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Mae Basn Trefor, sydd ym mhen gogleddol Dyfrbont Pontcysyllte â’i Statws Treftadaeth y Byd, 

yn denu dros 300,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Mae gan y Canal & River Trust/Glandŵr Cymru, 

yr elusen sy’n gofalu am 2,000 o filltiroedd o ddyfrffyrdd yng Nghymru a Lloegr gan gynnwys y 

Dyfrbont, gyfle angori masnachol newydd gwych yng nghanol y safle.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn chwilio am fusnes cwch caffi proffesiynol a chymwys i weithredu o'r 

doc sych agored presennol ger y Ganolfan Ymwelwyr. Mae'n rhaid i'r busnes fod yn aml-

dymhorol, gan gynnig seddi mewn man cynnes dan do a mannau awyr agored ar gyfer y 

misoedd cynhesach fel y dangosir yn y llun uchod. Ar hyn o bryd mae’r cyfleusterau arlwyo 

ffurfiol ar safle Basn Trefor yn gyfyngedig ac mae hwn yn gyfle rhagorol felly i elwa ar y nifer 

cynyddol o ymwelwyr. Mae Glandŵr Cymru yn disgwyl cynnig busnes sy'n gyffrous, yn arloesol 

ac yn ategu Statws Treftadaeth y Byd yr ardal.

Does dim gwahaniaeth os nad oes gennych brofiad o redeg busnes ar ddŵr, yr hyn rydym yn 

chwilio amdano yw gweithredwr busnes sy’n gweithio’n broffesiynol i safon uchel. Gall yr 

Ymddiriedolaeth gynnig arweiniad ynglŷn â ble a sut i gael gafael ar gwch os oes angen. Dim 

ond rhoi gwybod i ni sydd raid.

I fynegi diddordeb cysylltwch â richard.beardsley@canalrivertrust.org.uk.

mailto:richard.beardsley@canalrivertrust.org.uk
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Trefniadau Prydles
Bydd y brydles am gyfnod penodedig ac ni fydd y tymor a 

gytunir yn fwy na chyfnod o ddeng mlynedd.

Bydd Rhent Blynyddol yn daladwy, a hynny i’w drafod. Bydd

unrhyw brydles yn amodol ar gytundeb rhwng yr 

Ymddiriedolaeth a'r busnes newydd yn cytuno y bydd y 

brydles yn cael ei chontractio allan o Ddeddf Landlord a 

Thenant 1954.

Cynllunio
Mae gan y safle ganiatâd dros dro ar gyfer cwch caffi ar hyn 

o bryd (sy'n dod i ben ddiwedd 2017). Gwneir cais am 

estyniad ar ôl dod o hyd i weithredwr addas. 

Lleoliad
Y doc fydd y prif leoliad, fel y dangosir ar y cynllun (drosodd), 

ond bydd yn cynnwys hawl i ddefnyddio'r lawnt o flaen y doc 

ar gyfer seddi awyr agored a man adloniant os oes angen 

(ac yn amodol ar ymgyrchoedd neu ofynion yr 

Ymddiriedolaeth o bryd i'w gilydd) .

Mae ffens fetel yn amgylchynu’r doc yn rhannol ar hyn o 

bryd. Caiff mynedfa ac allanfa eu creu yn dibynnu ar

ddimensiwn cwch y gweithredwr a ddewisir.

Cyfleusterau’r Safle
Bydd cyflenwad dŵr a phŵer tair-gwedd gyda mesurydd ar 

gael i'r gweithredwr, ac ail-godir tâl am hynny fel sy’n 

briodol.

Bydd angen i’r Tenant newydd drefnu’r canlynol:

Gwastraff/sbwriel - bydd gofyn i’r gweithredwr newydd 

wneud trefniadau gwaredu.

Lle storio - nid oes lle storio yn yr angorfa hon.

Cysylltiad carthion / pwmpio allan - Nid oes unrhyw 

gysylltiad carthion neu gyfleuster pwmpio allan ar gael yn y 

lleoliad.
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Cyfyngiadau’r safle

Mae’r doc tua 4.8 metr o led a 26 metr o hyd. Fodd bynnag, dim ond 2.55 yw lled 

mynedfa’r doc. Cofiwch gadw hyn mewn cof wrth ystyried y math cywir o gwch. Cliciwch 

yma am fwy ar gyfyngiadau mordwyo yn yr ardal:

https://canalrivertrust.org.uk/media/original/1059.pdf

Mae'r angorfa yn yr hen ddoc sych ger y Ganolfan Ymwelwyr. Y lle parcio agosaf yw maes 

parcio’r Cyngor oddi ar New Road. Y ffordd agosaf y gellir cael mynediad iddi yw Heol yr 

Orsaf, er ei bod yr ochr arall i'r Basn. Gellir trefnu’n lleol i ymweld â'r angorfa, ond 

cysylltwch â richard.beardsley@canalrivertrust.org.uk i ddechrau.
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