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Lleoliad 

Mae Caernarfon wedi’i leoli ar ran ogledd-orllewinol tir 
mawr Cymru, ar yr A487, tua 9 milltir o Fangor. Mae 
poblogaeth o tua 10,000 o drigolion yn y dref, ac fe’i 
codwyd o gylch atyniad ymwelwyr amlwg iawn, sef 
Castell Caernarfon a muriau’r dref. 

 
Mae canol y dref o fewn pellter cerdded byr o’r eiddo, 
ac mae deiliaid rhyngwladol amlwg wedi ymsefydlu o 
gylch Sgwâr y Castell, gan gynnwys Boots, Farmfoods, 
The Works, a nifer o fanciau cenedlaethol. 

 
Ceir mynediad i’r dref ar hyd ffordd ddeuol yr A487 
sy’n cysylltu i’r gogledd â thraffordd Gogledd Cymru yr 
A55, ac i’r de â chanolbarth Cymru a’r A470. Mae’r 
eiddo yn ffryntio Gogledd Penrallt, a gellir mynd iddo 
oddi yno. 

 
 

Disgrifiad 

Mae i’r eiddo swyddfeydd ar bum llawr, ac maent ar 
hyn o bryd yn swyddfeydd y llywodraeth; maent wedi 
eu codi â tho mansard, ffrâm goncrid, a drychiadau 
gwydrog. 

 
Tu mewn, isrannwyd yr adeilad i ddarparu amrywiaeth o  
swyddfeydd cynllun agored a modiwladd; mae yno 
lifft canolog, ardaloedd mynd a dod, a thoiledau. Mae 
mynediad i’r eiddo ar lefel y stryd i Ogledd Penrallt, neu 
fel arall ar hyd mynediad canolog i ddrychiad deheuol 
sy’n cael ei rannu â defnyddiwr cyfagos. Ar ochr arall 
Gogledd  Penrallt  mae  maes  parcio  cyhoeddus  aml- 
lawr. 

 
Mae’r eiddo yn cynnig potensial datblygu ar gyfer 
defnydd amrywiol  arall, yn amodol ar  ganiatâd 
cynllunio. 

 

Yr eiddo 

Mae’r eiddo yn cynnwys y lle a ganlyn – codwyd yr 
ardaloedd o’r cynllun ac maent yn amodol ar fesuriadau 
sydd i’w cadarnhau ar-seit. 

 

 Tr.Sg. M.Sg. 

 
CYFANSWM LLE 

 
41,173 

 
3,825 

 
 

Platiau llawr, yn fras 8,250 765 
 

Mae cynllun llawr ar gael ar eich cais. Mae’r ardaloedd yn 
amodol ar fesuriad a gaiff ei arolygu ar-seit, ar ymadael â’r 
safle. 

 

Daliadaeth 

Mae’r  eiddo  i  gael  ei  werthu  fel  rhydd-ddaliad  gyda 
meddiant gwag ar ôl cwblhau’r gwerthiant. 

 

Pris 

Am fanylion pellach, cysylltwch â’r asiantau. 
 

Trethi 

Y trethi taladwy am y flwyddyn 2017/2018 yw £84,830 y 
flwyddyn. Rhestrir yr eiddo fel asesiad ar y cyd, a bydd yn 
amodol ar adolygiad a’i wahanu’n asesiadau unigol ar 
adeg ei werthu. 

 
Gyda  golwg  ar  drethi,  dylai  pawb  sydd  â  diddordeb 
ymgynghori â’r awdurdod lleol yn bersonol. 

 

Costau Cyfreithiol 
Mae pob parti yn talu eu costau cyfreithiol a phroffesiynol 
eu hunain gyda golwg ar y trafodiad hwn. 

 

TAW 

Nid yw’r ffigurau a ddyfynnwyd yn cynnwys TAW, lle bo’n 
berthnasol. 

 

Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) 
Cyfraddiad EPC yr eiddo: i’w gadarnhau. 

 
Mae copi llawn o’r adroddiad EPC a’r argymhellion ar gael 
ar eich cais. 
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Mae GVA drwy hyn yn hysbysu bod y wybodaeth a ddarperir (naill ai iddo’i hun, i unrhyw gyd-asiantau neu i werthwyr brydleswyr yr eiddo hwn y mae eu 
hasiant GVA yn y llyfryn hwn, yn cael ei darparu ar yr amodau canlynol: 

 
 

(1) Mae’r manylion yn cael eu nodi fel amlinelliad cyffredinol yn unig, fel arweiniad i ddarpar brynwyr a/neu ddeiliaid prydles ac nid ydynt yn gyfystyr â 
chynnig neu gontract, nac yn rhan o gynnig neu gontract. 

 
 

(2) Cynigir pob disgrifiad, dimensiwn a chyfeiriad at gyflwr yr eiddo hwn, ac unrhyw ganiatâd sydd ei angen ar gyfer ei ddefnyddio a’i feddiannu, ac unrhyw 
fanylion perthnasol eraill, yn ddidwyll a chredir eu bod yn gywir. Fodd bynnag, ni ddylai unrhyw ddarpar brynwr neu denant ddibynnu arnynt fel 
datganiad neu gynrychioliadau o ffaith, ond yn hytrach dylent fodloni eu hunain eu bod yn gywir neu beidio drwy eu harchwilio. 

 
(3) Nid oes gan unrhyw berson a gyflogir gan GVA, nac unrhyw gyd-asiantau, unrhyw awdurdod i 

wneud na chynnig unrhyw gynrychiolaeth neu warant o gwbl mewn perthynas ag eiddo sydd 
yn y llyfryn hwn. 

 
 

(4) Nid yw’r prisiau yn cynnwys TAW. 
 
 

(5) Ni fydd unrhyw gyfrifoldeb o gwbl ar GVA mewn perthynas ag unrhyw ddogfennau a gynhwysir o fewn y 
llyfryn, nac am unrhyw elfennau o’r llyfryn, a ddarparwyd yn unig gan drydydd parti, ac nid gan GVA. 
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