
AMLOSGFA PARC GWYN 

PREN BYWYD / TREE OF LIFE 

Cyflwynwch ddeilen unigol ar y gofeb ‘Pren Bywyd/Tree of Life’ fodern drawiadol, sydd i’w gweld mewn 
safle amlwg o fewn y Capel Coffa yn Amlosgfa Parc Gwyn.

Gallwch gyflwyno deilen am bum mlynedd, a gallwch ei hadnewyddu ar unrhyw adeg cyn neu ar ôl hynny. 
Mae pob deilen o gwmpas 4” x 1½” (100mm x 35mm) ac wedi ei gwneud o alwminiwm, gyda’r testun wedi 
ei grafu ar y plac.

Mae lle ar y ddeilen i uchafswm o 5 llinell, gyda hyd at 25 nod gan gynnwys bylchau ar linellau 1 a 5, a lle 
am uchafswm o 35 nod yn y 3 llinell yn y canol.

Bydd yr enwau’n cael eu gwneud yn fwy, a’r holl destun yn cael ei ganoli lle bo’n bosibl.

Amodau’r brydles:
 Rhaid talu’n llawn pan fyddwch yn archebu’r ddeilen.

 Mae’r brydles ar gyfer dangos y ddeilen am gyfnod o 5 mlynedd.

 Mae cyfnod y brydles yn dechrau tri mis ar ôl i ni dderbyn eich archeb.

 Gellir ymestyn cyfnod y brydles ar unrhyw adeg (£64.00 am 5 mlynedd ychwanegol)

 Rhaid i’r ymgeiswyr hysbysu Parc Gwyn os bydd eu cyfeiriad yn newid.

 Eiddo’r ymgeisydd yw plac y ddeilen, a’u cyfrifoldeb nhw yw unrhyw ddifrod a wneir i’r plac.

 Ar ddiwedd y cyfnod arddangos, byddwn yn ysgrifennu atoch er mwyn eich gwahodd i adnewyddu’r  
cytundeb, neu efallai byddwch yn dymuno cadw’r plac fel rhywbeth i gofio.

 Ni ddylid gosod blodau neu eitemau eraill ar y ‘Pren Bywyd’, nac o’i gwmpas.

Nodwch i ba gyfeiriad yr hoffech i’r ddeilen wynebu:   Chwith              Dde

Enw’r ymadawedig: ……………………………………………………..............Dyddiad marw:…………….........

Enw’r ymgeisydd (Mr/Mrs/Miss/Ms): .....…………………………………………………………………………...

Cyfeiriad: ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… Cod post: ……………………...

Rhif ffôn: ………………………………………………………………

Rwyf wedi darllen y rheoliadau uchod, ac yn cytuno i gydymffurfio â nhw, ac rwyf yn amgáu siec am 
£96.00 yn daladwy i Gyngor Sir Penfro  neu ffoniwch fi i drefnu taliad cerdyn, os gwelwch yn dda 

Llofnod: ............................................................... Dyddiad: .........................................................................

AT DDEFNYDD Y SWYDDFA YN UNIG:

Wedi ei wirio gan ............................... Rhif Amlosgiad .............................. Rhif Cytundeb..............................

Rhif y dderbynneb .......................... Dyddiad yr archeb .............................. Lleoliad ............................. Dyddiad atodi ...............................



Enghreifftiau o ddail yn wynebu’r chwith-

Nodwch eich arysgrif yn ofalus a defnyddiwch LYTHRENNAU BRAS i osgoi camgymeriadau

Uchafswm o 5 llinell ar bob deilen

25 nod gan gynnwys bylchau ar linellau 1 a 5

35 nod gan gynnwys bylchau ar linellau 2,3 a 4

LLINELL 1

LLINELL 2

LLINELL 3

LLINELL 4

LLINELL 5

Mae’r amlosgfa’n cadw’r hawl i addasu neu wrthod unrhyw arysgrif anaddas.

Enghreifftiau o ddail yn wynebu’r dde-

Amlosgfa Parc Gwyn
Arberth SA67 8UD

Ffôn: 01834 860622 / Ffacs: 01834 861309
www.pembrokeshire.gov.uk/parcgwyn

Cyngor Sir Penfro

http://www.pembrokeshire.gov.uk/parcgwyn

