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RHESTRWCH YR HOLL GYNNYRCH YR YDYCH YN BWRIADU EU GWERTHU YN Y FARCHNAD

DISGRIFIWCH EICH BUSNES/SEFYDLIAD YN FRAS:

Ticiwch bob blwch perthnasol: 
A fyddwch chi’n gwerthu eich cynnyrch eich hunan, neu weithiwr sy’n
helpu ei gynhyrchu?
A fydd angen cyflenwad pŵer trydanol arnoch chi?
Os yw’n berthnasol, a oes gennych chi ysiwriant atebolrwydd
gweithwyr?

Fy hun

Gweithiwr

BYDD

NAC OES

BYDD

NAC OES

OS YDYCH CHI’N GWERTHU CYNNYRCH GYDA RISG UCHEL O RAN DIOGELWCH BWYD,
DISGRIFIWCH PA GYFLESUTERAU GOLCHI DWYLO FYDDWCH CHI’N EU DARPARU AR EICH STONDIN

OS OES ANGEN OERI EICH CYNNYRCH, PA OFFER FYDDWCH CHI’N EU DEFNYDDIO I WNEUD HYN?

* SICRHEWCH BOD POB BLWCH ISOD WEDI CAEL EU LLENWI A BOD POB DOGFEN
BERTHNASOL WEDI CAEL EU HAMGÁU.
* Nodwch eich sgôr hylendid bwyd, neu dystiolaeth eich bod wedi cydymffurfio’n fras
yn yr archwiliad diwethaf gan eich swyddog iechyd amgylcheddol lleol.
Ticiwch neu nodwch N/A os nad yw’n berthnasol

* Tystiolaeth o Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus
* Tystiolaeth o Yswiriant Atebolrwydd Gweithwyr (os yw’n berthnasol)
* Copi o unrhyw dystysgrif cynllun ardystiedig (os yw’n berthnasol)
* Tystiolaeth eich bod wedi cydymffurfio’n fras yn yr ymweliad diwethaf gan Iechyd yr
Amgylchedd (os yw’n berthnasol)
Mae trefnwyr y farchnad yn gyfrifol am sgrinio gwerthwyr posib ar gyfer eu haddasrwydd i fynychu marchnad y
ffermwyr. Os nad yw ymgeisydd yn llwyddiannus, fe’u hysbysir ar unwaith.
Mae gan drefnwyr y farchnad yr hawl i wahardd unrhyw gynhyrchwr os canfyddir nad ydynt yn cydymffurfio ag
amodau marchnad y ffermwyr. Bydd cwynion yn erbyn gwerthwyr yn cael eu hymchwilio a’u datrys yn ôl
disgresiwn trefnwyr y farchnad.
Cytunaf i gydymffurfio ag amodau Marchnad Ffermwyr Hwlffordd, ac yn gwarantu bod yr holl
gynnyrch a werthir ar fy stondin yn cael eu cynhyrchu gan fy musnes neu gaen aelodau o fy
sefydliad grŵp.
Tystiaf fod y wybodaeth a ddarperir o fewn y ddogfen hon yn gywir, hyd y gwn i, a byddaf yn
cynorthwyo gydag unrhyw archwiliad a all gael ei gynnal gan asiantau’r Farchnad.
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