
Memorandwm Dealltwriaeth 

Ardaloedd masnachu bwyd a diod ar y briffordd dros dro – Adfer Canol Dinas Caerdydd COVID-19 

 

 

 

1. Caffis, bwytai, tafarndai neu sefydliadau arlwyo eraill sy’n gweini bwyd a diod ar y safle yn unig fydd yn 

cael trwyddedau ardaloedd masnachu bwyd a diod dros dro.  

 

2. Mae’n rhaid i’r gweithgarwch yn y man awyr agored gydymffurfio â thelerau ac amodau trwydded 

masnachu safle’r busnes penodol. Mae’n rhaid i deledu cylch cyfyng gwmpasu’r holl ardal masnachu os 

yw hynny’n amod o’r drwydded bresennol ac mae’n rhaid i orchuddion fel ymbarelau neu gysgodlenni 

beidio â rhwystro ffilmio gan y teledu cylch cyfyng. 

 

3. Dim ond yn yr ardaloedd dynodedig rhwng 7am (gall cyfyngiadau lleol fod yn berthnasol) a hanner nos 

y caniateir rhoi cyfarpar a chelfi ar y briffordd. Ni cheir storio unrhyw offer ar y briffordd y tu allan i'r 

oriau gweithredu cytunedig hyn. 

 

4. Mae’n ofynnol hefyd cydymffurfio â deddfau, polisïau a safonau’r Cyngor am resymau iechyd, 

diogelwch ac amgylcheddol.  

 

5. Mae'n rhaid i'r ffin ar yr ardal y tu allan beidio ag effeithio ar y mesurau ymbellhau cymdeithasol ar 

gyfer cerddwyr a chydymffurfio a'r egwyddorion allweddol a ddiffinnir yng Nghanllawiau Llywodraeth 

Cymru, a chynlluniau canol y ddinas a chanolfannau lleol 

 

6. Mae'n ofynnol i safleoedd weithredu o fewn y gofod a neilltuwyd ar gyfer masnachu bwyd a diod yn 

unol â chanllawiau ymbellhau cymdeithasol a diogelwch COVID-19 a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. 

 

7. Mae'r cynlluniau a ddarperir a'r amodau cysylltiedig hyn yn agored i newid yn unol â chanllawiau 

Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd.  

 

8. Dylai’r ardal gael ei hysgubo pan fo angen ei chadw’n glir o sbwriel a gwastraff. Dylai unrhyw beth a 

gaiff ei arllwys neu ei dorri, yn enwedig gwydrau a llestri, gael ei glirio ar unwaith. Dylai’r ardal 

masnachu bwyd a diod dros dro gael ei glanhau’n drylwyr ar ddiwedd pob diwrnod masnachu a rhaid 

clirio’r holl fonion sigarét. Businesses are encouraged to use plastic glasses in establishments where 

drinking only is taking place after 9pm. All businesses should have a contingency plan in place to adjust 



their mode of serving from glass to plastic if required. The authority reserves the right to ask a business 

to switch to plastic glasses. 

 

9. Nid yw’r canllaw hwn am ddiffinio steil safonol dodrefn yr ardaloedd masnachu bwyd a diod dros dro 

ond dylai’r dodrefn gael eu dylunio at ddibenion masnachol a dylid cydymffurfio â: 

 BS EN 16139:2013 Prawf lefel 1 – ‘Dodrefn – cryfder, gwydnwch a gofynion diogelwch seddi 

annomestig’.  

 BS EN 15372:2008 Prawf lefel 2 – ‘Dodrefn – cryfder, gwydnwch a gofynion diogelwch 

byrddau annomestig’. 

 

10. Os bwriedir defnyddio ymbarél haul, rhaid iddynt, wrth agor, gael eu gosod yn ddiogel a bod yn gyfan 

gwbl o fewn ffiniau’r ardal masnachu bwyd a diod dros dro i sicrhau nad ydynt yn peri rhwystr nac yn 

beryglus. Mae’n rhaid i adeiladau sicrhau nad yw parasolau neu strwythurau dros dro yn rhwystro 

ffilmio teledu cylch cyfyng yr adeilad 

 

11. Bydd yn ofynnol i'r person sy’n gyfrifol am ardal masnachu bwyd a diod dros dro pob safle (y sawl a 

lofnododd i gytuno â'r amodau hyn) indemnio'r Cyngor yn erbyn yr holl gamau, galwadau, costau, 

taliadau neu dreuliau sy'n codi o ddefnyddio'r briffordd o dan y caniatâd a roddwyd. 

 

12. Mae angen dweud wrth yr Adran Briffyrdd ar unwaith am unrhyw ddiffyg neu ddifrod i’r Briffordd pa 

bynnag yr achos. Gallai cost unioni unrhyw ddifrod i arwyneb y briffordd neu gelfi stryd a achosir gan 

unrhyw weithgarwch sy’n gysylltiedig â gweithredu’r ardal masnachu bwyd a diod dros dro, gael ei 

chodi ar y trwyddedai. 

Bydd y Cyngor felly yn ei wneud yn ofynnol i’r deiliad trwydded gymryd yswiriant atebolrwydd 

cyhoeddus ar gyfer trydydd partïon am isafswm o £5,000,000.  

Dylai bid manylion yr yswiriant atebolrwydd trydydd parti yn amgaeedig. 

 

13. Nid yw caniatáu ardal masnachu bwyd a diod dros dro yn awgrymu bod hawl unigryw i'r ardal. Dylai’r 

gweithredwr yr ardal masnachu bwyd a diod dros dro wybod y ceidw’r Cyngor yr hawl i gael mynediad 

i’r ardal arddangos i glirio, trwsio a chynnal a chadw'r briffordd neu gelfi stryd. Gallai bod angen 

mynediad ar sefydliadau eraill, megis ymgymerwyr statudol, i gynnal a chadw a thrwsio offer. Felly, 

ceidw’r Cyngor yr hawl i wahardd y caniatâd dros dro drwydded dros dro os oes angen gwneud hynny 

am unrhyw reswm. 

 

14. Bydd y Cyngor yn cynnal arolygiadau achlysurol i sicrhau y cydymffurfir â holl delerau ac amodau'r ardal 

masnachu bwyd a diod dros dro. Gall y Cyngor wahardd trwydded dros dro neu ei diddymu'n llwyr os 

torrir unrhyw un o amodau’r cytundeb hwn. 

 

15. Ym mhob achos, oni bai ei fod yn amhriodol neu’n anymarferol, bydd yn rhaid i chi ddarparu ardal 

gaeedig symudol ar gyfer yr ardal masnachu bwyd a diod dros dro, fel rhwystrau neu flychau plannu. 

Dylent fod yn sefydlog ac yn gadarn, heb ddarnau sy’n ymwthio allan, a dylai fod rheilen tapio. Mae 



modd caniatáu rhywfaint o hysbysebu yn yr ardaloedd caeedig ond cyfyngir ar hyn i enw’r safle yn unig. 

Ni ellir ei ddefnyddio i hysbysebu gwasanaethau neu gynhyrchion a werthir. 

 

16. Ni ddylai’r ardal masnachu bwyd a diod dros dro rwystro llwybrau argyfwng o’ch adeilad chi na rhai 

cyfagos, a rhaid i gerbydau gwasanaethau brys gael mynediad ar hyd y stryd bob amser, hyd yn oed 

mewn strydoedd i gerddwyr. 

 

17. Dylid ystyried anghenion defnyddwyr eraill y briffordd e.e. cerddwyr, masnachwyr, busnesau cyfagos. 

 

18. Os dymunwch weini alcohol i’w yfed yn yr ardal masnachu bwyd a diod dros dro, bydd angen trwydded 

safle arnoch, sy’n caniatáu gwerthu alcohol ODDI AR y safle ac yn yr ardal ddiffiniedig honno. Gellir 

gwneud cais am drwydded lleoliad neu i amrywio trwydded lleoliad drwy'r awdurdod trwyddedu lleol, 

Cyngor Sir Caerdydd.  

 

19. Nid yw cytuno i'r amodau hyn yn rhoi unrhyw hawliad i'r un darpariaethau os a phan wneir cais am 

drwydded caffi stryd yn y dyfodol. Bydd angen trwyddedau o'r fath yn y dyfodol i allu masnachu ar y 

briffordd ar ôl i fesurau dros dro y cynllun hwn ddod i ben. Bydd digon o rybudd yn cael ei roi er mwyn 

gwneud cais am y trwyddedau hyn (a'r cyfnod ymgynghori perthnasol) cyn diwedd y mesurau dros dro 

hyn. 

 

20. Yn gyffredinol, dylai'r ardal masnachu bwyd a diod dros dro fod yn union o flaen y safle. Rhaid i'r ardal 

fod yn weladwy o'r safle neu dylai fod staff yn goruchwylio bob amser.  

 

  


