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Enw’r Eiddo / Atyniad / Cyfleusterau

Cyfeiriad y cyfleusterau sydd i’w nodi ag arwydd (rhowch y cyfeiriad llawn)

Côd Post

Ffôn

E-bost

Gwefan

Enw a Chyfeiriad yr Ymgeisydd (os yw’n wahanol i’r uchod)

Côd Post

Ffôn

E-bost

Gwefan

Ai chi yw’r:
Perchennog

Rheolwr

Curadur

Tenant

Arall (nodwch)
Ticiwch y categori y mae’r cyfleusterau i’w nodi ag arwydd dano
(ticiwch UN categori yn unig)
• Atyniad i ymwelwyr
• Canolfan Hamdden / Chwaraeon
• Tafarndai a Bwytai
• Llety â Gwasanaethau
• Hostel Ieuenctid / Hunanarlwyo
• Maes Carafanau a Gwersylla
• Cymunedau a Osgoir		
• Arall (rhowch fanylion)

Rhowch ddisgrifiad byr o’r cyfleusterau

Am ba hyd y mae’r cyfleusterau sydd wedi gwneud cais am arwyddion wedi bod ar y safle?
o flynyddoedd
Os yw’n llai na 10 mlynedd, cyflwynwch gopi o’r Caniatâd Cynllunio
Faint o arwyddion sydd eu hangen arnoch?
Amgaewch fap yn nodi’r union leoliad
A oes unrhyw arwyddion hysbysebu (dros dro neu barhaol) oddi ar y safle
yn ymwneud â’r cyfleusterau?
Oes
Nac oes
Os oes, rhowch fanylion gan gynnwys y lleoliad

Rhowch fanylion (gan gynnwys dolen gyswllt y we) am sut yr ydych yn hyrwyddo’r 1) cyfleusterau /
lleoliad a 2) sut yr ydych yn rhoi cyfarwyddiadau i ymwelwyr o’r tu allan i’r ardal leol

Nodwch nifer y lleoedd parcio y mae’r cyfleusterau’n eu darparu
• Lleoedd parcio ceir
• Lleoedd parcio bysiau
• Lleoedd parcio i bobl anabl
A yw’r rhain ar y safle?

Ydynt

Nac ydynt

Os ‘nac ydyn’, pa mor bell ydynt o’r safle (nodwch mewn metrau)?
Nodwch yr oriau agor ar gyfartaledd yn ystod y flwyddyn
• Oriau’r wythnos:
• Diwrnodau’r wythnos:
• Wythnosau’r flwyddyn:
A yw’r cyfleusterau ar agor yn ystod yr oriau agor arferol i ymwelwyr achlysurol a/neu rai
nad ydynt yn aelodau?
Ydynt

Nac ydynt

Sut ydych chi’n gweithio tuag at adeiladu’r sector twristiaeth ochr yn ochr â Chyngor Sir
Caerfyrddin a phartneriaid eraill? Rhowch fanylion

Atyniadau i Ymwelwyr
• A ydych chi wedi cofrestru â sefydliad atyniadau neu weithgareddau cydnabyddedig
megis Cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr?
• Nodwch niferoedd blynyddol yr ymwelwyr ar gyfer eich atyniad am y tair blynedd diwethaf:
Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

• Nodwch sut mae’r niferoedd ymwelwyr hyn yn cael eu casglu

• O ble mae’r ymwelwyr â’ch cyfleusterau yn dod ac ym mha ganrannau?

• Sawl digwyddiad mawr y mae’r cyfleusterau’n ei gynnal bob blwyddyn?
• A yw’r cyfleusterau’n cynnig y canlynol ar y safle:
Toiledau: Ydynt

Nac ydynt

Lluniaeth: Ydynt

Nac ydynt

Canolfannau Hamdden / Chwaraeon

• Pa gyfarpar a chyfleusterau sydd ar gael yn ystod yr oriau agor arferol ar gyfer y rhai nad
ydynt yn aelodau?

• Nodwch niferoedd blynyddol yr ymwelwyr ar gyfer eich atyniad am y tair blynedd
Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

• Sawl digwyddiad mawr y mae’r cyfleusterau’n ei gynnal bob blwyddyn?

• O ble mae’r ymwelwyr â’ch cyfleusterau yn dod ac ym mha ganrannau?

• Sawl digwyddiad mawr y mae’r cyfleusterau’n ei gynnal bob blwyddyn?
• A yw’r cyfleusterau’n cynnig y canlynol ar y safle:
Toiledau: Ydynt

Nac ydynt

Lluniaeth: Ydynt

Nac ydynt

Tafarndai a bwytai
• Nodwch niferoedd blynyddol yr ymwelwyr ar gyfer eich atyniad am y tair blynedd diwethaf:
Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

• Nodwch sut mae’r niferoedd ymwelwyr hyn yn cael eu casglu

• O ble mae’r ymwelwyr â’ch cyfleusterau yn dod ac ym mha ganrannau?

• Sawl digwyddiad mawr y mae’r cyfleusterau’n ei gynnal bob blwyddyn?

Llety â gwasanaethau

• A yw’r llety’n rhan o gynllun sicrhau ansawdd sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol,
megis yr AA, Croeso Cymru?
Ydy

Nac ydy

• A yw’r safle wedi cael ei archwilio gan ein Swyddog Iechyd yr Amgylchedd?
Ydy

Nac ydy

• Sawl gwely sydd gan y llety?

Hostelau Ieuenctid / Hunanarlwyo

• A yw’r llety’n rhan o gynllun sicrhau ansawdd sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol,
megis yr AA, Croeso Cymru?
Ydy

Nac ydy

• A yw’r safle wedi cael ei archwilio gan ein Swyddog Iechyd yr Amgylchedd?
Ydy

Nac ydy

• Sawl gwely sydd gan y llety?

Meysydd Carafanau a Gwersylla

• A yw’r maes yn aelod o sefydliad a gydnabyddir yn genedlaethol megis ‘The Caravan
Club’ neu ‘The Camping and Caravanning Club’?
Ydy

Nac ydy

• A yw’r safle wedi cael ei archwilio gan ein Swyddog Iechyd yr Amgylchedd?
Ydy

Nac ydy

• Nodwch niferoedd blynyddol yr ymwelwyr am y tair blynedd diwethaf:
Blwyddyn 1
• Sawl llain sydd ar gael?

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Cymunedau a Osgoir
• Pa wasanaethau a chyfleusterau y mae’r gymuned yn eu cynnig i ymwelwyr o’r tu allan
i’r ardal leol?

• Beth yw poblogaeth y Gymuned a Osgoir?
• Beth yw arwyddocâd treftadaeth diwylliannol y gymuned a osgoir?

• A yw’r arwyddion cadarnhau a dychwelyd yn eu lle neu yn yr arfaeth?

Atodwch dystiolaeth ysgrifenedig / lluniau o’r arwyddion cadarnhau a dychwelyd presennol ac arfaethedig.

• Atodwch dystiolaeth i ddangos cefnogaeth y gymuned leol a’r Cyngor Plwyf i’r cais hwn.

• Atodwch fap sy’n dangos lleoliad y gymuned o ran y ffordd lle bydd yr arwyddion ar gyfer
y gwasanaethau yn cael eu gosod.

Arall
• Pa wasanaethau a chyfleusterau ydych chi’n eu cynnig i dwristiaid?

• A oes gan y cyfleusterau / ardal unrhyw arwyddocâd treftadaeth diwylliannol i’r ardal?

• A yw’r cyfleusterau yn aelod o sefydliad a gydnabyddir yn genedlaethol?

• Nodwch niferoedd blynyddol yr ymwelwyr am y tair blynedd diwethaf:
Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

• Nodwch sut mae’r niferoedd ymwelwyr hyn yn cael eu casglu

• O ble mae’r ymwelwyr â’ch cyfleusterau yn dod ac ym mha ganrannau?

• Sawl digwyddiad mawr y mae’r cyfleusterau’n ei gynnal bob blwyddyn?
• Ydy’r cyfleusterau’n cynnig y canlynol ar y safle?
Toiledau: Ydynt

Nac ydynt

Lluniaeth: Ydynt

Nac ydynt

Llofnodwch isod i nodi eich bod yn cydymffurfio â’r datganiadau sy’n dilyn:
Cytunaf i beidio â rhoi arwyddion cyfeirio preifat nac arwyddion hysbysebu oddi ar y safle,
ar y safle, yn agos i’r safle, neu’n ychwanegol at unrhyw arwyddion sydd wedi cael eu
cymeradwyo, ac i waredu unrhyw arwyddion sydd heb eu cymeradwyo.
Mae pob cwestiwn ar y ffurflen hon wedi cael ei ateb yn gywir. Rwy’n ymwybodol y gallai
rhoi ateb anwir i unrhyw gwestiynau beryglu hawl fy nghyfleusterau i gael arwyddion.
Mae’r cyfleusterau dan sylw yn y cais hwn yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol, megis
caniatâd cynllunio, tystysgrifau tân dilys, rheoliadau diogelwch bwyd a thrwyddedau eraill
sy’n angenrheidiol ar gyfer cynnal y busnes.
Rwy’n derbyn bod pob arwydd yn eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin, a bod gan y Cyngor yr
hawl i’w newid, ei waredu, neu ei ailosod a chodi tâl am unrhyw arwyddion newydd.

Llofnodwyd
Printiwch yr Enw
Dyddiad
Anfonwch y ffurflen hon wedi ei llenwi, ynghyd ag unrhyw wybodaeth y gofynnwyd amdani
i gefnogi’ch cais, a siec o £100 + TAW (yn daladwy i ‘Cyngor Sir Caerfyrddin’) i’r :
Adain Rheoli Traffig,
Cyngor Sir Caerfyrddin,
Parc Myrddin,
Waun Dew,
Caerfyrddin
SA31 1HQ

