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Cyflwyniad

Hoffai Adran Ystadau Strategol Cyngor Caerdydd wahodd gweithredwyr â diddordeb i dendro am y 
cyfle i fasnachu mewn 3 man arlwyo dynodedig o uned arlwyo symudol yn rhan ogleddol Parc Bute. 
Mae gan ddefnyddwyr rhan ganol a deheuol Parc Bute ddewis o 3 chaffi ond mae nifer sylweddol o 
ddefnyddwyr ond yn mynd drwy’r rhannau gogleddol felly nodwyd bwlch posibl yn y farchnad.

Cefndir

Mae gogledd Parc Bute yn boblogaidd wrth gynnal chwaraeon ac mae’n cynnwys caeau chwaraeon 
yn y Gored Ddu, offer ffitrwydd, llwybrau rhedeg poblogaidd (gan gynnwys gan Ras Parc wythnosol 
Caerdydd), a hefyd cerdded a beicio. Mae’r myfyrwyr yn y preswylfeydd ar ddwyrain y parc yn 
defnyddio’r parc yn helaeth, gan fynd i ddarlithoedd ym Met Caerdydd ar Western Avenue. Mae 
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru mewn uned y tu ôl i Ystafelloedd Newid y Gored 
Ddu a gallai stff hefyd fod am fanteisio ar y cyfle.

Lleoliad

Mae lleoliadau safleoedd y cynnig hwn eisoes wedi’u nodi fel y dangosir ar y tudalennau nesaf.

Cyfleusterau

Nid oes unrhyw wasanaethau penodedig ar gyfer y safleoedd, ond, bydd cyfleusterau dwr a 
thoiledau ar gael yn safle 3.
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Ffigurau Defnyddio’r Safle

Mae cownteri pobl yng Ngât y Gored Du a Phont y Gored Ddu  ger safle 1 wedi galluogi Cyngor 
Caerdydd i greu cyfartaledd ffigurau defnyddio dyddiol (data o 2017).Dengys dadansoddiad o’r data 
fod y penwythnosau bob amser yn brysurach na’r wythnos, yn ôl y disgwyl. Caiff y data ei grynhoi yn 
y tabl isod ac mae mwy o fanylion ar gael ar gais. Gallai’r rhifau isod fod wedi’u tanamcangyfrif gan 
nad yw cownteri’n gwahaniaethu rhwng grwpiau ac unigolion sy’n mynd heibio. Canllaw bras ydyn 
nhw’n unig ac ni ddylid dibynnu arnynt.

Nid oes cownteri pobl yn ardal safle 2 na safle 3 felly nid oes data defnydd meintiol. Ond, mae 
arsylwadau o’r safle’n dynodi cynnydd mewn defnydd heibio safle 2 yn y bore yn ystod yr wythnos 
yn ystod y tymor. Mae hyn o fyfyrwyr yn mynd i’w darlithoedd (nid ydynt yn mynd heibio safle 1 gan 
eu bod yn teithio o’r gogledd o Dal-y-bont).

Caiff Safle 3 fudd o’i agosrwydd at y caeau chwaraeon a nodir defnydd o’r rhain isod. Mae 
cyfleusterau lles hefyd ar gael i’r gweithredwr llwyddiannus eu defnyddio yn yr adeilad hwn. Gall y 
gweithredwr hefyd fanteisio ar gyflenwad dŵr o’r lleoliad hwn.
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Cownter Ion Chw Maw Ebr Mai Meh Gorff Awst Medi Hyd Tach Rhag

Is. Pont 
Cored Ddu

110 150 120 130 150 190 160 140 150 140 120 110

Uch. Pont 
Cored Ddu

200 260 190 250 420 330 280 190 230 240 200 240

Is. Gât 
Cor. Ddu

100 120 150 120 200 150 180 170 100 150 120 95

Uch. Gât 
Cor. Ddu

280 220 190 280 320 250 260 240 330 290 250 180
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Defnydd dangosol o Gaeau Chwaraeon y Gored Ddu (Safle 3):

Tymor pêl-droed/rygbi Medi – diwedd Ebrill

Maw, Mer, Iau 6pm - 9pm 1 i 3 gêm (30 person y gêm + gwylwyr) 

Pêl-droed/rygbi i fyfyrwyr ar ddydd Mercher 1pm ymlaen (hyd at 3 chae pêl-droed a 2

gae rygbi)

Pêl-droed i blant (dan 11 oed) ar fore Sadwrn, hyd at 6 gêm (10 person y gêm + 

gwylwyr, pob amser yn brysur). Yn dechrau am 9:30am 

- Pêl-droed i’r ieuenctid (dros 11 oed) ar fore Sadwrn, hyd at 3 gêm (30 person y gêm 

+ gwylwyr, pob amser yn brysur)

Pêl-droed i oedolion, hyd at 3 gêm (30 y gêm + gwylwyr). Yn gorffen 6pm

Rygbi i blant ar ddydd Sul (60 chwaraewyr + gwylwyr). Yn dechrau am 9:30am – yn 

gorffen canol dydd

Tymor criced, dydd Sadwrn cyntaf mis Mai – diwedd mis Awst

Nosweithiau Llun – Iau, hyd at 3 chae 6pm - 9pm 

Dydd Sadwrn, hyd at 3 chae, 12:30pm ymlaen

Masnachu

Mae deiliad y drwydded yn rhydd i ddewis ei ddyddiau ac amseroedd masnachu, ond, bydd y Cyngor 
yn parhau i adolygu a monitro hyn yn unol ag adborth gan ymwelwyr. Bydd gan y trwyddedai 
hawliau masnachu cyfan gwbl dros y 3 safle.
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Lleoliad
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Safle 1 - Ger Pont y Gored Dde: Tua 20 m sg.

Safle 2 - Ger neuaddua Tal-y-bont: Tua 30 m sg.



Safle 3 - Ystafelloedd Newid y Gored Ddu Tua 43 m sg.
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Gwybodaeth asesu

Mae Cyngor Caerdydd wedi pennu’r meini prawf canlynol er mwyn gwerthuso tendrau i’r cyfle hwn. 

Caiff pob rhan o’ch cais ei bwyso’n erbyn y meini sgorio isod:

• Bwydlen ddangosol â phrisiau - 20%

• Datganiad o brofiad blaenorol a chymwysterau arlwyo - 10%

• Datganiad ar leihau gwastraff a sut y bydd y busnes yn ceisio gweithredu mewn ffordd 

ecogyfeillgar - 10%

• Amserlen fasnachu ddangosol - 10%

• Cynllun Busnes - 10% 

• Cynnig rhent blynyddol a gosodiadau a gynigir - 40%

Noder y bydd y rhent bob amser yn daladwy ymlaen llaw. 
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Telerau Masnachol Allweddol Arfaethedig

Cysylltu:

Julia Sas (Rheolwr Parc Bute) David Jones (Arolygydd Graddnodi)  
Ffôn: 02920 788401 Ffôn: 02920 871977
E-bost: jsas@caerdydd.gov.uk E-bost: david.jones6@caerdydd.gov.uk
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Cyfnod Trwydded am gyfnod o 12 mis (o ddyddiad i’w gytuno).

Safle Bydd “ardal dros dro” yn cael ei hamlinellu’n goch ar y cynllun.  

Rhent Penderfynir gan gyflwyniadau tendr

Yswiriant Y trwyddedai fydd yn gyfrifol am gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus digonol. 

Sbwriel Y trwyddedai sy’n gyfrifol am glirio sbwriel o fewn cylch o 20m o’r safleoedd.

Hawliau 

Masnachu
Bydd gan y trwyddedai’r unig hawliau masnachu dros y safleoedd masnachu.

Diogelwch 

Bwyd

Rhaid i’r gweithredwr allu cyflawni a chynnal sgôr Asiantaeth Safonau Bwyd sydd o leiaf 

3/5

Mynediad
Caiff y trwyddedai statws deiliad allwedd er mwyn cael mynediad i’r safleoedd o 

neuaddau myfyrwyr Tal-y-bont a mynediad i dai bach a dŵr yn yr ystafelloedd newid.

Safleoedd

Cymerir y safleoedd fel ag y maent, gydag unrhyw waith posibl i’w gynnal gan y 

trwyddedai. Mae’r holl waith yn amodol ar gymeradwyaeth ymlaen llaw gan Gyngor 

Caerdydd.

Gwastraff
Caiff gwastraff ei waredu mewn ardaloedd gwastraff masnachol y cytunir arnynt 

ymlaen llaw ac nid ei roi mewn biniau sbwriel cyhoeddus.

Alcohol
Ni chaniateir masnachu alcohol a thybaco ac nid ystyrir tendr sy’n cynnwys gwerthu’r 

naill na’r llall.

Consesiynau 

Eraill 

Ni chaniateir i’r trwyddedai fasnachu o fewn 500m i unrhyw gonsesiwn arall ym Mharc 

Bute.

Costau
Bydd y trwyddedai yn gwneud cyfraniad at ffioedd syrfewyr rhesymol y Cyngor sy’n dod 

i gyfanswm o £550 a ffioedd cyfreithiol o £460.

Arall
Bydd y drwydded yn destun unrhyw delerau ac amodau eraill y mae Prif Swyddog 

Gwasanaethau Cyfreithiol y Cyngor yn eu hystyried yn briodol.

Ar ôl cwblhau’r broses dendro, nodir y telerau terfynol drwy Benawdau Telerau cytûn.

mailto:jsas@Cardiff.gov.uk
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Rwyf i / Rydym ni........................wedi darllen yr amodau atodedig a thrwy hyn yn cynnig, yn 
amodol ar gontract, y swm rhentu canlynol am y drwydded 12 mis:

£ ..............................................................     (punnoedd)       ........................................  (ceiniogau)

(£             :                   c) y mis ac eithrio TAW

Rwyf i/rydym ni yn deall wrth wneud y cynnig hwn y byddwn yn talu'r holl gostau ein hunain ac 
nad yw'r Cyngor dan unrhyw rwymedigaeth i dderbyn unrhyw gynnig.

Rwyf i/rydym ni’n datgan nad oes gennym unrhyw gysylltiad ag unrhyw gynllun neu gytundeb a 
fyddai'n golygu:

y byddaf/byddwn yn rhoi gwybodaeth i unrhyw berson arall am y swm sy'n gysylltiedig â'r cynnig; 
a/neu

fy mod/ein bod wedi gosod swm y cynnig ymlaen llaw yn unol â threfniant gosod prisiau.

Rwyf i/rydym ni’n derbyn bod gan y Cyngor yr hawl i ganslo'r contract ac adennill oddi wrthym 
unrhyw golled sy'n deillio o'r fath drefniant os canfyddir bod gweithred lwgr neu dwyllodrus neu 
ddiffyg wedi digwydd a bod hynny wedi annog y Cyngor i lunio'r contract.

Rwyf i/rydym ni yn cytuno cyn derbyn y cynnig hwn, petai amheuon yn codi mewn cysylltiad â'r 
swm a gynigir, y byddai cyfle’n cael ei roi i ni esbonio'r swm neu dynnu'r cynnig yn ôl.

Rwyf i/rydym ni yn cytuno na fydd unrhyw amodau neu gyfyngiadau a ychwanegir gennym at y 
cynnig neu unrhyw newidiadau diawdurdod a wneir i unrhyw fanylion sy'n rhan o'r cynnig yn 
effeithio ar y testun gwreiddiol ond y gallai hynny arwain at wrthod y cynnig.

Rwyf i/rydym ni yn cytuno y bydd y cynnig yn parhau ar agor i'w dderbyn gan y cyngor ac na 
fyddwn yn ei dynnu'n ôl, am gyfnod o 28 diwrnod o'r dyddiad olaf a nodwyd ar gyfer derbyn 
cynigion neu unrhyw hysbysiad a roddwyd mewn cysylltiad â hynny.

Rwyf i/rydym ni yn cadarnhau bod hwn yn gynnig dilys.

Rwyf i / Rydym ni’n cytuno i dalu’r ffioedd syrfewyr o £550.00 a’r ffi gyfreithiol o £460.00

Nid yw hwn yn gynnig ymrwymol a cheidw’r Cyngor yr hawl i beidio â derbyn unrhyw gynnig a 
gaiff.
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Rwyf wedi atodi Bwydlen 

ddangosol â phrisiau

[20%]

Do

Naddo

Datganiad o brofiad blaenorol a 

chymwysterau arlwyo. Os oes 

gennych fusnes bwyd nodwch eich 

sgôr ASB cyfredol [10%]

Datganiad ar leihau gwastraff a 

sut y bydd y busnes yn ceisio 

gweithredu mewn ffordd 

ecogyfeillgar (gallech drafod 

lleihau gwastraff, llygredd aer, 

atal gollyngiadau a llygredd, 

ailgylchu, rheoli sbwriel a 

gwastraff ac ati).

[10%]

Amserlen fasnachu ddangosol 

(nodwch unrhyw ddiwrnodau, 

amseroedd arfaethedig a sut y 

bydd yn newid â’r tymhorau)

[10%]

Cynllun Busnes - 10%

Cynnig rhent blynyddol a pha 

osodiadau ymlaen llaw y 

cynigiwch eu gwneud dros y 

flwyddyn

[40%]
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Cyfeiriad

Ffôn

Enw

Llofnod

Dyddiad

Enw’r tyst

Llofnod y tyst

Dyddiad
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Os yw’r Cynigydd yn “gorff” neu’n sefydliad corfforedig, dylai ysgrifennydd y cwmni neu’r 
cyfarwyddwr awdurdodedig “neu ymddiriedolwr” lofnodi. Yn achos partneriaeth dylai partner 
lofnodi. Yn achos unigolyn y perchennog ddylai lofnodi.

Ni ddylid datod y ffurflen cynnig hwn a dylid dychwelyd y ddogfen gyfan gyflawn 

yn yr amlen at:

Os oes angen y ddogfen hon arnoch yn Saesneg, anfonwch e-bost at propinfo@caerdydd.gov.uk

Mae croeso i chi hefyd fynd i wefan Ystadau Strategol yn www.cardiffcouncilproperty.com

Ymwadiad: 

1. Rhoddir yr wybodaeth uchod a’r wybodaeth yn y ddogfen hon yn amlinelliad cyffredinol yn unig er arweiniad i bartïon â diddordeb

ac nid yw’n rhan o gynnig neu gontract. 

2. Rhoddir yr holl ddisgrifiadau, dimensiynau, cynlluniau, cyfeiriadau at amodau a chaniatâd angenrheidiol ar gyfer defnydd a meddiannaeth am manylion 

eraill

heb gyfrifoldeb ac ni ddylai unrhyw bartïon â diddordeb ddibynnu arnynt yn ffeithiau ond dylai fodloni 

eu hunain trwy archwilio neu fel arall gywirdeb pob un ohonynt. 

3. Nid oes gan unrhyw berson a gyflogir gan Gyngor Caerdydd awdurdod i wneud neu roi unrhyw sylwadau neu warant o gwbl 

mewn perthynas â’r eiddo/tir hwn.

4. Ceidw’r Cyngor yr hawl i beidio â derbyn unrhyw gynnig a gaiff.
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David Jones - Syrfëwr
Ystadau Strategol, Datblygu Economaidd,                                        
Ystafell CY6 ( y Cwrt ), Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd                                        
Caerdydd, CF11 5UW                                                                                          
Ffôn: 029 20871977    
E-bost: David.Jones6@cardiff.gov.uk
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