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EITEM  

CEFNDIR

Mae’r Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn gyfrifol am redeg marchnadoedd y 
Cyngor, fel y ganlyn:- 

PWLLHELI pob dydd Mercher trwy gydol y flwyddyn a phob dydd Sul o 
fis Mai i fis Medi

PORTHMADOG pob dydd Gwener o Basg hyd at ddiwedd Rhagfyr

CAERNARFON pob dydd Sadwrn drwy’r flwyddyn a phob dydd Llun o fis 
Mehefin i fis Medi

Yn unol ag amodau a rheolau cyfredol marchnadoedd agored Gwynedd, mae 
Marchnad Porthmadog yn gweithredu ar Faes Parcio Heol y Parc ar ddydd Gwener o 
8.30yb-5yh. Mae’r farchnad yn gweithredu o’r dydd Gwener gyntaf mis Ebrill neu o’r 
dydd Gwener cyn Gwener y Groglith, p’run bynnag sydd yn gynharach, ac yn rhedeg 
hyd at ddydd Gwener olaf mis Rhagfyr bob blwyddyn.

CAIS I NEWID DIWRNOD Y FARCHNAD

Derbyniwyd cais diweddar gan un o gynrychiolwyr marchnad Porthmadog i newid  
diwrnod y farchnad o ddydd Gwener i ddydd Iau.

Yn dilyn ymgynghoriad, gweler y prif resymau a gyflwynwyd o blaid newid y 
diwrnod farchnad i ddydd Iau yn ogystal â’r rhesymau a gyflwynwyd am gadw’r 
farchnad ar ddydd Gwener:-

Prif resymau o blaid symud i ddydd 
Iau

Prif resymau am gadw’r farchnad ar 
ddydd Gwener

7 masnachwr wedi cadarnhau yn 
ysgrifenedig eu bod yn ffafrio symud i 
ddydd Iau gyda 1 masnachwr yn hapus 
gydag unrhyw un o’r diwrnodau..

9 masnachwr wedi cadarnhau yn 
ysgrifenedig eu bod yn ffafrio cadw’r 
farchnad ar ddydd Gwener (ac fel yr 
eglurwyd yn flaenorol mae 1 yn hapus un 
ffordd neu llall). 2 masnachwr wedi 
datgan na fyddent yn gallu mynychu ar 
ddydd Iau o gwbl.

Nifer o fasnachwyr rheolaidd a 
fynychodd y farchnad llynedd yn isel (3 

Mwy o fasnachwyr presennol yn cefnogi 
dydd Gwener. 
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neu 4). Mae’r gwasanaeth Marchnadoedd 
yn parhau i geisio rhoi cyfleoedd i 
stondinau weithio ar y marchnadoedd ond 
yn anffodus, oherwydd newidiadau 
economaidd a chymdeithasol, mae’r nifer 
o stondinau yn prysur leihau’n flynyddol.

Ers i’r cais am newid diwrnod gael ei 
chyflwyno mae cynnydd yn y nifer o 
fasnachwyr sydd wedi bod yn mynychu’r 
farchnad dydd Gwener. Er mae hefyd yn 
bosib bod hyn oherwydd amser y 
flwyddyn/tywydd ayb

Posibilrwydd o ddenu mwy o fasnachwyr 
newydd ar ddydd Iau. Y sawl a wnaeth y 
cais wedi crybwyll ei fod yn gwybod am 
fasnachwyr newydd a all fod â diddordeb 
ac yn edrych ar lenwi’r maes parcio..

Y cyhoedd bellach wedi arfer bod y 
farchnad ar ddydd Gwener a 
phosibilrwydd bod y masnachwyr 
presennol yn colli eu cwsmeriaid 
rheolaidd a’r busnes sydd wedi cael ei 
adeiladu dros flynyddoedd o fynychu’r 
farchnad ar ddydd Gwener.  

Pan sefydlwyd y farchnad ym 
Mhorthmadog nid oedd farchnad yn 
bodoli ym Mangor.  Ers hynny, mae 
marchnad wedi ei sefydlu ym Mangor ac 
yn gweithredu ar yr un diwrnod ac un 
Porthmadog, sef ar ddydd Gwener.

Sôn bod marchnad Fflint, sydd ar ddydd 
Gwener, yn darfod ryw ben yn ystod yr 
haf. Os felly, posibilrwydd o ddenu 
masnachwyr newydd ar ddydd Gwener.

Er bod yr amserlen yn amrywio yn 
ddibynnol ar amser y flwyddyn, mae’r 
Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir 
Cymreig yn gyffredinol yn rhedeg mwy o 
drenau ar ddydd Iau na dydd Gwener gan 
fod dydd Gwener yn ddiwrnod newid 
drosodd i grwpiau a lletai ac felly llai o 
bobl yn teithio ar ddydd Gwener i 
gymharu â chanol wythnos.

Mi fydd newid y farchnad i ddydd Iau yn 
golygu cystadlu a marchnad Bermo sydd 
hefyd ar ddydd Iau. 

Rhai masnachwyr sy’n teithio i’r 
farchnad ddim yn cyrraedd yr ardal tan y 
nos Iau gan eu bod yn aros ac yn 
gweithio mewn marchnadoedd eraill yn 
yr ardal dros y penwythnos.

Llawer o ymwelwyr sy’n ymweld â’r dref 
yn dod am y penwythnos yn unig ac felly 
ddim yn cyrraedd tan y nos Iau neu fore 
Gwener..

Wrth gyfyngu’r farchnad i’r nifer o  
stondinau cyfredol (10-12 stondin) mae 
canran o’r maes parcio yn parhau i fod ar 
gael i siopwyr ymweld â’r farchnad a’r 
dref.
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Ymatebion pellach a dderbyniwyd:-

 E-byst gan rai masnachwyr yn cefnogi’r newid diwrnod.  
 E-byst gan fasnachwyr eraill (yn cynnwys lluniau) yn ffafrio cadw at y dydd 

Gwener ac yn datgan eu pryderon am y cais i newid diwrnod.

Mae’r adran hefyd wedi ymgynghori gyda’r Adran Briffyrdd, sy’n gyfrifol am y maes 
parcio, a Chyngor Tref Porthmadog ac nid oes gwrthwynebiad ganddynt un ffordd 
neu llall cyn belled a bod unrhyw arwyddion yn ddwy ieithog.

ARGYMHELLIAD

Gofynnir i’r Pwyllgor ystyried yr uchod a dod i benderfyniad os am ganiatáu’r cais i 
newid diwrnod marchnad Porthmadog o ddydd Gwener i ddydd Iau.
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