

Ffair Nadolig Ystrad 
Mynach  

Nage, fodd bynnag, bydd cynhyrchion byrbryd yn cael 
eu caniatáu – megis crempogau, wafflau, toesenni, a 

phice ar y maen – ar gyfradd consesiwn gan nad yw'r 
rhain yn gwrthdaro yn uniongyrchol â'r caffis a bwytai 

lleol. 

NAGE Ie – Gwerthiannau oddi ar y safle yn unig, ac eithrio 
gwerthwyr gwin poeth sbeislyd/seidr poeth sbeislyd a 
all wneud cais am werthiannau ar y safle ac oddi ar y 
safle.  Rhaid i'r ymgeisydd wneud cais am Hysbysiad 

Digwyddiad Dros Dro (‘TEN’) ar ôl cael gwybod am lain 
lwyddiannus ar gyfer gwerthiannau oddi ar y safle a 

gwerthiannau ar y safle os yw'n bwriadu cynnig 
samplau. 

Ffair y Gaeaf, Coed Duon Nage, fodd bynnag, bydd cynhyrchion byrbryd yn cael 
eu caniatáu – megis crempogau, wafflau, toesenni, a 

phice ar y maen – ar gyfradd consesiwn gan nad yw'r 
rhain yn gwrthdaro yn uniongyrchol â'r caffis a bwytai 

lleol. 

NAGE Ie – Gwerthiannau oddi ar y safle yn unig, ac eithrio 
gwerthwyr gwin poeth sbeislyd/seidr poeth sbeislyd a 
all wneud cais am werthiannau ar y safle ac oddi ar y 
safle.  Rhaid i'r ymgeisydd wneud cais am Hysbysiad 

Digwyddiad Dros Dro (‘TEN’) ar ôl cael gwybod am lain 
lwyddiannus ar gyfer gwerthiannau oddi ar y safle a 

gwerthiannau ar y safle os yw'n bwriadu cynnig 
samplau. 

Ffair y Gaeaf, Bargod Nage, fodd bynnag, bydd cynhyrchion byrbryd yn cael 
eu caniatáu – megis crempogau, wafflau, toesenni, a 

phice ar y maen – ar gyfradd consesiwn gan nad yw'r 
rhain yn gwrthdaro yn uniongyrchol â'r caffis a bwytai 

lleol. 

NAGE Ie – Gwerthiannau oddi ar y safle yn unig, ac eithrio 
gwerthwyr gwin poeth sbeislyd/seidr poeth sbeislyd a 
all wneud cais am werthiannau ar y safle ac oddi ar y 
safle. Rhaid i'r ymgeisydd wneud cais am Hysbysiad 

Digwyddiad Dros Dro (‘TEN’) ar ôl cael gwybod am lain 
lwyddiannus ar gyfer gwerthiannau oddi ar y safle a 

gwerthiannau ar y safle os yw'n bwriadu cynnig 
samplau. 

Marchnad Nadolig Caerffili IE IE Ie – Gwerthiannau oddi ar y safle yn unig, ac eithrio 
gwerthwyr gwin poeth sbeislyd/seidr poeth sbeislyd a 
all wneud cais am werthiannau ar y safle ac oddi ar y 
safle. Rhaid i'r ymgeisydd wneud cais am Hysbysiad 

Digwyddiad Dros Dro (‘TEN’) ar ôl cael gwybod am lain 
lwyddiannus ar gyfer gwerthiannau oddi ar y safle a 

gwerthiannau ar y safle os yw'n bwriadu cynnig 
samplau. 

 
Bydd pob cais am le mewn digwyddiad yn cael ei asesu pan ddaw i law, a byddwn yn rhoi gwybod i chi os na chewch chi 
werthu/hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth penodol; felly, os ydych yn ansicr, gwnewch gais er mwyn osgoi oedi neu golli 
cyfle. 
  
Yn achos yr holl ddigwyddiadau y byddwch yn ymgeisio amdanynt, bydd angen i chi ddarllen yr Amodau Derbyn a Pholisi 
Rheoli Diogelwch Digwyddiadau. Mae'r ddogfen hon yr un fath ar gyfer yr holl ddigwyddiadau y byddwch yn ymgeisio 
amdanynt yn 2020. 
  
Pan ddaw ffurflen gais i law ar gyfer y digwyddiad hwn, nid yw'n cadarnhau archeb neu le yn y digwyddiad.  Mae'r Cyngor 
a/neu drefnydd y digwyddiad yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw ffurflen gais a ddaw i law am le yn y digwyddiad, ac/neu 
mewn digwyddiadau yn y dyfodol.  
  
Bydd y broses ddewis ar gyfer holl ddigwyddiadau'r Cyngor yn gweithredu ar sail ‘y cyntaf i'r felin’, lle y bo modd.  Serch 
hynny, bydd lleoliad daearyddol, yn ogystal â'r math o gynnyrch, yn cael eu hystyried. Ar ôl dyrannu'r holl stondinau, bydd 
rhestr wrth gefn yn cael ei llunio a'i defnyddio os bydd unrhyw un yn canslo. Ni fydd presenoldeb mewn digwyddiadau 
blaenorol yn golygu y bydd lle yn cael ei gadw yn y blynyddoedd dilynol.  



 
Sylwer: Os bu achos o ddyrannu lleiniau ar gyfer digwyddiadau yn ystod y blynyddoedd blaenorol, a daeth taliad i law 
amdanynt, ond nid oedd y masnachwyr wedi cyrraedd, neu roeddynt wedi gadael yn gynnar heb reswm, neu roeddynt yn 
bresennol am un o ddiwrnodau'r digwyddiad yn unig yn lle'r ddau ddiwrnod, gall hyn arwain at ddileu'r masnachwyr dan 
sylw o gronfa ddata'r Cyngor ar gyfer bod yn bresennol mewn digwyddiadau yn y dyfodol. 
  
Sylwer: Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau i'r swyddfa digwyddiadau yw dydd Sul 16 Chwefror 2020, fodd 
bynnag, byddwch yn ymwybodol na fydd y gwaith dyrannu lleiniau yn aros tan y dyddiad hwn, byddant yn cael eu 
dyrannu fel sydd wedi'i nodi eisoes.  Bydd modd cyflwyno ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn, a byddant yn cael eu rhoi ar y 
rhestr wrth gefn os bydd yr holl leoedd eisoes wedi'u llenwi. 
  
Bydd busnesau ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn cael blaenoriaeth, lle y bo modd, tan ddydd Sul 16 Chwefror yn unig.  Ar 
ôl y dyddiad hwn, bydd ceisiadau'n cael sylw pan fyddant yn cyrraedd y swyddfa. Ar ôl i'ch ffurflen gais ddod i law, 
byddwch yn cael gwybod yn ysgrifenedig a yw'ch cais am stondin yn llwyddiannus cyn gynted â phosibl; ni fydd ceisiadau 
ar lafar am stondinau yn cael eu hystyried.  
  
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cadw'r hawl i ddileu manylion cyswllt unigol o'r gronfa ddata os bydd achos o 
fethu â chydymffurfio â'r telerau ac amodau, gan gynnwys gweithdrefnau talu, ar gyfer pob digwyddiad.  
  
Ar gyfer 2020, byddwn yn parhau i ddefnyddio'r un dull talu sydd wedi'i ddefnyddio yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf. Nid ydym bellach yn derbyn sieciau gyda cheisiadau.  Bydd taliadau'n cael eu cymryd dros y ffôn ar ôl 
cadarnhau bod eich cais yn llwyddiannus.  Ni ddylai unrhyw daliad gael ei wneud cyn y bydd gofyn amdano, a 
bydd methu â thalu yn ystod yr amserlen ddynodedig, ar ôl i chi gael gwybod am eich llwyddiant i gael lle mewn 
digwyddiad, yn arwain at ganslo eich cais ac ailddyrannu'ch lle.  
 
Bydd manylion cyswllt a gwybodaeth am sut i dalu yn cael eu hanfon ar ôl cadarnhau eich llwyddiant i gael llain ym mhob 
digwyddiad. 
  
Nid fydd angen darparu'ch Asesiadau Risg gyda'ch cais, ond bydd yn rhaid iddynt fod ar gael cyn y digwyddiad neu 
ar ddiwrnod y digwyddiad os bydd ein Cynghorwyr Iechyd a Diogelwch yn gofyn. Os ydych yn gwneud unrhyw 
weithgareddau sy'n cael eu hystyried yn rhai ‘risg uchel’, cyflwynwch eich asesiad risg gyda'ch ffurflen gais er 
mwyn ei wirio. Sylwch, NI FYDD GENERADURON yn cael eu caniatáu yn nigwyddiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Caerffili. Bydd masnachwyr bwyd yn cael dod â nwy petrolewm hylifedig (‘LPG’) i'r safle, ond bydd yn rhaid iddynt 
hysbysu'r trefnydd o hyn drwy ei nodi ar eu ffurflen gais, a chyflwyno'r holl waith papur perthnasol.  Os bydd 
angen trydan, bydd y Cyngor yn ei ddarparu yn unol â'r ffioedd sydd wedi'u nodi ar y ffurflen gais, os bydd ar gael. 
Rhaid i bob masnachwr bwyd arddangos ei sgôr hylendid bwyd o 3 phwynt neu'n uwch ym mhob digwyddiad. 
  
Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth amgaeedig, mae croeso i 
chi gysylltu â ni. 
  
Yn gywir 
 
Stacy Francis a Sarah Kate Ackerman 
Swyddogion Digwyddiadau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 


