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Lleoliad Canol y Ddinas  
Swyddfeydd wedi eu Had-



 

 

Adeilad Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1BH 

Lleoliad 

Mae’r Aes yng nghanol y ddinas ac mae’n dramwyfa 
siopa brysur, gydag adeiladau Edwardaidd a Fictoraidd 
hardd ar un ochr iddi a Chanolfan Siopa Dewi Sant 
fodern yr ochr arall. Mae’r eiddo dan sylw mewn prif 
ardal fasnach, hamdden a thai bwyta Caerdydd.  
 

 

 

Disgrifiad 

Mae’r Hen Lyfrgell yn adeilad tirnod hanesyddol Gradd II 
wedi ei Restru ac wedi ei adnewyddu yn gydnaws o’r 
bôn i’r brig.  
 

Mae’r manylion yn cynnwys:  

· Lloriau wedi codi a nenfydau bwa uchel. Carpedi 
drwyddo draw.  

· Lifft i ddefnyddwyr. 

· Toiledau ar bob llawr. 
 

Mae’r meddianwyr yn cynnwys Amgueddfa Stori 
Caerdydd ac mae siop goffi Laeth a Siwgr yn masnachu 
ar y llawr cyntaf.  
 

Ystafelloedd 

Mae’r ystafelloedd sydd ar gael yn cynnwys ystafelloedd ar 
y llawr cyntaf a’r ail lawr fel y gwelir isod:-  

Mae’r holl fesuriadau yn Arwynebeddau Mewnol Net bras. 

 

Gwasanaethau 

Mae’r holl brif wasanaethau yn gysylltiedig â’r eiddo a 
chadarnhawn nad ydym wedi profi unrhyw un o’r 
gosodiadau gwasanaeth a bydd yn rhaid i unrhyw 
feddiannydd fodloni ei hun yn annibynnol o ran cyflwr y 
cyfryw bethau.  
 

Bydd y Tâl Gwasanaeth Dros Dro yn seiliedig ar £7.14 y dr 
sg y flwyddyn ar gyfer nwy a dŵr ond heb gynnwys y 
trydan a gaiff ei filio ar wahân.  

 

Cynllunio 

Deallwn fod caniatâd cynllunio gan y lle ar gyfer 
swyddfeydd ond dylai pob parti â diddordeb wneud ei 
ymholiadau ei hun gydag Adran Gynllunio Cyngor 
Caerdydd. Ffôn 029 2087 2087 neu 
www.caerdydd.gov.uk. 
 

Prydles 

Cynigir y lle dan sylw ar sail prydles yswirio ac atgyweirio 
llawn newydd.   
 

Costau Cyfreithiol 

Bydd pob parti yn gyfrifol am ei gostau cyfreithiol ei hun.  

 

Rhent 

Rhent a Ddyfynnir  
£15.00 y dr sg y flwyddyn. 
 

Ardrethi Busnes  

Mae Gwerth Ardrethadwy yr eiddo yn £9.50 y dr sg. Gan 
ddefnyddio lluosogydd  0.514, bydd yr ardrethi taladwy 
yn seiliedig ar £4.88 y dr sg y flwyddyn.  
 

Dylai partïon â diddordeb wneud ymholiadau drostynt eu 
hunain i Gyngor Caerdydd er mwyn gwybod yr union 
ardrethi a fydd yn daladwy oherwydd y gall newid 
meddiannaeth arwain at addasu’r asesiad ardrethol.   
www.voa.gov.uk. 
 

Geirdaon/Blaendaliadau Rhent  

Mae’n bosibl y gwneir cais am eirdaon cyfrifyddol ac 
ariannol gan unrhyw ddarpar denant cyn dod i gytundeb. 
Mae’n bosib y bydd gofyn i ddarpar denantiaid gyflwyno 
blaendal rhent yn amodol ar ddisgresiwn y landlord.  

 

Tystysgrif Perfformiad Ynni  

Mae’r adeilad yn un Rhestredig Gradd II.  

 

 

Arwynebedd Tr sg  M sg  

Llawr cyntaf (dan gynnig)  266 24.67  

Ail lawr 325 30.17 

Ail lawr  1,438  133,63 

CYFANSWM 2,029 188.47 



 

 

Adeilad Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1BH 

Cod Prydlesu Safleoedd Busnes yng Nghymru a 

Lloegr 2007  

Gweler www.leasingbusinesspremises.co.uk. 
 

Rheoliadau Asbestos   

Cyfrifoldeb Perchennog neu denant yr eiddo, ac unrhyw un 
arall sydd â rheolaeth drosto a/neu gyfrifoldeb dros ei 
gynnal yw cydymffurfio â Rheoliadau Rheoli Asbestos 
2012 (CAR 2012). Mae canfod asbestos a chyfansoddau 
cysylltiedig ag asbestos y tu hwnt i gwmpas Alder King ac 
i’r perwyl hwnnw argymhellwn eich bod yn ceisio cyngor o 
ffynhonnell arbenigol.  
 

TAW 

O dan Ddeddfau Ariannol 1989 a 1997, gellir codi TAW ar 
y pris Rhent. Argymhellwn fod darpar denantiaid yn 
sefydlu’r oblygiadau cyn mynd i unrhyw gytundeb.  

 

Amodol ar Gontract 

Mae Alder King LLP yn Bartneriaeth Atebolrwydd 
Cyfyngedig a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr Rhif 
OC306796. Swyddfa Cofrestredig:  Pembroke House, 15 
Pembroke Road, Clifton, Bryste, BS8 3BA. Mae rhestr o’r 
holl Aelodau ar gael yn y swyddfa gofrestredig.  
 

Hysbysiad Pwysig 

Nid yw’r manylion hyn yn golygu unrhyw fath o gynnig ar 
gontract ac er y tybir eu bod yn gywir, ni ellir gwarantu 
eu cywirdeb ac maent yn ffurfiol wedi eu heithrio o 
unrhyw gontract.  

Trefniadau Ymweld  

Am wybodaeth bellach neu er mwyn trefnu archwiliad, cys-

ylltwch â’r asiantau.  
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