
 

Canllawiau i Ddefnyddwyr Neuadd Bentref Llanbedr DC  

Annwyl Ddefnyddwyr y Neuadd. Fel rhan o’n dyletswydd gofal tuag at ddefnyddwyr ac 

ymwelwyr bu’n rhaid gwneud un neu ddau o fân newidiadau o ran llogi’r neuadd, sy’n ei 

gwneud yn ofynnol cyhoeddi canllawiau newydd i ddefnyddwr. Gofynnwn i chi dreulio 

ychydig o amser yn eu darllen i sicrhau eich bod yn cael cyfnod llogi diogel a phleserus.   

Cyffredinol 

Mae’r Pwyllgor yn gweithio’n galed i sicrhau diogelwch holl ddefnyddwyr ac ymwelwyr i’r 

neuadd. Fodd bynnag, rhaid i ni atgoffa defnyddwyr eu bod yn gyfrifol am eu 

gweithgareddau eu hunain a’u offer eu hunain wrth ddefnyddio’r neuadd. Wrth logi byddwn 

yn tybio bod gan yr holl logwyr, lle bo’n briodol, yr yswiriant angenrheidiol, asesiadau risg 

boddhaol a bod unrhyw offer a gludir i’r neuadd mewn cyflwr gweithio derbyniol.   

Newydd.  Byddwn yn cyflwyno llyfr damweiniau a digwyddiadau a byddwn yn gofyn i bob 

llogwr gofnodi unrhyw ddamwain (megis toriad bychan i’r croen neu fân anaf) ac unrhyw 

ddigwyddiad (fel offer ddim yn gweithio’n iawn neu wedi’i ddifrodi) sy’n berthnasol yn ystod 

eich cyfnod llogi. Lleolir y llyfr yn y gegin.   

Newydd.  Bydd Blwch Cymorth Cyntaf ar gael yn y gegin. Mae’r blwch hwn i chi ei 

ddefnyddio, ond mae’n hanfodol eich bod chi’n ein hysbysu am unrhyw eitemau rydych chi 

wedi’u defnyddio er mwyn i ni eu hadnewyddu.  

Newydd. Adborth. Ein nod yw cynnig y neuadd mewn cyflwr o’r radd flaenaf i’r holl 

ddefnyddwyr. Er mwyn cynnal safon uchel rydym ni’n eich gwahodd i roi eich sylwadau ac 

awgrymiadau ar ddiwedd eich cyfnod llogi (nid pob sesiwn unigol), trwy roi sgôr o 1 i 5, gyda 

1 = y gwaethaf a 5 = y gorau. Cewch nodi’r adborth ar y ffurflen telerau ac amodau bwcio’r 

neuadd.   

Iechyd a Diogelwch 

Cymorth Cyntaf. Mae Blwch Cymorth Cyntaf ar gael ar gyfer mân anafiadau. Ffoniwch y 

gwasanaethau brys yn achos anafiadau difrifol. Defnyddiwch y diffibrilydd wrth y brif 

fynedfa A ffonio’r gwasanaethau brys yn achos salwch sy’n bygwth bywyd.    

 Gweithdrefnau Tân/Argyfwng. Mae’n hanfodol bod pob arweinydd grŵp a’r rhai sy’n 

bwcio’n achlysurol yn gwneud eu hunain yn gyfarwydd gyda chynllun gosod yr adeilad, yn 

cynnwys lleoliad y diffoddyddion tân a’r arwyddion allanfeydd. Gobeithir na fydd angen 



gwagio’r neuadd mewn argyfwng ond, fel arfer dda, peidiwch â gorchuddio/rhwystro’r 

drysau/allanfeydd yn ystod eich gweithgareddau chi. Petai’r larwm yn canu:-  

• Ewch allan o’r neuadd ar unwaith ac ymgynnull yn y maes parcio. Gallai aelodau 

anabl fod angen cymorth.   

• Ffoniwch 999 ar unwaith. Nodir y cyfeiriad a’r cod post isod. Gwnewch yn siwr bod 

eich holl aelodau yno.    

• Ewch ati i geisio diffodd unrhyw dân gyda’r diffoddyddion yn y neuadd yn unig os 

ydych chi’n siwr nad oes perygl i chi eich hun nac eraill.   

• Peidiwch â mynd yn ôl i mewn i’r adeilad.  
 

Cyfleusterau 

Y Prif Neuadd. Mae’r prif neuadd yn addas ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau fel sioeau, 

seminarau, partïon, dawnsio, grwpiau cadw’n heini a gweithgareddau, grwpiau hobi, 

cyfarfodydd mawr fel Cyfarfod Blynyddol, etholiadau, grwpiau cyfrifiaduron. Os os angen, 

gellir defnyddio llwyfan bach, ynghyd â byrddau a chadeiriau. Mae’r neuadd yn cynnwys 

cyswllt di-wifr am ddim.   

Ystafell Cyfarfodydd. Ystafell fechan gyda lle i 12-16 o bobl, gyda byrddau a chadeiriau.  

Y Gegin.  Mae cegin fechan ar gael, sy’n cynnwys meicrodon, oergell, popty gyda hob a 

chyfleusterau gwneud diodydd. Mae unrhyw un sy’n defnyddio’r gegin yn gyfrifol am olchi, 

sychu a chadw’r eitemau a ddefnyddiwyd yn daclus. Rhaid gadael y gegin mewn cyflwr glân, 

yn barod ar gyfer y defnyddiwr nesaf.   

Cyffredinol 

• Mynediad i’r anabl ar hyd ramp i’r adeilad. Lleolir toiled i’r anabl yn y cyntedd mynedfa.  

• Lleolir toiledau a chyfleusterau newid clwt babi yn y cynted mynedfa.   

• Dylid diffodd y goleuadau yn y neuadd ar ddiwedd bob sesiwn.   

• Rheolir y system wresogi yn ganolog ar dymheredd wedi’i ragosod. Petai’n ofynnol 

diffodd y rheiddiaduron gwnewch yn siwr eich bod yn eu rhoi ymlaen eto ar ddiwedd eich 

sesiwn, er budd defnyddwyr eraill.   

• Sicrhewch eich bod yn cau pob drws wrth adael y neuadd.   

• Sicrhewch eich bod yn casglu’r holl sbwriel a gwastraff ar ddiwedd eich sesiwn. Mae 

biniau yn y maes parcio. Os nad oes llawer o sbwriel ewch ag ef adref os gwelwch yn dda. 

Cofiwch ailgylchu lle bo’n bosibl.   

Diolch yn fawr iawn i chi am barchu Neuadd Bentref Llanbedr, ein Adnodd i’w Drysori. 
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