
Diolch am eich ymholiad.

Rydym wrth ein bodd eich bod yn ystyried lleoli eich busnes
yng Nghanolfan Busnesau Pobl Ifanc Sandfields.
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Rydym wrth ein bodd eich bod yn ystyried lleoli eich 

busnes yng Nghanolfan Busnesau Pobl Ifanc Sandfields.

Mae 24 o swyddfeydd ac 11 gweithdy yn y ganolfan 

sy'n amrywio o ran maint. Cyfeiriwch at y cynllun llawr

amgaeedig (nid wrth raddfa) am gynllun yr adeilad. 

Sefydlwyd y Ganolfan gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-

nedd Port Talbot yn benodol i helpu pobl ifanc rhwng 18 

a 31 oed i sefydlu busnes. O ganlyniad, rydym wedi creu

amgylchedd lle gall busnesau ifanc ddatblygu a ffynnu 

a chael mynediad i amrywiaeth o gefnogaeth megis:

• Telerau 'hawdd eu dechrau, hawdd eu gadael'

• Rhenti fforddiadwy

• Cyngor busnes ar y safle

• Cyfleusterau cefnogi megis gwasanaethau derbyn, 

ardal band eang, ffacs, llungopïo etc.

Mae ein tenantiaid presennol yn ystyried bod y math hwn 

o gefnogaeth yn werthfawr iawn, yn enwedig yn ystod

blynyddoedd cyntaf masnachu. 

Fodd bynnag,  mae lleoedd sydd ar gael yn y ganolfan yn

brin, ac rydym yn annog busnesau i ddod o hyd i adeilad

arall ar ôl iddynt ddatblygu a dod yn fwy sefydledig.

Os hoffech wybod mwy am Ganolfan Busnesau Pobl Ifanc

Sandfields, neu os hoffech weld y cyfleusterau, ffoniwch

Jayne Manhattan sydd ar gael yn ystod oriau swyddfa

arferol ar 01639 769611.

Oriau Swyddfa

9am – 5pm, dydd Llun i ddydd Iau 

9am - 4.30pm ar ddydd Gwener

Rhentu a Chytundebau Tenantiaeth

Mae'r swyddfeydd a'r gweithdai ar gael ar delerau 'hawdd 

eu dechrau, hawdd eu gadael' –  h.y. mae angen mis o

rybudd gan y naill barti neu'r llall i adael yr eiddo.

• Mae taliadau rhentu a gwasanaethau ar gael ar gais.

• Mae rhent am y mis cyntaf yn daladwy ymlaen llaw. 

Ar ôl hynny, mae rhent yn daladwy ar ddiwrnod cyntaf

y mis, drwy ddebyd uniongyrchol.

• Mae blaendal neu fond sydd gyfwerth â mis o rent, yn

ofynnol cyn i chi gymryd meddiant o'r uned. Caiff hwn 

ei ad-dalu pan fyddwch yn gadael yr uned ar yr amod nad

oes unrhyw arian yn ddyledus, nac unrhyw gostau am

adfer yr uned fel ei bod yn addas i'w hailosod.

• Caiff rhenti eu hadolygu bob blwyddyn, a rhoddir o leiaf

mis o rybudd i denantiaid am unrhyw newidiadau.

• Mae angen enw dau ganolwr ar gyfer y ffurflen gais. 

Os ydych yn fusnes newydd, dylai canolwyr fod yn bobl

broffesiynol e.e. meddyg, athro, cyfreithiwr, swyddog yr

heddlu, etc., ac os ydych eisoes mewn busnes, bydd angen

geirdaon masnach arnoch.

• Gall fod angen i unigolyn ddarparu gwarantwr. 

• Os ydych eisoes yn masnachu, byddwch chi neu'r busnes

yn destun gwiriad credyd.

• Mae mis o rybudd yn ofynnol i derfynu'r gosodiad, 

sy'n dod i ben ar ddiwrnod olaf y mis.

• Cymeradwyir y ganolfan ar gyfer Defnydd Cynllunio,

Dosbarthiadau B1 (Swyddfeydd a Diwydiannol Ysgafn) 

a B2 (Diwydiannol Cyffredinol).

• Ni chaniateir busnesau manwerthu yn y ganolfan.

• Mae copi llawn o amodau a thelerau Cytundeb y

Tenantiaid ar gael ar gais.

Canolfan Busnesau Pobl Ifanc
Sandfields 

Gwybodaeth Gyffredinol



Diogelwch

Mae system larwm tresmaswyr manyleb uchel wedi'i gosod

yn y ganolfan, ac mae o leiaf un synhwyrydd symudiad ym

mhob uned. Mae CCTV hefyd wedi'i osod, a chaiff ei fonitro 

y tu allan i oriau gan y Crown Security Group. Mae caeadau

rholer diogeledd wedi'u gosod ar flaen pob swyddfa a

gweithdy, ac ar bob drws a ffenest allanol. 

Casglu Sbwriel

Gall tenantiaid ddefnyddio'r gwasanaeth casglu sbwriel ond

cyfyngir hwn i un sach ddu y tenant yr wythnos (caiff cost

hwn ei gynnwys yn y tâl gwasanaeth). Cyfrifoldeb y tenant

fydd gofynion casglu sbwriel sy'n fwy na hyn. 

Ni chaniateir sgipiau sbwriel/gwaredu gwastraff ar y safle oni

bai bod y rheolwr wedi caniatáu hyn. Ni chaniateir storio

sbwriel, peiriannau a/neu ddeunyddiau eraill y tu allan.

Darnau Gosod a Gosodiadau

Ceir carpedi, gwres canolog a phwyntiau pŵer yn y

swyddfeydd. Ceir uned sinc ym mhob gweithdy, gyda

chyflenwad dŵr oer a phwyntiau pŵer. Does dim gwres

canolog yn y gweithdai. Mae gan bob gweithdy un man

parcio dynodedig.  

Llungopïo 

Gall tenantiaid ddefnyddio'r gwasanaeth llungopïo ar bob

adeg. Codir tâl bach am y gwasanaethau a'u hanfonebu 

bob chwarter fel ôl-ddyled.

Ffacs

Gall tenantiaid ddefnyddio peiriant ffacs yn ystod oriau

swyddfa'n unig. Codir tâl bach am hwn, a'i anfonebu bob

chwarter fel ôl-ddyled.

Rheolaeth y Ganolfan 

Mae Jayne Manhattan, Rheolwr y Ganolfan, yn gweithio 

yn ardal y dderbynfa a gall ddarparu cefnogaeth a chymorth

pan fo'r angen.

Gwasanaethau Cefnogi Busnes

Mae Kevin Lugg, Swyddog Datblygu Menter y cyngor, yn

gweithio yn y ganolfan, a gall ddarparu gwasanaethau

cefnogi a chynghori busnesau i bob tenant yn ystod oriau

swyddfa arferol.

Band Eang

Mae mynediad band eang gwifrog ar gael drwy un cyfrifiadur

yn ardal y dderbynfa. Cyfleuster a rennir yw hwn sydd ar 

gael i bob tenant.  

Cyfleusterau Cynadledda

Mae dwy ystafell gynadledda yn y ganolfan y gall tenantiaid

drefnu i'w cadw ymlaen llaw.  

Negeseuon 

Gellir gadael negeseuon i denantiaid yn y dderbynfa.

Mynediad

Gall tenantiaid fynd i'r unedau 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr

wythnos, 52 o wythnosau'r  flwyddyn. Ceir mynediad drysau

rholio i'r gweithdai hefyd, ond rhaid i denantiaid fynd i

mewn iddynt a'u gadael drwy'r brif fynedfa er mwyn

cychwyn a diffodd eu larymau.

Parcio Ceir

Mae digon o fannau parcio o flaen y ganolfan a'r tu cefn 

iddi. Mae'r blaen-gwrt canol ar gyfer gweithdai 1 i 7 a

dosbarthu/casglu nwyddau'n unig, er bod ychydig o fannau

parcio ychwanegol eraill.

Arwyddion

Ni chaniateir i denantiaid osod arwyddion ar ran allanol 

yr adeilad nac ar waliau mewnol, er y gellir rhoi 

arwyddion ar eu prif fynedfa.

Cyfleusterau a Gosodiadau ar y Safle



Sandfields Young Business Centre

Canolfan Busnesau Pobl Ifanc Sandfields 
Rhodfa Purcell, Sandfields, Port Talbot SAI2 7PT

01639 769611

sandfieldsybc@npt.gov.uk
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