
 
 
 
Ffurflen Gais – Arwerthiant Cist Car 
 
Mae hawl gan y Cyngor, fel Awdurdod Marchnad, i warchod ei hawliau monopoli 
dros farchnadoedd, ac o ganlyniad mae'n ofynnol i chi roi gwybod i'r Cyngor am 
unrhyw Arwerthiant Cist Car y bwriedir ei gynnal, a rhoi'r wybodaeth ganlynol: 
 
 
1. Enw a chyfeiriad yr Ymgeisydd 
 
........................................................................................................ 
       
 
........................................................................................................ 
 
2. Rhif ffôn cyswllt                     
 
........................................................................................................ 
 
3. Sefydliad                 
 
........................................................................................................ 
 
4. Y Safle ar gyfer yr arwerthiant                    
 
....................................................................................................... 
 
5. Perchenog y Tir    
 
........................................................................................................ 
 
6. Y Corff neu Elusen a fydd yn elwa       
 
........................................................................................................ 
 
7. Rhif Cofrestru'r  Elusen                              
 
........................................................................................................ 
 
8. Dyddiad yr Arwerthiant                              
 
........................................................................................................ 
 
9. Oriau Gweithredol     
 
........................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DALIER SYLW - MAE'N RHAID CYDYMFFURFIO Â'R AMODAU CANLYNOL 
 
1 Nwyddau ty dros ben yn unig gaiff eu gwerthu, h.y. dim byd newydd sbon na 

nwyddau wedi eu prynu'n unswydd ar gyfer eu hailwerthu.  Golyga hyn fod 
rhaid i'r Trefnydd sicrhau NA CHANIATEIR I FASNACHWYR WERTHU 
NWYDDAU. 

 
2 Caniateir i sefydliad gynnal hyd at bedwar arwerthiant mewn cyfnod o 

ddeuddeg mis, ac ni chaniateir i safle gael ei ddefnyddio ar gyfer arwerthiant 
fwy na phedwar ar ddeg o weithiau mewn cyfnod o ddeuddeg mis. 

 
3 MAE'N RHAID I'R TREFNWYR WNEUD YN SIWR FOD Y SAFLE YN 

DACLUS, HEB SBWRIEL ARNO, AR DDIWEDD YR ARWERTHIANT. 
 
4 A fyddai trefnwyr cystal â chynnwys y geiriau canlynol pan fyddant yn 

hysbysebu'r digwyddiad: "Mae'r digwyddiad hwn wedi ei drwyddedu gan 
Gyngor Sir y Fflint." 

 
5 Os bydd mwy na 35 stondin, yna bydd angen talu £2.00 ychwanegol am bob 

un o'r stondinau ychwanegol hynny yn dilyn y farchnad/ffair. Mae'r taliad yn 
daladwy cyn pen 7 diwrnod yn dilyn cynnal y farchnad/ffair. 

 
Mae'n rhaid cynnwys y ffi o £85.00, (£8.50 elusen) sy'n daladwy i'r Cyngor, gyda'r 
cais hwn. PEIDIWCH â gyrru ARIAN PAROD gyda'ch cais. Siec neu Archeb Bost yn 
unig, yn daladwy i Cyngor Sir y Fflint 
 
 
ARWYDDWYD:           DYDDIAD: 
 
Dychwelwch y ffurflen at:-    
 
Cyngor Sir y Fflint, 
Adran y Marchnadoedd, 
Neuadd y Sir, 
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NB 
 
 
 

Cynllun Iaith Gymraeg 
Mae'r Cyngor yn gwneud ei orau i 
ddarparu'r gwasanaeth gorau 
posibl i bobl Sir y Fflint, a 
llwyddwn i wneud hyn, yn 
rhannol, drwy gynnig gwasanaeth 
dwyieithog.  Rydym yn annog 
unrhyw un arall, felly sy'n darparu 
gwasanaeth yn Sir y Fflint i 
ddefnyddio'r Gymraeg wrth ei 
gyflenwi, a byddai'r Cyngor yn 
falch o roi gwybodaeth am 
ffynonellau sy'n cynnig cymorth, 
cyngor, gwasanaeth cyfieithu a 
grantiau i'r sawl sy'n dymuno 
gwneud hynny.  Am fanylion, 
cysylltwch a'r Swyddog 
Cefnogaeth Gorfforaethol (Yr 
Iaith Gymraeg) ar 01352 702426. 

Byddwn yn cadw, storio, defnyddio ac/neu brosesu 
(yn ôl y gofyn) unrhyw ddata personol a roddir 
gennych i’r dibenion y’i rhoddwyd, ac yn unol ag 
egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data a gofynion 
eraill y Ddeddf. Os bydd sail resymol dros 
ddatgelu’r data efallai y gwneir hynny, a’i roi i 
drydydd person, i’r graddau y mae’r gyfraith yn 
caniatáu hynny. 


