
CANOLFAN CYMUNEDOL PENPARCAU 

AMODAU LLOGI SAFONOL 

 

Os bydd y LLOGWR mewn unrhyw amheuaeth ynghylch ystyr y canlynol, dylid ymgynghori 

ar unwaith â’r Ymddiriedolwyr neu Gydlynydd y Fforwm.  

 

At ddibenion yr amodau hyn, ystyr y term LLOGWR fydd unrhyw logwr unigol neu, lle mai 

corff yw’r llogwr, y cynrychiolydd wedi’i awdurdodi.  

 

1. Goruchwyliaeth  

Bydd Y LLOGWR, yn ystod cyfnod y llogi, yn gyfrifol am oruchwylio’r safle, yr 

adeiladwaith a’r cynnwys: eu gofal, eu diogelwch rhag difrod, pa mor fach bynnag y bo, neu 

newid o unrhyw fath ac ymddygiad pawb a fydd yn defnyddio’r safle, beth bynnag fo’i 

swyddogaeth, gan gynnwys goruchwyliaeth briodol o drefniadau parcio ceir er mwyn osgoi 

rhwystro’r briffordd. Fe sicrha’r LLOGWR na fydd unrhyw weithgareddau’n digwydd a 

fyddai’n wrthun gan y Fforwm neu gan gymuned Penparcau.  

 

2. Defnydd o’r Safle  

Ni chaiff Y LLOGWR ddefnyddio’r safle at unrhyw ddiben heblaw’r hyn a ddisgrifir yn y 

Cytundeb Llogi ac ni chaiff islogi na defnyddio’r safle na chaniatáu i’r safle gael ei 

ddefnyddio at unrhyw ddiben anghyfreithlon na mewn unrhyw ffordd anghyfreithlon na 

gwneud dim byd na dod â dim byd i’r safle a all beryglu hwnnw neu annilysu unrhyw 

bolisïau yswiriant mewn perthynas ag ef, na chaniatáu yfed alcohol arno heb ganiatâd 

ysgrifenedig. Caiff Y LLOGWR ddefnyddio’r ystafelloedd a fydd wedi’u pennu, ac eithrio’r 

Swyddfa (a gedwir dan glo bob amser). Nid oes dim eitemau o eiddo’r LLOGWR i’w storio 

ar y safle oni bai bod cytundeb ymlaen llaw. Atgoffeir llogwyr eu bod yn gyfrifol am unrhyw 

ddamwain neu anaf a ddelo o ganlyniad i’r gweithgaredd y maent wedi bwcio’r safle ar ei 

gyfer. Cyfrifodleb Y LLOGWR yw sicrhau bod y safle’n saff i’r pwrpasau y maent yn 

bwriadu ei ddefnyddio ar ei gyfer.  

 

3. Trwyddedau  

Fe sicrha’r LLOGWR na wneir dim byd ar y safle na mewn perthynas ag ef yn groes i’r 

gyfraith ynghylch hapchwarae, betio a loterïau. Y LLOGWR fydd yn gyfrifol am gael y fath 

drwyddedau o dan Ddeddf Drwyddedu 2003 ag y bo eu hangen boed hynny ar gyfer gwerthu 

neu gyflenwi alcohol neu am gyflenwi neu berfformio cerddoriaeth neu adloniant arall. (Mae 

rhagor o fanylion i’w cael gan: Yr Adran Drwyddedu, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, 

Aberaeron, SA46 OPA. Ffôn: 01545572179).  

Fe sicrha’r LLOGWR na chaiff dim diod alcoholaidd ei gwerthu na’i hyfed ar y safle heb roi 

gwybod yn gyntaf i Fforwm Cymunedol Penparcau a chael trwyddedau perthnasol gan yr 

Awdurdod Lleol.  

 

4. Cydymffurfiaeth Diogelwch Cyhoeddus  

Fe gydymffurfia’r LLOGWR â phob amod a rheol a wneir mewn perthynas â’r safle gan yr 

Awdurdod Tân, yr Awdurdod Lleol, y Llys Ynadon Lleol neu fel arall, yn enwedig mewn 

cysylltiad ag unrhyw ddigwyddiad sy’n cynnwys dawnsio neu gerddoriaeth gyhoeddus neu 

adloniant cyhoeddus cyffelyb arall neu ddramâu llwyfan. Fe rydd y LLOGWR wybod i’r holl 

ddefnyddwyr am yr allanfeydd tân ac ymhle i gwrdd os digwydd bod angen gwagio’r adeilad. 

O dan amgylchiadau o’r fath, dylai defnyddwyr adael yr adeilad cyn gynted ag y gellir heb 

aros i gasglu eiddo.  

 



 

5. Iechyd a Hylendid  

Fe gydymffurfia’r LLOGWR, os bydd yn paratoi, yn gweini neu’n gwerthu bwyd, â’r holl 

ddeddfwriaeth a rheolau perthnasol o ran iechyd a hylendid bwyd. Dim ond cyfarpar coginio 

sydd eisoes wedi’i ddarparu yn y gegin y ceir ei ddefnyddio.  

 

6. Diogelwch Cyfarpar Trydanol  

Fe sicrha’r LLOGWR y bydd unrhyw gyfarpar trydanol y deuir ag ef i’r safle ac a ddefnyddir 

arno yn saff a mewn cyflwr gweithio da ac y caiff ei ddefnyddio mewn modd saff a phriodol. 

Ni dderbyn FFORWM CYMUNEDOL PENPARCAU unrhyw gyfrifoldeb am ddifrod neu 

anaf a achosir gan gyfarpar o’r fath.  

 

7. Indemniad  

Dylai’r LLOGWR sicrhau bod ganddynt yswiriannau atebolrwydd cyhoeddus neu eraill i 

yswirio unrhyw risgiau neu eiddo y mae’r LLOGWR yn teimlo nad ydynt wedi’u hyswirio’n 

ddigonol. Fe indemnia’r LLOGWR FFORWM CYMUNEDOL PENPARCAU am gost 

atgyweirio unrhyw ddifrod a wneir i unrhyw ran o’r eiddo, gan gynnwys ei gwrtil neu 

gynnwys yr adeiladau a ddigwyddo yn ystod cyfnod y llogi o ganlyniad i’r llogi, neu am 

unrhyw fethiant i sicrhau unrhyw drwyddedau y cyfeirir atynt yng NGHYMAL 3 neu 

ofynion statudol eraill. Y LLOGWR a fydd yn gyfrifol am wneud trefniadau i yswirio rhag 

unrhyw hawliadau trydydd parti a wneler yn ei (h)erbyn (neu’r corff os bydd yn gweithredu 

fel cynrychiolydd) yn deillio o esgeulustod wrth ddefnyddio’r Ganolfan.  

 

8. Damweiniau a Digwyddiadau Peryglus  

Y mae rhaid i’r LLOGWR nodi pob damwain lle ceir anaf i’r cyhoedd yn y 'Llyfr 

Damweiniau’ (yn ogystal â rhoi gwybod i aelod o’r staff) cyn gynted ag y bo modd. Mae 

rhaid hefyd hysbysu cyn gynted ag y bo modd unrhyw ddiffygiad offer boed yn perthyn i’r 

safle neu wedi’u dwyn i mewn gan Y LLOGWR. Yn y Swyddfa y ceir y 'Llyfr Damweiniau’.  

 

9. Anifeiliaid  

Fe sicrha’r LLOGWR na ddeuir ag unrhyw anifeiliaid (gan gynnwys adar) heblaw am gŵn 

tywys i’r safle oni bai y rhoddir cydsyniad ysgrifenedig arbennig gan FFORWM 

CYMUNEDOL PENPARCAU.  

 

10. Cydymffurfiaeth â Deddf Plant 1989  

Fe sicrha’r LLOGWR fod unrhyw weithgareddau i blant yn cydymffurfio â Deddf Plant 

1989. Dylid nodi na dderbyn FFORWM CYMUNEDOL PENPARCAU gyfrifoldeb am 

unrhyw broblemau Amddiffyn Plant a godo yn ystod eich bwciad. Fel Y LLOGWR y chi 

sy’n gyfrifol am faterion diogelwch a materion Amddiffyn Plant.  

Noder, os cwyd unrhyw ddigwyddiad Amddiffyn Plant sy’n peri atgyfeirio at unrhyw 

awdurdod (e.e. yr Heddlu neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol) y tu allan i’ch grŵp, ei bod yn 

hanfodol bod FFORWM CYMUNEDOL PENPARCAU yn cael ei hysbysu. Cysylltwch, os 

gwelwch yn dda, â Chydlynydd y Fforwm neu aelodau o’r staff — Ffôn: (01970) 611099.  

 

11. Cestyll Sboncio  

I Grwpiau a fydd yn defnyddio Castell Sboncio:  

Dengys ystadegau’r llywodraeth fod tua 10,000 o ddamweiniau bob blwyddyn sy’n peri 

anafiadau i blant yn deillio o ddefnyddio cestyll sboncio chwyddadwy o fewn y DU. Rhai 

difrifol oedd llawer o’r anafiadau, a’r rheini’n cynnwys torri esgyrn a rhwygiadau difrifol. 



MAE RHAID I LOGWYR SICRHAU CWRDD Â’R AMODAU CANLYNOL WRTH 

DDOD Â CHESTYLL SBONCIO I’R SAFLE:  

Dylai’r offer gael eu llogi gan gwmnïoedd llogi ac iddynt enw da, a’u gosod, eu gweithredu 

a’u goruchwylio gan staff y cwmni llogi ei hun. Cyn llogi castell sboncio, sicrhewch:  

• fod y cwmni llogi’n cydymffurfio’n llawn â defnyddio a gweithredu pethau chwarae 

chwyddadwy yn saff, gan gynnwys yr arweiniad ynghylch cestyll sboncio sydd wedi’i 

gyhoeddi gan Gynllun Arolygu Pethau Chwarae Chwyddadwy PIPA. Gellir 

lawrlwytho’r arweiniad hwn o www.pipa.org.uk  

• mai staff mewn oed â’r profiad priodol ac wedi’u hyfforddi’n dda yw gweithwyr y 

cwmni llogi. Y nhw a fydd yn gyfrifol am osod, gweithredu a goruchwylio’r castell 

sboncio;  

• fod y cwmni llogi’n darparu tystiolaeth o bolisi yswiriant atebolrwydd cyhoeddus 

cyfredol ac iddo derfyn indemniad o o leiaf £5 miliwn.  

 

12. Canslo  

• Y mae FFORWM CYMUNEDOL PENPARCAU yn cadw’r hawl i ganslo’r 

digwyddiad llogi o dan amgylchiadau annisgwyl, ond fe rydd yr hyn o rybudd ag sy’n 

rhesymol, a bydd gan Y LLOGWR hawl i gael yn ôl unrhyw daliad a fo wedi’i 

wneud.  

• Y mae FFORWM CYMUNEDOL PENPARCAU yn cadw’r hawl i ganslo’r llogiad 

hwn os digwydd bod angen y Canolfan i’w ddefnyddio gan y Fforwm, a mewn achos 

o’r fath bydd gan Y LLOGWR hawl i gael ad-dalu unrhyw arian a fo wedi’u talu 

eisoes am y llogiad. (Ni fydd gan Y LLOGWR ddim hawl i unrhyw enillion a fo 

wedi’u colli o ganlyniad i unrhyw ganslad o’r fath).  

• Y mae FFORWM CYMUNEDOL PENPARCAU yn cadw’r hawl i wrthod unrhyw 

fwciad heb rybudd neu i ganslo’r Cytundeb Llogi hwn ar unrhyw adeg naill ai cyn 

cyfnod y cytundeb neu yn ei ystod. Yn achos cytundeb llogi hirdymor, bydd hyn yn 

amodol ar fod un mis o rybudd ysgrifenedig yn cael ei roi i’r LLOGWR, oni bai y 

cytunwn gyda’n gilydd fel arall. Bydd gan Y LLOGWR, pan geir rhybudd o’r fath, 

hawl i gael ad-dalu arian am logiadau heb eu cwblhau a fo’n weddill, ond ni fydd 

FFORWM CYMUNEDOL PENPARCAU yn rhwymedig i wneud unrhyw daliad 

arall i’r LLOGWR.  

• Os dymuna’r LLOGWR ganslo o fewn tair wythnos i’r digwyddiad/au, fe gaiff 

FFORWM CYMUNEDOL PENPARCAU, yn ôl a welo’n dda, gadw’r blaendal neu 

fynnu bod y gweddill yn cael ei dalu pe gellid bod wedi trefnu digwyddiad arall neu 

os na ellir trefnu un yn dilyn y canslad.  

 

13. Diwedd y Llogiad  

• Ar ddiwedd y llogiad bydd Y LLOGWR yn gyfrifol am adael y safle a’i amgylchoedd 

mewn cyflwr glân a thaclus, wedi’i gloi a’i ddiogelu’n iawn, heblaw y rhoddir 

cyfarwyddyd fel arall, ac am sicrhau bod unrhyw bethau ar y safle a symudwyd dros 

dro o’u lleoedd arferol yn cael eu rhoi yn ôl yn iawn. Gall tâl gael ei godi os na 

chyflawnir hyn.  

• Os bydd trefniant wedi’i wneud ynghylch dychwelyd allwedd(i)’r Ganolfan i 

Gydlynydd y Fforwm, mae rhaid i hyn gael ei wneud yn brydlon. Os digwydd bod 

unrhyw un o’r amodau hyn heb ei gyflawni, y mae FFORWM CYMUNEDOL 

PENPARCAU yn cadw’r hawl i godi tâl ychwanegol a/neu i ganslo bwciadau yn y 

dyfodol.  

 

14. Sŵn  

http://www.pipa.org.uk/


• Fe sicrha’r LLOGWR mai’r sŵn a’r aflonyddu lleiaf posib a achosir i gymdogion. 

Dylid gofyn i ddefnyddwyr adael y safle’n dawel a chan ddangos parch at 

gymdogion.  

 

15. Ysmygu  

• Fe sicrha’r LLOGWR na fydd dim ysmygu ar y safle. Y mae ysmygu wedi’i wahardd 

drwy’r adeilad i gyd, heb eithriad. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau gweithredu’r 

gyfraith.  

 

16. Yn Anaddas i’r Diben  

• Os perir bod y Neuadd neu unrhyw ran ohoni’n anaddas i’r diben y mae wedi cael ei 

llogi iddo, ni fydd FFORWM CYMUNEDOL PENPARCAU yn atebol i’r LLOGWR 

am unrhyw golled neu ddifrod, o ba fath bynnag, a geir o ganlyniad. 

 


