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Lleoliad – CF24 0DF  

Mae Llyfrgell y Rhath ar yr A4161 Heol Casnewydd, y brif lôn i ganol y ddinas o faestrefi 
dwyrain Caerdydd.   Mae hi lai na hanner milltir o orsaf drenau Heol-y-Frenhines Caerdydd 
ac mae nifer o lwybrau bysus ym mynd heibio’r eiddo sy’n cynnwys rhifau 30, 44, 45, 45B, 
49 a 50. 

Disgrifiad 

Mae Llyfrgell y Rhath yn adeilad rhestredig Gradd II a ddyluniwyd gan y penseiri Teather & 
Wilson ac fe’ i cwblhawyd ym 1901. Mae’ r eiddo Fictoraidd yn adeilad briciau cadarn gyda 
tho llechi.  

Mae’ r ystafelloedd canlynol yn yr adeilad:

Mae pob ardal a ddyfynnir ar sail Arwyneb Mewnol Net
(NIA).

Mae modd cael y wybodaeth ganlynol fel rhan o becyn technegol, sydd ar gael ar gais:

• Amserlen llety lawn
• Cynlluniau llawr
• Arolwg Cyflwr Eiddo
• Adroddiad Asbestos

Disgrifiad Tr. Sg. Tr. Sg.

Llyfrgell 318.00 3422.95

Ystafell TG 32.70 351.983

Ystafell gyfarfod 21.00 226.044

Storfa 14.60 157.154

Storfa 13.00 139.932

Cegin 12.60 135.626

Cyfanswm 411.90 4,434

• Adroddiad Risg Tân
• Archwiliad Mynediad
• Gwybodaeth Teitl
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Cynnig

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i weithio gyda grwpiau cymunedol a phobl leol i sicrhau 
bod yr eiddo yn dal i gael ei ddefnyddio. Mae Cyngor Caerdydd yn gwahodd cynlluniau 
busnes manwl gan unigolion, grwpiau a sefydliadau masnachol sydd â’r sgiliau a’r 
profiad angenrheidiol i gynnig dyfodol cynaliadwy i’r adeilad sydd o fudd i’r gymuned.

Ystyrir pob opsiwn a chynnig i ddyfodol yr adeilad, yn amodol ar ganiatâd cynllunio 
(defnydd cynllunio cyfredol: dosbarth D1).

Bydd angen i bartïon â diddordeb ddangos gallu i sicrhau dyfodol cynaliadwy hirdymor 
yr eiddo.  Bwriad y Cyngor yw gwaredu’r eiddo drwy brydles ar delerau i’w cytuno.
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Pwy all fynegi diddordeb

Unrhyw sefydliad neu grŵp sy’n credu y gall gynnig model gweithredu cynaliadwy at y 
dyfodol ar gyfer yr eiddo a fydd hefyd o fudd i’ r gymuned leol ac ehangach.  Mae’ r Cyngor 
yn awyddus i sicrhau bod y cyhoedd yn dal i gael mynediad i’ r eiddo. 

Dylai ymgeiswyr hefyd: 

• Fod â’r sgiliau a’ r capasiti i reoli’ r ased i’w drosglwyddo a/neu allu manteisio ar y sgiliau 
a’ r capasiti angenrheidiol yn allanol, neu; 

• Feddu ar y potensial i ddatblygu’ r sgiliau a’ r gallu angenrheidiol yn eu sefydliadau i 
ddangos sut maent yn bwriadu gwneud hyn, efallai drwy gydweithio â phartneriaid eraill.

Asesu Datganiadau o Ddiddordeb

Bydd y broses asesu’n gofyn i ymgeiswyr roi gwybodaeth i alluogi’ r Cyngor i asesu sut 
maent yn bodloni’ r meini prawf. Bydd angen i grwpiau sy’n gwneud cais gyflwyno 
gwybodaeth am y canlynol yn y cais: 

• Cynigion o ran defnydd a chynnal yr ased 
• Buddion – i’ r Cyngor, y gymuned a’ r grŵp
• Gallu’ r grŵp i reoli’ r ased
• Cynllun busnes cadarn
• Math y telerau allweddol i’r trosglwyddiad a geisir 
• Cynllun meithrin capasiti, lle y bo’n briodol, a sut y cyflawnir hyn 
• Atebolrwydd a sut yr eir i’ r afael â hyn

Caiff unrhyw gais a ddaw i law ei werthuso ar sail yr ymatebion a roddir ar y ffurflen datgan 
diddordeb. Bydd y broses hon yn cynnwys prawf o fudd cyhoeddus ac asesiad o’ r effaith ar 
gydraddoldeb a gynhelir gan Gyngor Caerdydd.
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Casgliadau

Mae’r Cyngor yn ceisio opsiynau hyfyw i sicrhau dyfodol yr eiddo hwn ac mae'n 
ymrwymedig i roi arweiniad a chymorth i helpu ymgeiswyr drwy’r broses drosglwyddo.

Ymweliad â’r safle 

I ofyn am ymweliad â’r safle gyda swyddog a/neu Ffurflen Mynegi Diddordeb 
Cychwynnol, rhagor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad cysylltwch â:

Nick Blake
Rheolwr Cymorth Busnes

Rhif Ffôn:        029 2087 2696
E-bost:     nblake@caerdydd.gov.uk

Louise Thomas
Swyddog CAT

Ffôn:         029 2087 2002      
E-bost:     
louise.thomas@caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth Ychwanegol

Dylai'r wybodaeth a gyflwynir gael ei defnyddio at ddibenion cyfeirio’n unig. Dylai 
unrhyw barti â diddordeb gynnal ei ymholiadau ei hun a'i fodloni ei hun ynghylch 
cyflwr, effeithlonrwydd ac addasrwydd yr eiddo.
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Ffurflen Datganiadau o Ddiddordeb
Anfonwch ffurflenni wedi’u cwblhau at:

Louise Thomas, Datblygu Economaidd, Adran Ystadau Strategol, Neuadd y Sir, 
Glanfa'r Iwerydd, Bae Caerdydd, CF10 4UW gan amlinellu sut y caiff yr ased ei 
ddefnyddio, ei reoli a’ i ariannu. 

Rhaid cyflwyno ’ r rhain erbyn hanner dydd , dydd Mawrth
31 Hydref 2017

Nid oes ymrwymiad ar ran y Cyngor i fwrw ymlaen ag unrhyw un o’ r cynigion.

Gallwch gael y ddogfen hon yn Saesneg drwy e-bostio valuation@caerdydd.gov.uk  

Hefyd ewch i’r wefan yn www.eiddocyngorcaerdydd.com
Ionawr 2017 

Ymwadiad:

1. Mae’r wybodaeth uchod, ac sydd yn y ddogfen hon, yn ganllawiau cyffredinol i bartïon â diddordeb ac nid
yw’n rhan o unrhywgynnig neu gontract.

2. Rhoddir pob disgrifiad, dimensiwn, cynllun, cyfeiriad at gyflwr a chaniatâd angenrheidiol at ddefnydd a
meddiannaeth a manylion eraill heb gyfrifoldeb, ac ni ddylai partïon â diddordeb ddibynnu arnynt fel
datganiadau neu sylwadau ffeithiol ond rhaid iddynt eu bodloni eu hunain ynghylch cywirdeb pob un drwy
arolygu’r adeilad eu hunain.

3. Nid oes gan unrhyw un a gyflogir gan Gyngor Caerdydd yr awdurdod i wneud neu roi sylwadau neu
warant o unrhyw fath o ran yr eiddo/tir hwn.

4. Ceidw’r Cyngor yr hawl i beidio â derbyn unrhywgais a ddaw i law.
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CYNLLUN LLAWR GWAELOD
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