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Costau   
Mae'r holl brisiau fesul diwrnod digwyddiad oni nodir yn wahanol. Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW, y codir tâl o 20% arnynt. Bydd yr union gyfraddau'n cael eu 

pennu gan Gyngor Caerdydd yn seiliedig ar gymhlethdod digwyddiadau ac effaith debygol ar y tir. Gweler y nodiadau ar y gwaelod am wybodaeth am daliadau 

ychwanegol a allai fod yn berthnasol hefyd 

CAPASITI’R DIGWYDDIAD 

FESUL DIWRNOD 

Hyd at 499  500 – 999 1,000 – 7,999 8,000 – 20,000  

Bondiau Ad-daladwy i’w talu 

fesul archeb.  Nid oes angen 

talu TAW ar fondiau 

Disgresiwn y 

Rheolwr Lleoliad 

Disgresiwn y 

Rheolwr 

Lleoliad 

O leiaf £1,000  

Disgresiwn y Rheolwr 

Lleoliad 

O leiaf £2,000  

Disgresiwn y Rheolwr 

Lleoliad 

 

MATH O DDIGWYDDIAD 

Haen 1 Cymunedol / Nid Er 

Elw / Elusen  

(Dim targed codi arian 

sylweddol, dim staff 

digwyddiadau cyflogedig a 

dim tâl mynediad) 

O leiaf £50 

 

O leiaf £100 

 

£300 - £1,000 

Neu 20c y pen, pa un 

bynnag yw'r mwyaf. 

Lleiafswm £1,000 (bach) 

Lleiafswm £2,000 (mawr) 

Neu 20c y pen ar sail 

capasiti, pa un bynnag 

yw'r mwyaf. 
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Costau   
Mae'r holl brisiau fesul diwrnod digwyddiad oni nodir yn wahanol. Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW, y codir tâl o 20% arnynt. Bydd yr union gyfraddau'n cael eu 

pennu gan Gyngor Caerdydd yn seiliedig ar gymhlethdod digwyddiadau ac effaith debygol ar y tir. Gweler y nodiadau ar y gwaelod am wybodaeth am daliadau 

ychwanegol a allai fod yn berthnasol hefyd 

CAPASITI’R DIGWYDDIAD 

FESUL DIWRNOD 

Hyd at 499  500 – 999 1,000 – 7,999 8,000 – 20,000  

Haen 2 Cymunedol / Nid Er 

Elw / Elusen  

(Targed codi arian sylweddol, 

a/neu staff digwyddiadau â 

thâl a/neu dâl mynediad 

sylweddol) 

 

O leiaf £100 

Neu 50p y pen, pa 

un bynnag yw'r 

mwyaf. 

 

O leiaf £200 

Neu 50p y pen, 

pa un bynnag 

yw'r mwyaf. 

 

£300 - £2,500 

Neu 50p y pen, pa un 

bynnag yw'r mwyaf. 

 

Lleiafswm £2,500 (bach) 

Lleiafswm £2,000 (mawr) 

Neu 50c y pen ar sail 

capasiti, pa un bynnag 

yw'r mwyaf. 

 

Teithiau cerdded / rasys 

elusennol 

Fel arfer codir tâl naill ai o 20c (Haen 1) neu 50c - £1 y pen am deithiau cerdded/rasys 

elusennol (yn dibynnu ar natur y digwyddiad), gydag isafswm ffi llogi yn cael ei chytuno fesul 

digwyddiad yn seiliedig ar gapasiti y gofynnwyd amdano a'r defnydd o'r safle. Gellir codi tâl 

ychwanegol ar ddefnyddio ardaloedd glaswellt i godi arwyddion dechrau/gorffen a seilwaith 

y digwyddiad. 
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Costau   
Mae'r holl brisiau fesul diwrnod digwyddiad oni nodir yn wahanol. Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW, y codir tâl o 20% arnynt. Bydd yr union gyfraddau'n cael eu 

pennu gan Gyngor Caerdydd yn seiliedig ar gymhlethdod digwyddiadau ac effaith debygol ar y tir. Gweler y nodiadau ar y gwaelod am wybodaeth am daliadau 

ychwanegol a allai fod yn berthnasol hefyd 

CAPASITI’R DIGWYDDIAD 

FESUL DIWRNOD 

Hyd at 499  500 – 999 1,000 – 7,999 8,000 – 20,000  

Digwyddiadau masnachol 

 

O leiaf £200  

 

Neu £2 y pen ar 

sail capasiti, pa un 

bynnag yw'r mwyaf 

O leiaf £1,000  

 

Neu £2 y pen ar 

sail capasiti, pa 

un bynnag yw'r 

mwyaf. 

Lleiafswm £1,000 

(bach) 

Lleiafswm £5,000 

(mawr) 

Neu £2 y pen ar sail 

capasiti, pa un bynnag 

yw'r mwyaf. 

Lleiafswm £5,000 (bach) 

Lleiafswm £15,000 

(mawr) 

Neu £2 y pen os yw’r 

capasiti’n fwy na 10,000, 

pa un bynnag yw'r 

mwyaf. 

Cynnig prynu 2 

ddigwyddiad a chael 1 

am ddim yn gyfnewid am 

gyfran elw y cytunwyd 

arni 

 

 

Rasys masnachol Fel arfer codir tâl o £2 y pen ar rasys masnachol, a chytunir ar isafswm ffi llogi fesul 

digwyddiad yn seiliedig ar y capasiti y gofynnir amdano. Gellir codi tâl ychwanegol ar 

ddefnyddio ardaloedd glaswellt i godi arwyddion dechrau/gorffen a seilwaith y digwyddiad. 
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Costau   
Mae'r holl brisiau fesul diwrnod digwyddiad oni nodir yn wahanol. Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW, y codir tâl o 20% arnynt. Bydd yr union gyfraddau'n cael eu 

pennu gan Gyngor Caerdydd yn seiliedig ar gymhlethdod digwyddiadau ac effaith debygol ar y tir. Gweler y nodiadau ar y gwaelod am wybodaeth am daliadau 

ychwanegol a allai fod yn berthnasol hefyd 

CAPASITI’R DIGWYDDIAD 

FESUL DIWRNOD 

Hyd at 499  500 – 999 1,000 – 7,999 8,000 – 20,000  

Digwyddiadau ysgogi a 

hyrwyddo brand 

Cyfraddau ar gais  

Gofod tân gwyllt Cyfraddau ar gais, o leiaf £500   

Digwyddiadau Lletygarwch / 

a noddir gan fusnes 

O leiaf £2,500  

Mae’n well cynnal 

digwyddiadau 

lletygarwch/busnes 

bach ar Lawnt y 

Berllan, Parc Bute 

O leiaf £5,000  

 

 

O leiaf £15,000   

 

Neu £5 y pen os yw’r 

capasiti’n fwy na 3,000, 

pa un bynnag yw'r 

mwyaf. 

O leiaf £30,000  

 

Neu £5 y pen os yw’r 

capasiti’n fwy na 10,000, 

pa un bynnag yw'r 

mwyaf. 

 

 

 

Nodiadau:   Efallai na fydd y ffioedd llogi uchod yn cynnwys y costau ychwanegol posibl gan Gyngor Caerdydd a restrir isod, holwch Reolwr y Lleoliad 

• Cost presenoldeb Goruchwyliwr y Safle, os oes angen. Byddai hyn yn cael ei godi ar y cyfraddau fesul awr perthnasol ar gyfer y dyddiadau ac amseroedd sy'n 

ofynnol. 

• Cost ymweliadau archwilio Trwydded, os oes angen. Byddai hyn yn cael ei godi ar y cyfraddau fesul awr perthnasol ar gyfer y dyddiadau ac amseroedd sy'n 

ofynnol. 
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• Defnyddio dŵr a phŵer ar y safle sy’n fwy nag a ganiateir ym mholisi 'defnydd teg' y Lleoliad 

• Unrhyw daliadau perthnasol am ffilmio a ffotograffiaeth fasnachol, gan gynnwys defnyddio drôn (mae cyfraddau ar gael ar wahân ar ein gwefan). 

• Cost darparu biniau masnachol, casgliadau gwastraff a chasglu sbwriel 

• Cost unrhyw gau ffordd mae ei angen i hwyluso eich digwyddiad 

• Cost defnyddio’r maes parcio ac arddangos a reolir gan y Cyngor y mae ei angen i hwyluso eich digwyddiad 

• Cost mat trac neu logi seilwaith digwyddiadau arall  

• Cost cysylltu data â rhwydwaith Cyngor Caerdydd 

• Cost ymweliadau arolygu Swyddogion Cyswllt Digwyddiadau, os oes angen, o ganlyniad i fethiannau gan Dîm Trefnydd y Digwyddiad  
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