
Neuadd Eglwys Dewi Sant – Termau a Thelerau Llogi 
 
Wrth fwrw ymlaen a’ch bwciad, deallir eich bod yn derbyn y termau a thelerau canlynol.  
 
Bydd y llogwr: 

• Yn bresennol, neu yn trefnu bod digon o oedolion yn bresennol trwy gydol y cofnod 
llogi i sicrhau cydymffurfiad a’r telerau llogi.  

• Yn gyfrifol yn ystod y cyfnod llogi am 
o Gydymffurfio a’r Polisi Iechyd a Diogelwch a’r canllawiau a drefnwyd ar gyfer 

defnyddio’r adeilad.  
o Gwneud yn siwr fod y neuadd yn ddiogel trwy gydol y cyfnod llogi. 
o Goruchwylio defnydd o’r neuadd a gofal y ffabrig a’r cynnwys. 
o Gwneud yn siwr, os defnyddir y gegin, mae dim ond ar gyfer paratoi te a 

choffi yn unig, heblaw bod gan y person cyfrifol o leiaf Tystysgrif Diogelwch a 
Hylendid Bwyd Lefel 2. 

o Gwneud yn siwr mae byrddiau hysbysebu a ddynodwyd i’r llogwr yn unig a 
ddefnyddwyd, a na fydd unrhyw beth yn cael ei lynnu wrth y muriau na’r 
defnydd pren gyda naill tap neu glud. 

o Gwneud yn siwr na chaff gemau pel eu chwarae yn y neuadd. 
o Gwneud yn siwr fod y neuadd yn lan a thaclus cyn ymadael a fod sbwriel wedi 

ei gludo i ffwrdd ar ddiwedd bob sesiwn. 
o Gwneud yn siwr fod pob offer, cadeiri a byrddau wedi eu dychwelyd i’r man 

storio yn ddiogel.   
o Clirio bobl allan o’r neuadd, diffodd y goleuadau, gwneud yn siwr fod drysau 

tan ar gau, cau’r belindiau a diogelu’r neuadd ar ol bob sesiwn.  
o Gwneud yn siwr fod tystysgrif diogelwch gan unrhyw offer neu declyn 

trydanol i’w ddefnyddio yn y neuadd a bod iddo gael ei ddefnyddio mewn 
dull diogel. 

o Gwneud yn siwr na chaiff unrhyw anifail, ag eithrio cwn cymorth, ddod i fewn 
i’r adeilad,  heblaw caniattad gan CHMG. 

o Gwneud yn siwr na chaiff y neuadd ei ddefnyddio o fewn unrhyw amser 
heblaw hynny a gytunwyd yn y contract llogi.  

o Gwneud yn siwr fod pob damwain sy’n arwain at anaf i’r cyhoedd gael ei 
hysbysu  i gynrychiolydd CHMG a’i gofnodi yn y llyfr damweiniau.  

 
Rheolau tan 
Bydd y llogwr yn : 

• Arddangos allanfeydd tan a’r man ymgymyrch i unrhyw un sy’n mynychu’r sesiwn.  

• Gwneud yn siwr cedwir pob drws, coridor ac allanfa yn glir bob amser.  

• Gwneud yn siwr fod arwyddion Allanfa Argyfwng yn oleuedig a hysbysu unrhyw olau 
nad yw’n gweithio i CHMG.  

• Gwneud yn siwr gelwyd y Frigad Dan i unrhyw dan pa mor fach a hysbysebu 
manylion i’r Ficerdy:  01656 859487. 
 

 
 
 



Defnyddio’r neuadd 
Ni fydd y llogwr yn: 

• Is- osod na defnyddio’r neuadd am unrhyw bwrpas arall. 

• Defnyddio’r neuadd, na chaniatau i’r neuadd cael ei ddefnyddio am unrhyw bwrpas 
anghyfreithlon. 

• Gwneud unrhyw beth, neu dod ag unrhyw beth if fewn i’r neuadd na’r tir i achosi 
perygl neu annilysio polisiau yswiriant.  

• Caniatau ysmygu yn y neuadd neu ar y tir. 
 
 
Storio offer 

• Darperir lle storio ar gyfer defnyddwyr cyson a bydd allwedd ar gael i’r man a 
benodwyd. Bydd allweddi yn parhau i fod yn eiddo CHMG, a dylid eu 
dychwelyd ar gais. Os aiff allwedd ar goll codir tal ar y llogwr am 
adnewyddiad.  

• Ni fydd CHMG yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw offer a storiwyd neu 
unrhyw eiddo arall a ddwynir i fewn i, neu sydd wedi ei adael yn y neuadd. 
Eithredir pob cyfrifoldeb am golled neu ddifrod drwy hyn.  

• Dylid cymryd i ffwrdd pob offer nad yw’n cael ei storio dan gytundeb ar 
ddiwedd pob cyfnod llogi. 

 
Canslo gan y llogwr 

• Os yw’r llogwr yn canslo llogi yn dilyn bwciad cadarn fe fydd y llogwr yn atebol am 
unrhyw gostau, treuliau neu golled.  

 
Canslo gan y darparydd 

• Mae CHMG yn cadw’r hawl i ganslo bwciadau trwy ysgrifennu at y llogwr. Bydd gan y 
llogwr yr hawl i gael ad-daliad o unrhyw ffi a dalwyd ymlaen llaw, on ni fydd CHMG 
yn gyfrifol am unrhyw golled neu dreuliadau achosir gan y llogwr neu unrhyw berson 
arall gan hynny. 

 
Llogi hir dymor 

• Caniateir llogi hir dymor am 3, 6 neu 12 mis ar y tro.  

• Adnewyddir llogi hir dymor yn ol disgresiwn CHMG. 
 
Diogelu 

• Mae’n llogwr yn gyfrifol am ddiogelu plant (dan 18 oed)  ac oedolion agor i niwed, 
pan na fo rhiant neu warchodwr yn bresennol yn ystod amser llogi.  

• Rhaid i’r llogwr wneud yn siwr Bob unrhyw weithgaredd i blant, pobol ifanc ac 
oedolion agor i niwed yn ddarparedig yn unol a Rheolau Deddf Diogelu Grwpiau 
Hyglwyf 2006 ac unrhyw ddeddf dilynol.  

• Pan ofynnir, rhaid i chi ddarparu copi o’ch Polisi Diogelu i CHMG gyda tystiolaeth eich 
bod wedi cyflawni arolwg trwy’r Gwasanaeth Disgwrs a Gwahardd (DBS).  

Yswiriant 

• Rhaid i’r llogwr gael yswiriant atebolrwydd awdurdod cyhoeddus ei hun er mwyn 
cael amddifyn yn erbyn unrhyw gyfrifoldeb. Ni wnaiff yswiriant y Neuadd Eglwys 



amddiffyn yn erbyn unrhyw atebolrwydd dros y llogwr neu unrhyw berson ar ran y 
llogwr.  

 
Digollediad 

• Mae’r llogwr yn cytuno i dderbyn cyfrifoldeb llawn ac yn digolledu CHMG yn erbyn 
colled, difrod neu lladrad unrhyw offer neu eiddo personol. 

• Bydd y llogwr yn cywiro neu yn talu am unrhyw ddifrod ( yn cynnwys difrod 
damweiniol) i’r neuadd, ei gosodion a ffitiadau a cholled cynnhwysion. 

 
Cyfrifoldeb 

• Bydd y llogwr yn gyfrifol am unrhyw drosedd yn erbyn y termau a thelerau llogi gan 
unrhyw westai.  

 
 
  



Additional Requirements due to Coronavirus – COVID 19 
 
Risk Assessments: 
All hirers will have access to a copy of the Hall’s risk assessment.  They will need to complete 
a risk assessment for their activity and forward it to the CHMG for checking to ensure it 
does not contravene anything within the Hall’s risk assessment. 
 
Contact Information: 
Hirers will be required to collect contact information for attendees, and forward it to the 
CHMG Chair (espb58@icloud.com) who will retain it for 21 days.  The CHMG recommends 
pre-booking attendees to ensure the maximum capacity of the Hall is not exceeded. 
 
Hygiene: 
Hirers and attendees are required to use the hand sanitizer within the main entrance on 
entering the Hall and before entering the toilet. People will be required to wash their hands 
before exiting the toilet. 
 
Cleaning: 
Hirers will be required to clean all surfaces and high use areas e.g. door handles and light 
switches, before and after use each session with the anti-bacterial solutions and wipes 
provided. The toilet must also be cleaned before and after each session. Gloves and aprons 
are available to users. 
 
Ventilation: 
The windows in the main hall and the main entrance should remain open for the duration of 
a session. 
 
Physical Distancing: 
Hirers will need to adhere to current two-metre physical distancing between people 
requirements, which means the Hall can accommodate 15 with no movement or 12 with 
movement but no access to kitchen, 10 with movement and access to kitchen.  No more 
than 2 people in the kitchen.  Please note that currently the kitchen cannot be used for 
providing refreshments. 
 
Where hirers have 15 attendees it is best to use a one-way system through the Hall.  People 
should enter through the main entrance and exit via the front fire exit.  This will also be 
necessary for repeated sessions, to prevent people congregating in the Hall grounds. 
 
Hirers will need to ensure that anyone over 11 years of age attending their session wears a 
face mask. 
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