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1. PWRPAS YR ADRODDIAD 

1.2 Er mwyn i Aelodau ystyried y drefn bresennol o ran masnachu ar y stryd, 
anawsterau presennol â’r drefn a gwelliannau a awgrymir i reoleiddio a 
chefnogi masnachu ar y stryd yn well yn y Sir. 

 

2. 
 
2.1 
 
 

CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
Ceisio barn Aelodau am y drefn bresennol o ran masnachu ar y stryd a 
cheisio cymeradwyaeth i ymgynghori ar bolisi masnachu ar y stryd 
newydd. 

 
3. 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GWYBODAETH GEFNDIR 
 
Mae Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 yn diffinio 
masnachu ar y stryd fel gwerthu, datgelu neu gynnig nwyddau ar werth 
mewn stryd.   Cafodd Rhan berthnasol y Ddeddf ei hail-fabwysiadu gan y 
Cyngor ym mis Mehefin 2002.  Mae'r diffiniad o “stryd” yn eang ac mae'n 
cynnwys unrhyw ffordd, troedffordd, traeth neu ardal arall y mae gan y 
cyhoedd fynediad iddi heb dalu a meysydd gwasanaeth fel y diffinnir dan 
Adran 329 o Ddeddf Priffyrdd 1980.   
 

Mae mathau penodol o fasnachu wedi'u heithrio yn gyfreithiol o’r angen i 

gael caniatâd masnachu ar y stryd neu yn cael eu rheoleiddio drwy 

ddulliau neu awdurdodau eraill, maent yn cynnwys: 

 

 Masnachu gan berson sy'n gweithredu fel Pedler dan Awdurdod 

tystysgrif pedler a roddwyd, o dan Ddeddf Bedleriaid 1871, gan 

unrhyw Awdurdod Heddlu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
3.4 
 
 
 
 
 
3.5 
 
 
 
3.6 
 
 
 
 
3.7 
 
 
 

 Masnachu gan werthwr newyddion, yn gwerthu papurau newydd a 

chyfnodolion (mae The Big Issue yn dod o fewn y categori hwn)                                                                                     

 

 Masnachu ar safle a ddefnyddir fel gorsaf betrol neu ar safle a 
ddefnyddir fel siop neu mewn stryd gyfagos i'r safle a ddefnyddir 
ac fel rhan o'r busnes neu'r siop (yn amodol ar reoliadau priffyrdd)  

 

 Masnachu a wneir fel dosbarthwr:  er enghraifft dyn llaeth a 
fyddai'n cael ei ddiffinio fel masnachwr gyda chwsmeriaid 
penodedig, llwybr penodedig ac sy’n dosbarthu yn ôl archebion. 
(Ni fydd faniau hufen iâ yn y categori hwn a bydd disgwyl iddynt 
gael caniatâd.)    

 

 Unrhyw fasnachu a wneir ar farchnad neu ffair a weithredir o dan 
siarter neu gan reoliadau naill ai'n uniongyrchol gan Gyngor neu 
gan asiant trydydd parti sy'n gweithredu ar ran Cyngor.  

 

Mae'r broses ymgeisio bresennol yn dirprwyo’r gwaith o roi pob caniatâd 
Masnachu ar y Stryd i Bennaeth y Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod 
y Cyhoedd mewn ymgynghoriad â Chadeirydd Pwyllgor Trwyddedu Sir 
Ddinbych.   
 
Mae gorfodi masnachu ar y stryd yn y Sir wedi ei wneud yn fwy anodd 
gan nad oes unrhyw Bolisi Masnachu ar y Stryd clir wedi’i gyhoeddi. Mae 
penderfyniadau blaenorol y Pwyllgor (Atodiad A), ynghyd â chanllawiau 
gweithredol y Tîm Trwyddedu wedi gwasanaethu fel arfer a pholisi'r 
Cyngor.    
 
Mae'r Canllawiau Gweithredol presennol yn nodi'r safonau ar gyfer 
penderfynu ar geisiadau am weithgareddau masnachu ar y stryd ar gyfer 
Sir Ddinbych gyfan, a’u gorfodi.  
 
Mae angen i unrhyw un sy'n dymuno masnachu ar strydoedd yn y Sir 
wneud cais am ganiatâd gan yr Awdurdod Trwyddedu. Mae hyn 
oherwydd bod yr Awdurdod Trwyddedu wedi dynodi pob stryd yn Sir 
Ddinbych fel “Strydoedd â Chaniatâd” at ddibenion masnachu ar y stryd.  
 
Eithriad i hyn yw bod y strydoedd yng Nghanol Tref y Rhyl a Phrestatyn 
ac o’u hamgylch wedi eu dynodi fel “Strydoedd Gwaharddedig” lle nad yw 
masnachu yn cael ei ganiatáu o gwbl. 
 



3.8 
 
 
 
3.9 
 
 
 
 
 
 
3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11 
 
 
 
 
 
4. 
 
4.1 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 

Nid yw Cefnffyrdd yn dod o dan reolaeth Cyngor Sir Ddinbych at 
ddibenion masnachu ar y stryd. Mae'r rhain o dan reolaeth Asiantaeth 
Cefnffyrdd Gogledd Cymru. 

 
Rydym yn cynnig y dylai polisi masnachu ar y stryd gael ei gyflwyno sy'n 
nodi'n glir safiad yr Awdurdod ar fasnachu ar y stryd.  Dylid nodi bod 
Llywodraeth y DU ar hyn o bryd yn drafftio deddfwriaeth a allai effeithio ar 
reoleiddio masnachu ar y stryd hefyd. Felly, bydd unrhyw bolisi yn y 
dyfodol yn ystyried unrhyw ofynion deddfwriaethol newydd wrth ystyried 
unrhyw ganllawiau perthnasol hefyd.  
 
Rydym hefyd yn ceisio barn yr Aelodau ar y dirprwyaethau ar gyfer 
penderfynu ar geisiadau masnachu ar y stryd ac yn cynnig newidiadau 
iddynt. Gallai gwaith adolygu a rhoi ceisiadau sy'n cwrdd ag unrhyw bolisi 
newydd gael ei ddirprwyo i'r Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd, gyda dim 
ond ceisiadau mwy dadleuol yn cael eu codi â Phennaeth y 
Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd mewn ymgynghoriad â 
Chadeirydd Pwyllgor Trwyddedu Sir Ddinbych neu'r Pwyllgor Trwyddedu 
llawn.      
  
Pe bai Aelodau o blaid adolygu'r Polisi Masnachu ar y Stryd efallai y 
byddant am ofyn i Swyddogion adolygu’r holl ffioedd a thaliadau yn llawn 
er mwyn darparu strwythur ffioedd clir ar gyfer pob agwedd ar fasnachu 
ar y stryd a gwmpesir gan y polisi arfaethedig.   

 

ARGYMHELLIAD 
 
Bod Aelodau'n awdurdodi Swyddogion i ddrafftio Polisi Masnachu ar y 
Stryd sy'n addas at y diben. 
 
Pe bai Aelodau o blaid adolygu'r Polisi Masnachu ar y Stryd, efallai y 
byddant am ystyried enwebu Aelod o'r Pwyllgor Trwyddedu i gysylltu â 
Swyddogion tra mae'r polisi drafft yn cael ei ddatblygu ac awdurdodi 
Swyddogion i wneud unrhyw ymgynghori angenrheidiol cyn cyflwyno 
Polisi Masnachu ar y Stryd arfaethedig i Aelodau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Atodiad A  
 
Dyddiad y 
Pwyllgor 

Pwrpas yr Adroddiad Penderfyniad 

6 Mehefin 2002 Ystyried ail-fabwysiadu 
rhan 3, Atodlen 4 Deddf 
Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau 
Amrywiol) 1982 fel y 
mae'n ymwneud â 
masnachu ar y stryd, a 
thrwy hynny gryfhau 
sefyllfa gyfreithiol y 
Cyngor wrth orfodi 
darpariaethau'r Ddeddf. 

 Bod Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar y 
cyd â'r swyddogion perthnasol, yn cael 
awdurdod i ail-fabwysiadu Rhan 3, Atodlen 4 
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1982 sy'n ymwneud â masnachu 
ar y stryd ar gyfer y Sir gyfan. 

9 Medi 2002 Ystyried diwygio polisi 
presennol y Cyngor o 
ran masnachu ar y stryd 
yn y Rhyl 

 ar yr amod nad oes sylwadau anffafriol 
mewn ymateb i'r hysbysiad cyhoeddus 
gofynnol, bod y strydoedd canlynol yn y Rhyl 
yn cael eu dynodi fel strydoedd “â 
chaniatâd” at ddibenion Rhan III, Atodlen 4 
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1982 sy'n ymwneud â masnachu 
ar y stryd, yn weithredol o 5 Tachwedd 
2002:- 

 Stryd Fawr - rhan 

 Sussex Street - rhan 

 Market Street – rhan 

 Rhodfa’r Dwyrain - rhan 

 Promenâd y Dwyrain - rhan 

 Rhodfa’r Gorllewin – rhan 

 Promenâd y Gorllewin - rhan 

 bydd masnachwyr yn cael caniatâd i 
fasnachu yn y strydoedd “â chaniatâd” fel y 
nodir uchod trwy ganiatâd ymlaen llaw gan y 
cyngor yn amodol ar delerau ac amodau 
penodol; 

 ni fydd ceisiadau am drwyddedau 
masnachwyr ar y stryd yn cael eu rhoi i 
unrhyw fasnachwr a fyddai'n gwerthu 
unrhyw nwyddau neu eitemau yr ystyrir eu 
bod mewn cystadleuaeth uniongyrchol â'r 
mannau adwerthu lleol; 



 bod Pennaeth y Gwasanaethau Gwarchod y 
Cyhoedd a Rheoleiddio yn cael pwerau 
dirprwyedig i ymdrin â cheisiadau am 
drwyddedau masnachwyr ar y stryd mewn 
ymgynghoriad â Chadeirydd y pwyllgor, a 

 bod y swyddogion yn adrodd yn ôl i gyfarfod 
nesaf y pwyllgor gyda manylion y 
goblygiadau a'r systemau sydd i'w 
gweithredu wrth weinyddu'r gweithdrefnau 
statudol ar gyfer rhoi a gwrthod ceisiadau 
am ganiatâd i fasnachu ynghyd â chynllun 
safle yn nodi'r rhannau penodol o'r 
strydoedd hynny a ddynodwyd fel strydoedd 
â chaniatâd. 

5 Tachwedd 2002 Adrodd ar y goblygiadau 
a'r systemau sydd i'w 
gweithredu wrth 
weinyddu'r 
penderfyniad i ddynodi 
strydoedd yn y Rhyl fel 
strydoedd “â chaniatâd” 
at ddibenion Masnachu 
ar y Stryd 

 yn amodol ar gynnwys y ffaith fod 
sefydliadau elusennol wedi eu heithrio rhag 
talu'r ffi am ganiatâd masnachu ar y stryd, 
bod y system ganiatâd fel a amlinellwyd yn 
adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau 
Gwarchod y Cyhoedd a Rheoleiddio yn cael 
ei chymeradwyo 

15 Mawrth 2011 Cyflwyno newidiadau i'r 
ffordd y mae masnachu 
ar y stryd yn cael ei 
reoleiddio o fewn Sir 
Ddinbych 

 bod pob stryd yn Sir Ddinbych yn cael ei 
dynodi yn stryd â chaniatâd, ac eithrio’r rhai 
sydd eisoes wedi'u nodi fel strydoedd 
gwaharddedig cyn belled â nad oes 
gwrthwynebiadau yn ystod y cyfnod 
ymgynghori, a 

 bod y ffioedd yn adlewyrchu yn agosach y 
gwaith sydd ei angen i roi trwyddedau, 
rheoleiddio a gorfodi o ran masnachu ar y 
stryd, fel y nodir yn y strwythur ffioedd a 
fabwysiadwyd gan CBS Conwy 

8 Mehefin 2011 Ystyried diwygio polisi 
presennol y Cyngor o 
ran masnachu ar y stryd 
o fewn Sir Ddinbych 
gyfan 
Penderfynu ar ffioedd ar 
gyfer rhoi caniatâd i 
fasnach ar y stryd 

  o 1 Awst 2011, bod pob stryd yn Sir 
Ddinbych yn cael ei dynodi yn stryd â 
chaniatâd, ac eithrio’r rhai sydd eisoes 
wedi'u nodi fel strydoedd gwaharddedig; 

 bod rhybudd o'r penderfyniad uchod yn cael 
ei gyhoeddi mewn papur newydd am ddwy 
wythnos yn olynol, a 

 bod y ffioedd ar gyfer rhoi Caniatâd 
Masnachu ar y Stryd fel y manylir yn Atodiad 
A i'r adroddiad ac fel a atgynhyrchir isod yn 
cael eu mabwysiadu - 

- Trwydded 1 diwrnod £50 



- Trwydded 1 wythnos £150 
- Trwydded 1 mis £225 
- Trwydded 3 mis £650 
- Trwydded 6 mis £1200 
- Trwydded Flynyddol £2000 

 


