Grwp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau Pen-y-bont ar Ogwr

Ffurflen hysbysu am ddigwyddiad
Nodwch eich dewis iaith ar gyfer cyfathrebu yn y dyfodol: Cymraeg / Saesneg

Gofynion Gweithredu
ESAG
Enw’r digwyddiad
Dyddiad y digwyddiad
Hyd y digwyddiad
Amser y digwyddiad
Lleoliad y digwyddiad (gan
gynnwys cod post)

Enw llawn yr ymholwr
Rhif ffôn
Cyfeiriad e-bost
Enw’r rheolwr neu’r trefnydd
(os yw’n wahanol i’r ymholwr)
Rhif ffôn
Cyfeiriad e-bost
Math o ddigwyddiad
Rhowch ddisgrifiad cryno

Os ydy’r digwyddiad wedi
ei gynnal o’r blaen, rhowch
fanylion.

Gofynion Gweithredu
ESAG
Pwy biau’r tir / lleoliad?

Ydych chi wedi
cael caniatâd gan y
tirfeddiannwr? Rhowch
fanylion a thystiolaeth
ategol.

Ymlaen i adran daliadau
tir Cyngor Pen-y-bont
ar Ogwr

Gwirio’r wybodaeth
a ddarparwyd gydag
adran daliadau tir y
Cyngor

A fydd y digwyddiad naill
ai’n cael ei gynnal ar y
briffordd, neu’n effeithio
arno mewn unrhyw ffordd?

Ymlaen i’r adran
briffyrdd

Niferoedd arfaethedig i
fynychu’r digwyddiad?

Ymlaen i’r adran
drwyddedu

A fydd mynediad
cyfyngedig i’r safle /
digwyddiad? Rhowch
fanylion.

Ar gyfer pa grŵp oedran
mae’r digwyddiad?
Trwyddedu
Am wybodaeth am drwyddedau, ewch i
https://www.bridgend.gov.uk/cy/busnes/trwyddedu/gwnewch-gais-am-drwydded/
A fydd unrhyw
weithgarwch
trwyddedadwy yn
digwydd? Darparwch
fanylion.

Ymlaen i’r adran
drwyddedu

Gofynion Gweithredu
ESAG
Diogelu iechyd yr amgylchedd a diogelu’r cyhoedd
Cyflwynir gwasanaethau iechyd yr amgylchedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont, Cyngor Bro
Morgannwg a Chyngor Caerdydd gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir.
www.srs.wales/en/Environmental-Health/Environmental-Health.aspx
Ydych chi wedi ystyried
eich cyfrifoldebau mewn
perthynas â’r Ddeddf
Iechyd a Diogelwch yn y
Gwaith? Rhowch fanylion.

Ymlaen i SRS

Dylai masnachwyr
bwyd gael eu cofrestru
a’u harchwilio gan yr
awdurdod lleol maen nhw
wedi’i leoli ynddo. Gallwch
wirio hyn ar-lein yn
www.food.gov.uk/ratings
Argymhellir eich bod
ddim ond yn caniatáu
masnachwyr sydd â sgôr
hylendid bwyd o 3 neu
uwch yn eich digwyddiad.
Rhowch fanylion am
unrhyw fasnachwyr bwyd.

Llofnodwyd................................................................... Dyddiad...................................................

Y camau nesaf i drefnwyr digwyddiadau
1. Llenwi ac e-bostio’r ffurflen hysbysu digwyddiad i events@bridgend.gov.uk
2. E-bost gan ESAG yn cydnabod derbyn y ffurflen
3. Anfon y ffurflen ymlaen at adran daliadau tir perthnasol y Cyngor (e.e. Eiddo, Parciau, Amddiffyn yr
Arfordir, Canol y Dref, Priffyrdd, Harbyrau).
4. Unwaith y bydd yr adran(au) perthnasol wedi rhoi caniatâd cychwynnol i’r digwyddiad fynd yn ei
flaen, bydd yr adran honno’n dweud beth sydd ei angen o ran Cynllun Digwyddiad, Asesiadau Risg,
Rhestr Wirio Digwyddiadau, ac unrhyw ddogfennau eraill.
Os nad yw’r digwyddiad yn cael ei gynnal ar eiddo Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, bydd trefnwyr
digwyddiadau yn cael eu cyfeirio’n uniongyrchol at y Templedi Cynllun Digwyddiadau ac Asesu Risg
a’r Rhestr Wirio Digwyddiadau.
5. Unwaith y bydd trefnydd y digwyddiad yn darparu’r cynllun digwyddiadau llawn a’r dogfennau
ategol, bydd ar gael i holl aelodau’r ESAG ei ystyried.
6. Gan ddibynnu ar natur y digwyddiad, gellir gwahodd y trefnydd i fynychu cyfarfod y Grŵp Cynghori
ar Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG) neu bydd y digwyddiad yn cael ei ystyried gan ESAG o bell.
Byddwn yn e-bostio’r trefnydd os bydd gofyn mynychu cyfarfod neu os bydd angen rhagor o
wybodaeth neu weithredu unrhyw fesurau diogelwch ychwanegol.

