
 
Ffurflen Cofrestru – Gŵyl Fwyd Caernarfon – Dydd Sadwrn 9 Mai 2020 

 
 

MANYLION MASNACHU – GALLAI’R RHAIN GAEL EU RHANNU’N GYHOEDDUS, ONI 
NODWCH FEL ARALL 

Enw’r Busnes / Enw Masnachu  

Enw Rheolwr/wraig y Busnes  

Cyfeiriad  
(gallai hwn gael ei rannu’n gyhoeddus) 
 

 

Cod Post  

Rhif ffôn Symudol  

Rhif Gwaith  

Cyfeiriad E-bost 
 

 

Gwefan 
 

 

Dyddiad Dechrau Masnachu 
 

 

 
 
MANYLION EICH CYNNYRCH  

Cynnyrch i’w werthu 
 

 
 

Math o Gynnyrch 
 

Bwyd / Bwyd-ar-glud / Crefft / Arall 

 
 
 
GOFYNION IEITHYDDOL 

Mae’r Ŵyl yn ddigwyddiad cwbl ddwyieithog, a rhaid arddangos arwyddion dwyieithog ar bob 
stondin. Os oes angen cyfieithu arwyddion ar gyfer eich stondin, gallwch anfon dogfen Word at 
gwylfwydcaernarfon@gmail.com.  

 
 



 
 MANYLION ARCHEBU - STONDINAU 

Math Cost Math o stondin  
a’i maint 

Disgrifiad  Maint  
yr Uned 

Cost Nifer 

A £75.00 Stondin yr Ŵyl 
10’ x10’  

Stondin draddodiadol, 10’x10’, efo 
cownter 10’x4’ a chanopi deniadol 

   

B £60.00 Uned eich Hun 
10’ x15’ 

Llain ar gyfer eich uned eich hun i 
werthu bwydydd i’w bwyta wedyn. 
Naill ai stondin, gazebo, trelar neu 
rywbeth arall. Bydd angen yr union 
fesuriadau arnon ni, gan gynnwys bar 
tynnu, ynghyd â ffotograff diweddar. 

   

C £100.00 Uned eich Hun – 
diodydd  
di-alcohol / 
byrbyrdau 
10’ x15’ 

Llain ar gyfer eich uned eich hun i 
werthu diodydd di-alcohol/byrbrydau. 
Naill ai stondin, gazebo, trelar neu 
rywbeth arall. Bydd angen yr union 
fesuriadau arnon ni, gan gynnwys bar 
tynnu, ynghyd â ffotograff diweddar. 

   

CH £150.00 Uned eich Hun 
10’ x15’ 

Llain ar gyfer eich uned eich hun i 
werthu bwyd parod. Naill ai stondin, 
gazebo, trelar neu rywbeth arall. Bydd 
angen yr union fesuriadau arnon ni, 
gan gynnwys bar tynnu, ynghyd â 
ffotograff diweddar. 

   

D £200.00 Bariau hyd at 10’ 
x 15’ 

 Llain ar gyfer eich uned eich hun, yn 
gwerthu alcohol i’w yfed yn 
ardaloedd y bar. 

   

DD £300.00 Bariau dros 15’ Llain ar gyfer eich uned eich hun, yn 
gwerthu alcohol i’w yfed yn 
ardaloedd y bar. 

   

   Cyfanswm am unedau £__________ 

 
DŴR 
 
Rydym yn argymell eich bod yn dod â chyflenwad dŵr glân eich hun. Disgrifiwch eich gweithdrefnau ar 
gyfer golchi dwylo a gwaredu dŵr aflan. Gallwn drefnu llogi sinc ar eich cyfer, os bydd angen. 
 
 
 

MANYLION ARCHEBU - SINCIAU 

   Nifer  Cost £ 

Sinc wedi ei darparu gan yr Wyl, heb gynnwys cyflenwad dŵr na byt gwaredu @ £50   

  Cyfanswm am sinciau  £_____ 

 
LLEOLIAD 
 
Lle hoffech chi gael eich lleoli? Nid ydym yn addo y cewch eich gosod yn eich dewis 
fan, oherwydd gofynion technegol, ond fe wnawn eich gorau i’ch plesio! 

 
 

 



 
GOFYNION HYLENDID BWYD 

Efo pa Awdurdod Lleol ydych chi wedi eich cofrestru?  

Sgôr Hylendid Bwyd 
(Ni dderbynnir unrhyw gais efo sgôr o lai na 3) 

1    2    3    4    5    

Dyddiad y Dystysgrif  

Amgaewyd Copi o’r Dystysgrif? DO / NADDO. Os NA, esboniwch pam:  

 
GOFYNION TRYDAN   

Ydych chi eisiau trydan? YDW NAC YDW 

Os ydych chi eisiau trydan, anfonir ffurflen ar wahân atoch, i ganfod eich gofynion  
 

GENERADURON 

Oes gennych chi generadur super silent disel y gallech chi ddod efo chi i’r Wyl, 
pe bai angen? 
. 

Oes Nag oes 

  

Manylion eich Generadur: Gwneuthuriad, Tanwydd, Sŵn, Lefel Sain – rhaid bod dan 90db: 
 
 

 
GOFYNION NWY 

Ydych chi’n bwriadu defnyddio nwy yn y digwyddiad? YDW / NAC YDW 

Ydych chi wedi amgáu copïau o’ch tystysgrif(au) prawf nwy efo’r cais yma? 
Rhaid i bob teclyn nwy fod dan warchodaeth trwydded nwy gyfredol a 
gyhoeddwyd gan beiriannydd nwy cofrestredig.  
HEFYD, dewch â’ch HOLL dystysgrifau prawf nwy ar gyfer pob teclyn i’r 
ŵyl fwyd a sicrhau eu bod ar gael i archwilwyr Gŵyl Fwyd 
Caernarfon/Cyngor Gwynedd eu gweld. Os nad ydych yn gallu dangos 
tystysgrif ddilys, ni fydd y trefnwyr yn caniatáu i chi ddefnyddio’r teclyn 
hwnnw. 

DO / NADDO 
 
Os NA, esboniwch pam  

 
YSWIRIANT ATEBOLRWYDD CYHOEDDUS 

Cwmni Yswiriant a’u Manylion Cyswllt  

Rhif Polisi  

Dyddiad Dirwyn i ben  

Amgaewyd Copi o’r Polisi DO / NADDO 
Os NA, esboniwch pam  
 

GWYL DDI-BLASTIG 

Mae gan yr Ŵyl nod o fod yn ddigwyddiad di-blastig. Esboniwch y camau y byddwch yn eu cymryd i 
gyflawni hyn. 
 
 
 



 
GWNEWCH YN SIŴR EICH BOD WEDI LLENWI POB ADRAN YN GLIR AC YN LLAWN 
(Cyfrifoldeb y masnachwyr yw sicrhau bod y cais hwn yn cael ei gwblhau yn gywir) 

Rwy’n dymuno gwneud cais am fasnachu yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon 2020. Rwyf yn cadarnhau fy 
mod wedi darllen a deall y telerau ac amodau a nodir yn y ffurflen, ac rwy’n cytuno â hwy. Rwy’n 
cytuno i gydymffurfio â phob deddfwriaeth gyfredol a darparu’r offer priodol yn y digwyddiad, gan 
gynnwys pecynnau cymorth cyntaf ac offer diogelwch tân a sicrhau bod yr holl offer a ddefnyddiaf ar 
y safle o fewn eu dyddiad priodol ac yn addas i’w defnyddio. Drwy lofnodi isod, rwyf  yn 
cadarnhau fy mod yn cytuno i osod arwyddion dwyieithog ar y stondin, gan 
fod Gwyl Fwyd Caernarfon yn ddigwyddiad cwbl ddwyieithog ac y byddaf 
yn derbyn nodau di-blastig yr Wyl. 
Rwy’n deall y bydd yr holl gostau yn seiliedig ar y math o stondin/uned yr wyf wedi’i dewis, a’i 
maint, ac nad yw hyn yn agored i’w drafod. Dyddiad cau ar gyfer derbyn Ffurflenni Cais yn eu hôl: 
DYDD GWENER, TACHWEDD 22, 2019. Dychweler ar ebost i gwylfwydcaernarfon@gmail.com 
neu gopi caled i Tanygraig, Llys Gwyn, Caernarfon, LL55 1EN. 

Yr wyf yn cadarnhau fy mod wedi cwblhau’r cais hwn, ac wedi darparu’r dogfennau perthnasol sy’n 
ofynnol, ac wedi cynnig esboniad llawn a dilys os na wnes i hynny. 

Llofnod y Masnachwr/wraig  

Dyddiad  
 
NODER: 
 
1. Dim ond 46 Stondin swyddogol fydd gan yr Wyl i’w darparu eleni, felly’r cyntaf i’r felin fydd hi! 
2. Rhoddir disgownt o 10% i fusnesau newydd sydd yn masnachu ers llai na dwy flynedd. 
3. Byddwch yn derbyn anfoneb pan gadarnheir eich lle yn y digwyddiad. Disgwylir taliad llawn cyn 

diwedd Chwefror 2019. Os na fydd yr arian wedi dod i law erbyn hynny, gallech golli eich lle yn 
yr Wyl. 

4. Cofiwch nodi enw eich busnes yn glir wrth dalu efo BACS, neu roi enw’r busnes yn glir ar gefn 
siec. 

5. MANYLION BACS YR WYL: 
 Cod Didoli – 40-16-02 
 Rhif A/C – 31814397 
 Enw’r A/C – GWYL FWYD CAERNARFON  
 
 CRYNODEB 

 1. COST ARCHEBU Stondinau £ 

 2. COST ARCHEBU Sinciau  £ 

Cyfanswm £ 

Wedi amgau Tystysgrifau Nwy? Do/Naddo   

Wedi amgau manylion Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus? Do/Naddo   

At ddefnydd swyddogol yn unig  

Pres dyledus £ Talwyd drwy: Siec   BACS  Dyddiad  

Safle’r Stondin Parth Ardal Rhif 
Stondin 

 

 


