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Y LLAWR CYNTAF

LLEOLIAD
Mae'r adeilad wedi'i leoli mewn lle amlwg a chanolog yng nghanol dinas Caerdydd ac ym mhen
gogleddol Yr Aes, sydd bellach yn dramwyfa o siopau ffasiwn gorau’r ddinas.
Mae'n gallu manteisio ar nifer fawr o siopwyr gyda mynedfeydd i ganolfannau siopa Dewi Sant ac
Arcêd y Frenhines ar ei hochr ddwyreiniol a House of Fraser a Marchnad Caerdydd ar ei hochr
orllewinol. I'r gogledd mae Eglwys Sant Ioan a bloc hamdden Hermes a gwblhawyd yn ddiweddar ar
Heol yr Eglwys.
Mae'r lleoliad canolog yn golygu bod modd cyrraedd yr eiddo’n rhwydd ar droed drwy'r strydoedd
cyfagos, ond mae mynediad i gerbydau wedi'i gyfyngu i oriau llwytho neu ar gyfer achlysuron
arbennig.
DISGRIFIAD
Agorodd yr Hen Lyfrgell yn 1882 ar ôl cael ei dylunio gan James, Seward a Thomas. Gan ei fod yn
enghraifft wych o bensaernïaeth Fictoraidd, rhestrwyd yr eiddo ac ar hyn o bryd mae ganddo statws
seren gradd 2.
Mae gan yr adeilad façade deniadol llawn cymeriad ond mae ei lawr gwaelod yn uwch na’r
palmentydd cyfagos ac felly mae grisiau a ramp ar ei bwyntiau dwyreiniol a gorllewinol.
Mae'r eiddo ar safle ynysig ac yn wynebu yr Aes, Stryd Working, Heol y Drindod a Gerddi Sant Ioan ar
ei bedair ochr.
LLETY
Mae'r eiddo'n cynnwys yr ardaloedd canlynol:TENANT

LLAWR

STATWS
UNED

TROEDFEDD
SGWÂR

LLAWR GWAELOD/ISLAWR

Amgueddfa Caerdydd

Rhan yn islawr a rhan ar y llawr
gwaelod

Ar osod

7,708

Gwybodaeth i Dwristiaid yn flaenorol

Rhan ar y llawr gwaelod

Gwag

501

Hen siop Bodlon

Rhan ar y llawr gwaelod

Gwag

1,315

Virgin Money PLC

Rhan yn islawr a rhan ar y llawr
gwaelod

Ar osod

3,315

Virgin Money

Rhan ar y llawr cyntaf

Ar osod

Levitate Online

Rhan ar y llawr cyntaf

Ar osod

264

Menter Caerdydd - Ystafell Gyfarfod

Rhan ar y llawr cyntaf

Ar osod

690

Menter Caerdydd

Rhan ar y llawr cyntaf

Ar osod

1,467

Hen Gaffi/Bar Llaeth a Siwgr

Rhan ar y llawr cyntaf

Gwag

5,448

Rockit Media Ltd

Rhan ar y llawr cyntaf

Ar osod

1,334

Gwag

1,393

Ar osod

1,559

AIL LAWR

Hen Ystafell Gynadledda yr Hen
Lyfrgell

Rhan ar yr ail lawr

Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant

Rhan ar yr ail lawr

CYNLLUNIO
Mae'r eiddo'n elwa ar gymysgedd amrywiol o ddefnyddiau i gynnwys manwerthu, banc,
amgueddfa, caffi/bwyty a swyddfeydd.
Cynghorir partïon â diddordeb i wneud eu hymholiadau eu hunain i adran gynllunio Cyngor
Caerdydd ynghylch cynllunio.
TÂL GWASANAETH
Mae'r tâl gwasanaeth cyfredol yn £8.19 y troedfedd sgwâr.
CYFRADDAU
Mae nifer o asesiadau ar gyfer sgorio’r adeilad. Mae manylion ar gael ar gais.
Tystysgrif Perfformiad Ynni
Mae'r eiddo wedi'i restru ac felly wedi'i eithrio o gofrestr y TPY.
TAW
Mae’r holl ffigyrau heb gynnwys TAW lle bo hynny’n berthnasol.
COSTAU CYFREITHIOL
Pob parti i fod yn gyfrifol am ei gostau cyfreithiol ei hun a ysgwyddir yn y trafodiad hwn.

Nid yw E J Hales na’r Gwerthwr yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw gamgymeriad, camddatganiad neu hepgoriad yn y manylion hyn. Bras yw’r mesuriadau ac at ddiben rhoi canllaw yn unig. Nid yw’r manylion hyn yn gyfystyr ag unrhyw
gynnig neu gontract ac nid oes gan E J Hales nac unrhyw un y maent yn ei gyflogi unrhyw awdurdod i wneud unrhyw sylw na gwarant mewn perthynas â’r eiddo.
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YR ATODLEN TENANTIAETH
Tenant

Llawr

Statws Uned

Troedfedd sgwâr

Rhent Arfaethedig y
flwyddyn

Ar osod

7,708

£0

Prydles yn Dod
i Ben

LLAWR GWAELOD

Amgueddfa Caerdydd

Islawr a rhan ar y llawr gwaelod

dd/b

Gwybodaeth i Dwristiaid yn flaenorol

Rhan ar y llawr gwaelod

Gwag

501

£0

dd/b

Hen siop Bodlon

Rhan ar y llawr gwaelod

Gwag

1,315

£8,611

dd/b

Y LLAWR CYNTAF

Virgin Money PLC

Rhan ar y llawr cyntaf

Ar osod

3,315

£130,000

28/01/2034

Levitate Online

Rhan ar y llawr cyntaf

Ar osod

264

£3,990

11/2021

Menter Caerdydd - Ystafell Gyfarfod

Rhan ar y llawr cyntaf

Ar osod

690

£0

30/11/2021

Menter Caerdydd

Rhan ar y llawr cyntaf

Ar osod

1,467

£0

30/11/2021

Hen Gaffi/Bar Llaeth a Siwgr

Rhan ar y llawr cyntaf

Gwag

5,448

£0

dd/b

Rockit Media Ltd

Rhan ar y llawr cyntaf

Ar osod

1,334

£18,009

30/11/2021

AIL LAWR
Hen Ystafell Gynadledda yr Hen Lyfrgell

Rhan ar yr ail lawr

Gwag

1,393

£0

dd/b

Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant

Rhan ar yr ail lawr

Ar osod

1,559

£28,826

30/11/2021

Net

21,679

£76,014

Y BROSES DENDRO
Gwahoddir partïon i dendro i gael prydles atgyweirio ac yswirio llawn o'r adeilad cyfan, a fydd yn
elwa o incwm lle y gosodir ef ac yn rhoi'r cyfle naill ai i hunan-feddiannu neu osod y llety gwag
presennol.
Byddai'r Cyngor yn anelu at gynnal defnydd cyhoeddus diwylliannol ar y safle.
Dylid cyflwyno tendrau gan ddefnyddio templed Cyngor Caerdydd erbyn hanner dydd, dydd
Gwener 11 Mehefin 2021.
Dylid cyflwyno pob cynnig (yn ysgrifenedig) mewn amlenni a gyfeirir at:Giles Parker
Pennaeth Eiddo
Ystadau Strategol
D/O EJ Hales
28 Plas Windsor
Caerdydd
CF10 3SG
Erbyn 12pm, Dydd Gwener 11 Mehefin 2021.
Mae pecyn tendro ar gael ar gais.
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YMWELD

Drwy apwyntiad yn unig drwy'r asiantau gosod tai, E J Hales, cysylltwch â:
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