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Canolfan Naylor Leyland 

Atodlen o Amodau Cyffredinol Hurio 

(Os bydd yr Huriwr mewn unrhyw amheuaeth ynghylch ystyr y canlynol, dylid 

cysylltu, heb oedi, a Rheolwr Swyddfa CGGSDd ar 01824 702441) 

 

Er dibenion yr amodau yma, fe fydd y term HURIWR yn golygu huriwr unigol, neu 

os bydd yr huriwr yn fudiad, y cynrychiolydd awdurdodedig. 

 

1. Arolygaeth 

Fe fydd YR HURIWR, yn ystod y cyfnod hurio, yn gyfrifol am arolygu'r adeilad, ei 

ffabrig a’i gynnwys; gofal amdanynt, diogelwch rhag difrod pa bynnag fychan neu 

newid o unrhyw fath ynghyd ag ymddygiad pob person sy’n defnyddio'r adeilad, 

beth bynnag eu swyddogaeth, gan gynnwys arolygaeth briodol o drefniadau parcio 

ceir, er mwyn sicrhau na chaiff y ffordd fawr ei rhwystro.  Fe fydd pob cerbyd yn 

cael ei barcio ar risg bersonol y perchennog. 

 

2. Defnydd o’r Adeilad 

Ni fydd YR HURIWR yn defnyddio'r adeilad i unrhyw ddiben arall ar wahân am yr 

hyn a ddisgrifir yn y ffurflen fwcio ac ni fydd yn is-heirio neu ddefnyddio'r adeilad 

neu adael i rywun arall ddefnyddio'r adeilad ar gyfer diben anghyfreithlon neu mewn 

unrhyw fodd anghyfreithlon neu wneud unrhyw beth neu ddod ac unrhyw beth i 

mewn i’r adeilad allai beryglu'r adeilad neu olygu fod unrhyw bolisïau yswiriant yn 

dod yn annilys o ganlyniad. 

 

3.            Agor a Chau'r Adeilad 
Fe fydd aelodau staff CGGSDd yn gyfrifol am agor yr adeilad i’r Huriwr.  Fe fydd 

aelod o staff awdurdodedig yn rhoi copi o’r Atodlen o Amodau Cyffredinol Hurio 

yma ynghyd ag adendwm ychwanegol i’r Huriwr.  Fe fydd yr aelod o staff yn gofyn 

i’r Huriwr ddarllen ac arwyddo'r adendwm a fydd yn delio gyda’r materion 

canlynol: 

(i) Rheolau diogelwch tan. 

(ii) Diogelwch yr adeilad, ee rhaid i’r Huriwr sicrhau fod y drws ffrynt yn 

cael ei gloi wrth adael yr adeilad [gyda’r nos yn unig]. 

(iii) Lleoliad y teliffon a’r Llyfr Damweiniau. 

(iv) Diogelwch offer trydanol. 

      (v) Rheolau iechyd a diogelwch. 

 

4.             Hapchwarae, Betio a Loterïau  

Fe fydd YR HURIWR yn gyfrifol am sicrhau na fydd unrhyw beth yn cael ei 

wneud o fewn neu ynghylch yr adeilad parthed hapchwarae, betio a loterïau. 

 

5.             Cydsyniad Diogelwch y Cyhoedd 

Fe fydd YR HURIWR yn cydymffurfio gyda phob amod a rheol a osodir gan yr 

Awdurdod Tan, Awdurdod Lleol, y Llys Ynadon lleol neu gorff arall. 

 

6.             Os Digwydd Tan  
Rhaid i’r huriwr sicrhau fod ef/hi yn ymwybodol o beth i’w wneud, os digwydd tan, 

sef: 
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(i) Actifadu'r larwm tan agosaf.  Fe ddylai hurwyr yr ystafell gynhadledd actifadu'r 

larwm yng nghyntedd y fynedfa ffrynt.  Dylai hurwyr yr ystafell bwyllgor ar y llawr 

cyntaf actifadu'r larwm a’r blwch allanfa argyfwng gwyrdd ar y wal gyferbyn a’r 

toiled.   

(ii) Deialu 999 a galw am y Frigâd Dan.  Mae yna ffon yn y gegin ar y llawr isaf a’r 

ystafell bwyllgor ar y llawr cyntaf.  

(iii) Gadael yr adeilad trwy’r allanfa dan agosaf – hy mynedfa flaen ar gyfer yr 

ystafell gynhadledd neu fynedfa ochr llawr isaf ar gyfer yr ystafell bwyllgor llawr 

cyntaf. 

(iv) Pob person i ymgynnull yn y llecyn ymgynnull penodedig hy o flaen Garej 

Slaters. 

(v) Peidiwch â defnyddio’r lifft a pheidiwch â stopio i gasglu eich eiddo personol.  

Sicrhewch fod pob drws tan yn cael ei gau. 

(vi) Peidiwch â mynd yn ôl i mewn i’r adeilad hyd nes y bydd aelod o staff 

gwasanaethau argyfwng wedi datgan ei fod yn ddiogel i wneud hynny. 

NODER Dylid sicrhau fod pob allanfa o’r adeilad yn cael ei gadw yn rhydd o 

unrhyw rwystr er mwyn sicrhau fod y cyhoedd yn gallu gadael yr adeilad yn 

rhwydd. 

  

7.            Iechyd a Glanweithdra  

Fe fydd YR HURIWR, os yw'n gweini bwyd, yn cadw at bob deddfwriaeth a rheol 

iechyd a diogelwch priodol. 

 

8.            Diogelwch Offer Trydanol 

Defnyddir yr holl declynnau trydanol yn yr adeilad ar risg personol yr Huriwr. 

 

9.             Indemniad 

Fe fydd YR HURIWR yn indemnio CGGSDd am gost trwsio unrhyw ddifrod a 

wneir i unrhyw ran o’r adeilad gan gynnwys y cwrtil neu gynnwys yr adeilad yn 

ystod y cyfnod hurio o ganlyniad i’r hurio.  Fe fydd yr Huriwr yn gyfrifol am wneud 

trefniadau i yswirio yn erbyn unrhyw geisiadau gan drydydd person yn erbyn ef/hi 

(neu’r mudiad os yw'n gweithredu fel cynrychiolydd) wrth ddefnyddio'r adeilad.  

(Mae’r adeilad wedi cael ei yswirio yn erbyn ceisiadau yn deillio allan o’i 

esgeulustod ei hun). 

Mae pob eiddo personol sy’n cael ei gario i mewn i’r adeilad yn cael eu gadael 

ar risg bersonol y perchennog. 

 

10.             Damweiniau a Digwyddiadau Peryglus 

Rhaid i’r HURIWR, cyn gynted ag sydd modd, adael i GGGSDd wybod am 

unrhyw ddamweiniau sydd yn cynnwys anaf i aelod o’r cyhoedd.  Fe ddylid gadael i 

CGGSDd wybod hefyd, cyn gynted ag sydd modd, am unrhyw fethiant i offer sydd 

yn perthyn i GGGSDd neu sydd yn cael ei gario i mewn gan yr huriwr. Rhaid i rai 

mathau o ddamwain neu anaf gael eu cofnodi ar ffurflen arbennig HSE'r awdurdod 

lleol.  Fe fydd cymorth yn cael ei roddi gyda chwblhau'r ffurflen hon. Mae hyn yn 

unol â Chofnodi Gweithredol Anafiadau, Rheol Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 

1995. 
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11.          Anifeiliaid 

Fe fydd YR HURIWR yn sicrhau na fydd unrhyw anifeiliaid (gan gynnwys adar) ac 

eithrio cŵn tywys yn cael dod i mewn i’r adeilad.  Ni ddylai unrhyw anifail o gwbl 

fod yn y gegin ar unrhyw adeg. 

 

12.          Cydymffurfio gyda’r Ddeddf Plant 

Fe fydd YR HURIWR yn sicrhau fod unrhyw weithgareddau i blant dan wyth 

mlwydd oed yn cydymffurfio gyda darpariaethau Deddf Plant 1989 ac mai dim ond 

pobl weddus ac addas sydd yn cael mynediad i’r plant. 

 

13.           Arddangos Posteri  

Ni fydd YR HURIWR yn cario allan nac yn gadael i neb arddangos posteri neu 

unrhyw ddull arall o hysbyseb anawdurdodedig ar gyfer unrhyw ddigwyddiad sydd 

yn cymryd lle yn yr adeilad, ac o ganlyniad fe fydd yn indemnio CGGSDd yn erbyn 

pob gweithred, cais a gweithrediadau yn codi allan o doriad yr amod yma.  Gall 

methu cydymffurfio gyda’r amod yma arwain at erlyniad gan yr awdurdod lleol.  Ni 

all yr huriwr osod unrhyw boster neu arwydd ar du allan yr adeilad nag ar y ffenestri 

ar du fewn yr adeilad. 

 

14.           Gwerthu Nwyddau 
Fe fydd YR HURIWR, os yw'n gwerthu nwyddau o fewn yr adeilad, yn 

cydymffurfio gyda Rheolau Masnach Deg ag unrhyw god gweithredu a ddefnyddir 

ynghylch gwerthiannau o’r fath.  Yn fwyaf arbennig, dylai’r Huriwr sicrhau fod 

cyfanswm prisiau (gan gynnwys unrhyw Dreth ar Werth) yr holl nwyddau a 

gwasanaethau yn cael eu harddangos yn amlwg, ynghyd ag enw a chyfeiriad y 

trefnydd a bod unrhyw ddisgowntiau a gynigir yn seiliedig yn unig ar Brisiau 

Adwerthol a Argymhellir gan y Gwneuthurwr. 

 

15.           Canslo  

Os bydd YR HURIWR yn dymuno canslo’r huriad rhaid gwneud hyn o leiaf 7 

diwrnod cyn y digwyddiad, i sicrhau na fydd raid talu. Bydd raid talu’n llawn am 

unrhyw huriadau sy’n cael eu canslo gyda llai na 7 diwrnod o rybudd. 

 

Mae CGGSDd yn neilltuo'r hawl i ganslo'r huriad yma os bydd angen yr adeilad fel 

Gorsaf Bleidleisio ar gyfer etholiad neu is etholiad Seneddol neu Lywodraeth Leol 

neu ar gyfer unrhyw ddigwyddiad arall sydd yn cael ei ystyried yn bwysig, os 

digwydd hyn fe fydd gan yr Huriwr hawl i ad-daliad o unrhyw daliad a dalwyd. 

 

16.  Anaddas i’w Ddefnyddio 

Os digwydd i’r adeilad neu unrhyw ran o’r adeilad gael ei glustnodi yn anaddas ar 

gyfer y defnydd y cafodd ei hurio, ni fydd CGGSDd yn atebol i’r huriwr am 

unrhyw golled neu ddifrod a wneir o ganlyniad. 

 

 

17.           Gwrthod Huriad 

 

Mae CGGSDd yn neilltuo'r hawl i wrthod huriad heb roi rhybudd, neu ar ôl rhoi 7 

diwrnod o rybudd mewn ysgrifen i’r Huriwr, i ganslo'r cytundeb hurio yma ar 

unrhyw adeg unai cyn neu yn ystod cyfnod y cytundeb. 
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Fe fydd gan yr huriwr yr hawl, ar ôl derbyn rhybudd, i ad-daliad unrhyw arian neu 

ganran o’r arian a dalwyd gan yr huriwr i GGGSDd.  Ni fydd CGGSDd yn atebol i 

wneud unrhyw daliad arall i’r huriwr. 

 

18.           Diwedd yr Huriad 

Fe fydd YR HURIWR yn gyfrifol am adael yr adeilad a’r ardal o’i amgylch mewn 

cyflwr taclus a glan, wedi ei gloi a’i ddiogelu os na dderbynnir cyfarwyddyd i’r 

gwrthwyneb ac fe fydd unrhyw gynnwys a symudir o’i safle arferol yn cael eu 

symud yn ôl, os na fydd hyn yn digwydd mae gan GGGSDd yr hawl i godi swm 

ychwanegol.  Dylid gosod llestri a theclynnau, os defnyddir, yn y peiriant golchi 

llestri.  Ni ddylid rhoi'r peiriant golch llestri ymlaen. 

 

19.           Sŵn 

Dylai’r HURIWR sicrhau fod cyn lleied o sŵn â phosib yn cael ei wneud wrth 

gyrraedd a gadael yr adeilad. 

 

Cytundeb hurio canolfan/lr/29-08-08 

 

 

 


