
Y GANOLFAN RHEOLAETH 
 

CANOLFAN DATBLYGU RHEOLAETH 
GOGLEDD ORLLEWIN CYMRU CYF 

 
GWYBODAETH MYNEDIAD A THREFNIADAU ARGYFWNG 

 
Mae’r ddogfen hon yn darparu cyngor defnyddiol a gwybodaeth ar gyfer: 
 
Cyrraedd y Ganolfan Rheolaeth 
 
Parcio’r car 
 
Gwybodaeth am yr adeilad gan gynnwys cyfleusterau ar gael e.e. argaeledd 
lifft. 
 
Trefniadaeth Argyfwng 
 
Cysylltiadau Defnyddiol 
 
CYRRAEDD Y GANOLFAN RHEOLAETH 
 

 Ffordd: Cynllunio eich siwrne, ewch i wefan Trefnydd Siwrne RAC  

 Bws: Mae bysiau Arriva yn gwasanaethu Bangor yn ddyddiol, gweler 
gwefan Bysiau Arriva am fanylion. 

 Tren: Mae Bangor yn hawdd i’w gyrraedd o’r rhan fwyaf o lefydd ym 
Mhrydain a chanddo wasanaethau tren uniongyrchol i Lundain trwy 
Crewe. Gweler gwefan National Rail am fanylion am wasanaethau tren o 
Orsaf Bangor sydd tua 10-15munud o gerdded o’r dref. 

 Môr: Wrth deithio o’r Iwerddon mae dewis rhwng y llongau cyflym o 
Ddulyn a Dun Laoghaire i borthladd Caergybi tua 30munud i ffwrdd gyda 
char neu dren. Am ragor o fanylion am amseroedd hwylio, gweler Irish 
Ferries neu Stena Line 

 Maes Awyr Ynys Môn 

 Mae Maes Awyr Ynys Môn 25munud i ffwrdd gyda char ac mae hediadau 
dyddiol i ac o Gaerdydd gan Links Air. Gellir dod o hyd i fanylion ar eu 
gwefan. 

 Meysydd Awyr Lerpwl a Manceinion: Mae Lerpwl a Manceinion tua 1 ½ 
awr o’r Ganolfan Rheolaeth gyda char. Mae yna hefyd wasanaethau tren 
yn gyson o’r ddau faes awyr i orsaf Bangor.  

 Tacsi: Mae Tacsis Chubb yn gwmni lleol 01248 353535. Yn ychwanegol, 
gellir galw tacsi o’r dderbynfa.  

 
 
 
 



PARCIO’R CAR 
Mae’r Prif Faes Parcio, wrth ddod i Ffordd y Coleg wedi ei leoli o flaen y 
Ganolfan Rheolaeth ac mae ganddo dri gofod Bathodyn Glas wrth y brif fynedfa. 
Mae’r ardal yn darparu mynediad gwastad i’r Brif Dderbynfa, mae’n ddiogel ac 
wedi ei oleuo, gyda gofodau fel arfer yn cael eu cadw ar gyfer gwesteion dros 
nos.  
 
Yn ychwanegol, mae maes parcio arall, wedi ei reoli gyda rhwystr yn y cefn, gellir 
dod o hyd iddo wrth droi yn y tro cyntaf ar y chwith ar ôl mynd heibio i’r Ganolfan 
Rheolaeth. Lleolir y maes parcio wrth ochr Neuadd JP, ond er ei fod yn cynnig 
digon o ofodau parcio ar gyfer ymwelwyr mae gallt serth tuag at fynediad Neuadd 
Môn a allai fod yn anodd i rai.  
 
GWYBODAETH AM YR ADEILAD – NEUADD Y DDERBYNFA GANOLOG 
 
Llawr Gwaelod 

 Prif Dderbynfa (01248 365900) – wedi ei staffio 24 awr y dydd 

 Mae mynediad gwastad i’r Dderbynfa trwy fynediad y Prif Faes Parcio. 

 Mae system glywedol ar gael o’r Dderbynfa i’r rheini sydd yn drwm eu 
clyw. 

 
 
 
Llawr Isaf 

 Bwyty, Cegin ac Ystafell Gyfarfod 

 O’r Bwyty, mae golygfeydd dros y Fenai ac mae ganddo hefyd ystafell 
estynedig ar gyfer cyfarfodydd ac achlysuron preifat. 

 
Llawr Cyntaf 

 Swyddfeydd – mynediad trwy ddringo 2 set o risiau  
 
Lifftiau 

 Gellir mynd i’r Llawr Isaf gyda lifft o’r Brif Dderbynfa. Nid oes lifft i’r Llawr 
Cyntaf. 

 
Cyfleusterau Lles Hygyrch 

 Mae toiledau i ddynion a merched ar gael ar y Llawr Gwaelod 
 
 
GWYBODAETH AM YR ADEILAD – NEUADD MÔN 
 
Llawr Gwaelod/Cyntaf, Ail a Thrydydd Llawr 

 Darperir llety o dros 40 ystafell wely. Mae gan y Neuadd Ardal Dderbyn 
arbennig sydd yn cael ei staffio yn ystod cyfnodau prysur. Gellir gwneud 
ymholiadau neu gwynion penodol trwy gysylltu â 01248 365900 neu’n 
allanol trwy 5888/5882. 



 
 
 
 
Lifftiau 

 Mae lifft ar gael i’r Llawr Gwaelod, Cyntaf a’r Ail Lawr.  
 
GWYBODAETH AM YR ADEILAD – NEUADDAU DYFRDWY AC ALUN 
 
Llawr Gwaelod (gan gynnwys y Lledlawr) 

 Mae mynediad gwastad i’r Ardal Lolfa, Prif Theatr Darlithoedd, 
Swyddfeydd trwy fynediad y Prif Faes Parcio. 

 
Llawr Cyntaf 

 Ystafelloedd Hyfforddiant a Swyddfeydd 
 
 
Ail Lawr 

 Ystafell TG, Ystafelloedd Hyfforddiant a Swyddfeydd 
 
Trydydd Llawr 

 Swyddfeydd 
 
Lifftiau 

 Mae Lifft Platfform ar gael i’r Lefel Mezzanine ac mae’r Prif Lifft yn mynd I 
bob llawr. 

 
Cyfleusterau Lles Hygyrch 

 Toiled hygyrch a allai fod yn anodd i rai defnyddiwyr ar gael ar y Llawr 
Gwaelod. Toiled i Gadair Olwyn ar gael ar y Trydydd Llawr. 

 
GWYBODAETH AM YR ADEILAD – NEUADD ERYRI 
 
Llawr Gwaelod 

 Swyddfeydd a Bar 
 
Llawr Cyntaf 

 Swyddfeydd a Storfa 
 
Ail Lawr 

 Ystafelloedd Gwely 
 
Trydydd Llawr 

 Ystafelloedd Gwely 
 
 



 
 
Lifftiau 

 Mae’r mynediad i Neuadd Eryri trwy gyntedd gwydr a ellir mynd ato gyda 
lifft yn arwain o’r Brif Dderbynfa. Mae’r cyntedd hwn yn arwain at Lawr 
Cyntaf Neuadd Eryri ble mae lifft ar gael i’r holl loriau heblaw am y 
Trydydd. 

 
Cyfleusterau Lles Hygyrch 

 Mae ystafelloedd gwely sengl wedi eu haddasu gydag ystafell wlyb ar yr 
un lefel ar gael ar yr ail lawr.  

 
TREFNIADAETH ARGYFWNG – GWYBODAETH GYFFREDINOL 

 
Mae’r wybodaeth ganlynol yn rhoi cyngor cyffredinol i staff, cwsmeriaid a 
myfyrwyr a fyddai efallai angen cymorth yn ystod dihangfa argyfwng. 
 
Mewn rhai achosion, oherwydd natur yr amhariad efallai byddai angen Cynllun 
Dihangfa Argyfwng Personol i sicrhau iechyd, diogelwch a lles y person yn ystod 
y ddihangfa. Byddai’r CDAP yn helpu i asesu os yw’r adeilad yn addas ac i 
ganfod addasiadau a ellir eu gwneud a chefnogaeth a ellir ei rhoi. 
 
Yn ychwanegol, mae’r ddogfen yn darparu gwybodaeth ar sut i weithredu mewn 
sefyllfa argyfwng a lleoliad Mannau Lloches, ardaloedd sydd yn darparu 
amddiffynfa rhag mwg a thân a sydd wedi eu dylunio i’r rhai sydd yn teimlo na 
allent ddianc o adeilad gyda grisiau.  
 
Mae’r Cysylltiadau Defnyddiol hefyd o ddefnydd rhag sefyllfaoedd argyfwng eraill 
er enghraifft teimlo’n sâl neu’r angen am help.  
 
Mae Larymau Argyfwng, cysylltiedig â’r Brif Dderbynfa i’w cael mewn toiledau 
hygyrch ac ystafelloedd gwely. 
 
Mae cymorth ar gyfer pobl byddar neu drwm eu clyw ar gael mewn rhai 
ardaloedd. Os gwelwch yn dda, holwch yn y Dderbynfa os oes angen. 
 

CYFRIFOLDEBAU Y GANOLFAN RHEOLAETH 
 
Mae’r Ganolfan yn ymfalchïo yn ei gofal cwsmer ac yn ymdrechu i ddarparu 
cymorth a gwneud addasiadau rhesymol i alluogi/gwella mynediad pan fo’n 
bosib. Yn ychwanegol, bydd Y Ganolfan Rheolaeth yn paratoi staff a 
chwsmeriaid sydd wedi canfod eu bod angen, neu’n dymuno CDAP: 

 Staff: Bydd y Rheolwr Llinell yn paratoi CDAP ar y cyd â’i aelod staff a 
Chydlynydd Iechyd a Diogelwch Y Ganolfan Rheolaeth. 



 Cwsmeriaid: Bydd Cydlynydd Iechyd a Diogelwch Y Ganolfan Rheolaeth 
yn paratoi CDAP ar y cyd â’r cwsmer/Trefnydd Digwyddiadau yn ôl y 
gofyn. 

 Ymhob achos, bydd y CDAP yn darparu fformat addas e.e. Braille, print 
mawr ar gyfer y person dan sylw.  

 
Noder: Dylai myfyrwyr hysbysu’r Gwasanaethau Anabledd cyn ymweld â’r 
Ganolfan Rheolaeth a byddent yn trefnu i’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch 
wneud CDAP. Bydd rhaid i’r myfyrwyr sydd heb hysbysu’r Gwasanaethau 
Anableddau yn gyntaf gysylltu â Derbynfa’r Ganolfan Rheolaeth wrth gyrraedd. 
 

CYFRIFOLDEBAU STAFF, CWSMERIAID A MYFYRWYR 
 
Er mwyn cynorthwyo’r Ganolfan Rheolaeth i sicrhau eu bod wedi gwneud popeth 
posibl i gynorthwyo - cyn cyrraedd, dylai staff a chwsmeriaid: 
 

 Ymgyfarwyddo â’r wybodaeth a ddarperir ar y tudalennau canlynol. 

 Hysbysu’r Dderbynfa o unrhyw amhariad a allai rhwystro eu gallu i ddianc 
o adeilad yn ddiogel a chyflym neu os ydynt yn teimlo na fyddent yn 
clywed larwm os byddai’n canu (Ffurflen Wybodaeth CDAP) 

 Os na allent glywed y larwm, rhaid sicrhau fod eraill yn gwybod ble maent.  

 Hysbysu staff y Dderbynfa yn syth os hoffent drefnu Cynllun Dihangfa 
Argyfwng Personol. 

 
Noder: Dylai myfyrwyr hysbysu’r Gwasanaethau Anabledd cyn ymweld â’r 
Ganolfan Rheolaeth a byddent yn trefnu i’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch 
wneud CDAP. Bydd rhaid i’r myfyrwyr sydd heb hysbysu Gwasanaethau 
Anableddau gyntaf gysylltu â Derbynfa’r Ganolfan Rheolaeth wrth gyrraedd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GWEITHREDIAD ARGYFWNG 
 
Yn ystod Larwm Dân, dylid gweithredu fel a ganlyn: 

 Pan yn bosib rhaid dianc BOB TRO 
 
OS NA ELLIR DIANC O ADEILAD OHERWYDD GRISIAU: 

 Peidiwch FYTH â defnyddio lifft na lifft platform. 

 Parhewch i’r Man Lloches, ardal wedi ei chynllunio i’ch amddiffyn rhag 
mwg a thân (gweler y lleoliadau isod) a phwyswch y botwm. Gofynnwch i 
rywun aros gyda chi os y dymunwch. 

 Hysbysu eraill os yn bosib eich bod yn mynd i’r Man Lloches. Yn ogystal 
gofynnwch iddynt hysbysu’r Gwasanaethau Argyfwng / Diogelwch y 
Brifysgol er mwyn iddynt wybod ble yr ydych, a hynny cyn gynted â 
chyrhaeddwch. 

 
MANNAU LLOCHES – GWYBODAETH GYFFREDINOL 
 

 Peidiwch â chynhyrfu. Pan weithredwch Man Lloches ni fydd yn cysylltu â 
pherson ond bydd yn mynd ar gofrestr Panel Tân yr adeilad fel bod y 
Gwasanaethau Argyfwng yn gwybod ble yr ydych pan maent yn cyrraedd. 

 Dim panig. Os ydych chi ar y Lledlawr neu’r Llawr Gwaelod ni fydd system 
fewnol intercom. Er hynny, byddwch yn hynod o agos at y Panel Tân ble 
bydd y Gwasanaethau Tân yn mynd cyn gynted ag y maent yn cyrraedd. 

 Er hynny, os ydych chi’n poeni gallwch hefyd ffonio’r Rhif Argyfwng sydd 
i’w weld yn y Man Lloches er mwyn hysbysu Diogelwch y Brifysgol ble yr 
ydych: 

01248 382795 
 
[ ] Sut mae’r system fewnol intercom yn edrych 
 
[ ] Arwydd Man Lloches 
 
LLEOLIAD MANNAU LLOCHES – NEUADDAU DYFRDWY AC ALUN 

 Lledlawr: Cyntedd y grisiau wrth y Panel Tân. Noder: Nid oes intercom 
ond dyma’r ardal gyntaf mae’r Gwasanaethau Argyfwng yn ymweld â hi. 

 Llawr Gwaelod: Wrth y lifft. Noder: Nid oes intercom ond dyma’r ardal 
gyntaf y bydd y Gwasanaethau Argyfwng yn ymweld â hi.  

 Llawr Cyntaf / Ail a Thrydydd Llawr: Cyntedd y grisiau. 
 
LLEOLIAD Y MANNAU LLOCHES – NEUADD MÔN 

 Llawr Gwaelod/Cyntaf/Ail Lawr: Wrth y lifft. 

 Trydydd Llawr: Nid oes Man Lloches. 
 



 
 
 
LLEOLIAD Y MANNAU LLOCHES – NEUADD ERYRI 

 Llawr Gwaelod: Cyntedd y grisiau wrth y Panel Tân. Noder: Nid oes 
intercom ond dyma’r ardal gyntaf y bydd y Gwasanaethau Argyfwng yn 
ymweld â hi. 

 Llawr Cyntaf/Ail Lawr: Cyntedd y grisiau. 

 Trydydd Llawr: Nid oes Man Lloches. 
 
 

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL 

 Prif Dderbynfa: 01248 365 900 

 Cyswllt Argyfwng: 01248 382 795 
 
 
 
 


