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 Disgrifiad:  

Yn cael ei gynnig i’w werthu mae’r tir hwn sydd wedi'i leoli yn ganolog ym mhentref gwledig Trawsfynydd. Gallai 'r plot 

gael ei ddefnyddio fel gardd ychwanegol neu fel man parcio oddi ar y ffordd ar gyfer uchafswm o 4 cerbyd.  
Plȋs Gwelwch Delerau’r Pryniant Isod: - 
 

1. Dangosir y tir sydd i’w werthu wedi ei amlinellu mewn coch ar y cynllun isod. 
 
2. Mae’r tir i’w ddefnyddio fel gardd yn unig, gyda darparaiaeth parcio ar gy fer uchafswm o 4 cerbyd.  

 
3. Ni chaniateir Unrhyw Ddatblygiad Heb Ganiatâd Ymlaen Llaw Gan CCG  
 

4. Pe bai caniatâd cynllunio ar gy fer newid defnydd yn cael ei ganiatáu yn y dyfodol, rhaid cynnwys cytundeb  
 overage lle y bydd y prynwr yn talu swm o 50% o unrhyw gynnydd mewn gwerth i'r gwerthwr.  
 

5. Y prynwr fydd yn gyfrifol am gynnal y wal gerrig flaen.  
 
6. Mae’r tir a'r fynedfa i'r safle i 'w gadw'n daclus ac mewn cyflwr da bob amser.  

 
7. Bydd CCG yn cadw hawl mynediad i'r eiddo i'w dacluso os bydd y perchennog yn torri 'r cyfamod, gyda'r gallu i  
 ail-gostau yn ôl i'r prynwr pe bai 'r angen yn codi.  

 
8. Ni ddylid gweithredu unrhyw fusnesau masnachol o'r tir.  
 

9. Hawl presennol y tir wedi’i liwio mewn brown i'w gadw.  
 
10.  Pob cymal safonol arall mewn perthynas â hawliau mynediad, gwasanaethau ac ati  

 
Lleoliad: Mae pentref Trawsfynydd wedi'i leoli tuag at ben deheuol Llyn Trawsfynydd yng nghanol Parc trawiadol Eryri, 
wedi'i hamgylchynu gan filltiroedd o gefn gwlad agored, rhostiroedd, mynyddoedd a choedwigoedd. Yn gyfleus i 

Borthmadog i'r gogledd a Dolgellau i'r de, tua 12 milltir i ffwrdd. Mae Trawsfynydd y n mwynhau mwynderau lleol gan 
gynnwys 2 siop bentref, tafarn, gorsaf betrol, cyfleusterau trwsio ceir ac ysgol gynradd.  
Daliadaeth: Rydym ar ddeall fod y tir yn cael ei werthu gyda theitl rhyd-ddaliadDirections:   

 


