
 
 

Ffurflen Gais ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd Port Talbot 2019 
Os bydd angen mwy o le arnoch i ateb unrhyw gwestiynau, defnyddiwch bapur ychwanegol yn eich cyflwyniad. Dyma'ch cyfle 

i esbonio pam y dylem eich dewis chi yn hytrach nag unrhyw gyflenwr arall. 

 
Enw'r busnes:                  

Enw cyswllt:             

Cyfeiriad busnes:            

              

Côd post:       

E-bost:        Gwefan:     

Rhif ffôn:                       Rhif ffôn Symudol:     

Tudalen Facebook:         Enw Twitter      

Disgrifiwch eich busnes yn fyr, a rhowch restr lawn o'r cynnyrch rydych yn dymuno'i werthu a nodwch unrhyw wobrau mae eich 
cynnyrch wedi'u hennill.  

               

               

               

               

               

Ydych chi'n gynhyrchwr bwyd/diod o Gymru?                                                                                         Ydw                 Nac ydw 

Ydych chi'n fusnes newydd/cymharol newydd h.y. wedi bod yn masnachu am lai na 2 flynedd?  Ydw                 Nac ydw 

Ydych chi'n cynhyrchu'r eitemau y byddwch yn eu gwerthu?                                                               Ydw                 Nac ydw 

A fyddwch chi'n cynnig samplau?                                                                                                          Byddaf                 Na fyddaf 

Ydych chi'n gwerthu cynnyrch heb eu gorchuddio?                                                                               Ydw                   Nac ydw 

Ydyn nhw'n cael eu storio/harddangos yn oer?                                                                                     Ydyn                   Nac ydyn 

 

 

 

 

 

 

  



Costau Stondinau  

Mae'r canlynol yn gostau ar gyfer safle yn yr ŵyl am dridiau. Darperir stondinau sy'n gabanau pren neu gallwch ddod â'ch 
cerbyd/gasebo/stondin eich hun os cewch ganiatâd gan drefnwr yr ŵyl. 

DS: NI ddarperir byrddau a chadeiriau.  

Ticiwch y dewis a ffefrir gennych. 

Stondin Caban Pren (ticiwch eich dewis) 

Safle safonol          £281.25                                                                     Cownter sy'n plygu i lawr  

Parth bwyd twym £312.50       Drysau dwbl agored    
   

 

Os hoffech fasnachu o'ch gasebo/stondin neu o'ch cerbyd arlwyo'ch hun, rhai i drefnwyr yr ŵyl roi caniatâd ar gyfer hyn. 
Cwblhewch y canlynol a chyflwynwch yr wybodaeth y gofynnir amdani i ni ei hasesu.  
 

Safle Safonol 

Safle unigol     £250.00 (hyd at 2.5m o led x 2.5m o ddyfnder)          Safle dwbl £375.00 (5m o led x 2.5m o ddyfnder)  

Parth Bwyd Twym  

Safle unigol     £281.25 (hyd at 2.5m o led x 2.5m o ddyfnder)          Safle dwbl £437.50 (5m o led x 2.5m o ddyfnder)  

 
Os ydych yn coginio, nodwch y dull coginio:            

 
Os oes angen safle arnoch sy'n fwy na'r mesuriadau uchod, darparwch fesuriadau/ffotograffau/asesiadau risg i'w cymeradwyo. 

 

 

Ffotograffau                               Asesiad risg                 

DS: Caiff cost safle ei chyfrifo'n seiliedig ar arwynebedd y safle y mae ei angen.  
 

 

Lleoliad y Safle 

Os oes gennych leoliad a ffefrir neu ofynion eraill ar gyfer eich safle, nodwch y rhain isod. DS: Yn unol â'r Amodau a'r Telerau, ni 
allwn sicrhau y gallwn ddarparu ar gyfer y rhain.  

               

               

Gofynion trydanol 

Codir ffi am drydan i dalu am osod a defnydd.  Y gost sylfaenol fydd £52.50 am draul isel a £105 am draul uchel.  

DS: I gysylltu â'r prif gyflenwad a defnyddio'ch cyfarpar cartref, bydd angen i chi ddod ag addaswr soced ffurf C gyda digon o 
socedi ar gyfer nifer yr eitemau o gyfarpar y byddwch yn eu defnyddio.  

Oes angen trydan arnoch?                   Oes                                              Nac oes 

 
 

Rhestrwch isod y cyfarpar trydanol y byddwch yn eu defnyddio a'u hallbwn pŵer. 

 

 

 

 ________m X ________m 

    



          Watedd    

          Watedd    

          Watedd    

          Watedd    

          Watedd    
 
DS: Rhaid bod gan bob eitem drydanol dystysgrif PAT gyfredol ar adeg yr ŵyl. Bydd unrhyw gyfarpar heb dystysgrif brawf 
ddilys neu na chaiff ei gynnwys yn y rhestr uchod yn cael ei symud. 
 

Yswiriant, Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Bwyd 

Rhaid bod gennych Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus dilys o £5m o leiaf a rhaid cyflwyno copi o'ch tystysgrif yswiriant gyda'ch 
cais. Os yw eich yswiriant yn dod i ben cyn neu yn ystod yr ŵyl, rhaid darparu'r dystysgrif adnewyddu. Os na wnewch chi hyn, ni 
fyddwch yn gallu masnachu.  
 
Dyddiad y daw'r yswiriant i ben             Tystysgrif yswiriant yn amgaeëdig/atodedig (ticiwch)   
 

 
 
Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnal archwiliadau i sicrhau y glynir wrth 
reoliadau diogelwch bwyd, hylendid, labelu etc. Lle nodir tor-rheoliad, gall y naill dîm neu'r llall gymryd camau gorfodi. Mae 
trefnwyr yr ŵyl yn cadw'r hawl i gau unrhyw stondin nad yw'n cydymffurfio â'r safonau perthnasol a chael gwared ar y cynnyrch 
bwyd yr effeithir arno.  
 
Rhaid cadw copi dilys o'r dogfennau canlynol ar y safle fel y gall y swyddogion hyn eu harchwilio: – (1) Tystysgrif Yswiriant 
Atebolrwydd Cyhoeddus (o leiaf £5m); (2) sticer Sgôr Hylendid Bwyd dilys wedi'i arddangos yn unol â'r rheoliadau a'r adroddiad 
archwilio Hylendid Bwyd diwethaf lle y bo'n briodol  (3) Tystysgrifau hyfforddiant hylendid ar gyfer pobl sy'n trafod bwyd.   

 
Gofynnir i'r holl fasnachwyr sy'n trafod bwyd risg uchel ddarparu eu HACCP (Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli 
Critigol) i'w harchwilio, neu dystiolaeth bod ganddynt Becyn Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell neu system rheoli diogelwch 
bwyd dderbyniol arall.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn www.food.gov.uk  
 

Nodwch yr awdurdod lleol y cofrestrir eich busnes gydag ef:       

Beth yw'r enw masnachu y cofrestrir eich busnes oddi tano?           _______ 

Beth yw eich sgôr ar y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd Cenedlaethol (neu gyfwerth)?  

 
Ydy'r eitemau a werthir gennych yn cael eu cynhyrchu yn y cyfeiriad sydd ar y cais?            Ydyn                            Nac ydyn 
 
 

Tâl 

Hysbysir ymgeiswyr llwyddiannus erbyn dydd Gwener 29 Mawrth, a rhoddir cadarnhad o'r gost iddynt.  Rhaid talu'n llawn erbyn 
dydd Gwener 12 Gorffennaf. Os nad ydych yn talu erbyn y dyddiad hwn, gellir ailddyrannu eich safle.  Ticiwch y blwch perthnasol 
isod i gadarnhau sut yr hoffech dalu. 

Siec                    Cerdyn debyd/credyd     

 
A fydd angen derbynneb arnoch am eich taliad?         Bydd                             Na fydd 

 

 

 

  

 

http://www.food.gov.uk/


 

Cadarnhad 

Gellir rhannu'r wybodaeth a ddarparwyd â thrydydd partïon i gynorthwyo'r trefnwyr wrth asesu ceisiadau a dyrannu safleoedd.  
 
Gallwn hefyd rannu eich manylion cyswllt â threfnwyr digwyddiadau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi. Os nad ydych am i ni 
wneud hyn, ticiwch.  
 
Rwyf i/Rydyn ni'n cadarnhau bod yr wybodaeth rwyf i/rydyn ni wedi'i rhoi'n gywir ac y gallaf/gallwn gydymffurfio â'r gofynion a 
nodwyd uchod. Rwyf i/Rydyn ni wedi amgáu copïau o'r dogfennau y gofynnwyd amdanynt. 
 
Rwy'n deall y caiff fy nata ei brosesu'n unol â Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Datblygu Economaidd CBS 

Castell-nedd Port Talbot,  y mae copi caled ohono ar gael ar gais.  

 

 
Llofnod:   ………………………………………………………………  Printiwch eich Enw: ……………………………………………….………………… 
 

 

Rhaid dychwelyd ffurflenni wedi'u cwblhau erbyn dydd Gwener 15 Mawrth 2019 i'r cyfeiriad isod: 

Jo Hillier-Raikes, Adfywio a Datblygu Economaidd, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Y Ceiau,  Ffordd Brunel, Castell-nedd, SA11 2GG 

business@npt.gov.uk 
 

http://www.npt-business.co.uk/16127
mailto:business@npt.gov.uk

