
 
 
 

PARTI PEN-BLWYDD PLANT 
FFURFLEN ARCHEBU 
 

 
Dymunaf wneud cais i gynnal Parti Pen-blwydd Plant yn Amgueddfa Lleng 
Rufeinig Cymru yng Nghaerllion. Rwyf wedi darllen a chytuno â’r ‘Termau ac 
Amodau Llogi’ (ynghlwm). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ffoniwch neu e-bostiwch i weld os oes lle ar gael cyn dychwelyd y ffurflen. 
Dychwelwch ffurflenni wedi’u cwblhau, eu harwyddo a’u dyddio at:  
Llogi Cyfleusterau, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Y Stryd Fawr, Caerllion, NP18 1AF.  
Ffôn: 01633 423134   Ffacs: 01633 422896   E-bost: venue.hire@amgueddfacyrmu.ac.uk  

Sylwer: Ni ystyrir bod archeb wedi’i gadarnhau tan bod copi o’r ffurflen archebu a’r termau ac 
amodau yn cael eu dychwelyd wedi’u llofnodi. Tan hynny ceidw’r Amgueddfa’r hawl i logi 
cyfleusterau i unrhyw gwsmer arall yn unol a’i disgresiwn ei hun. Rhaid derbyn tâl llawn o leiaf 
bythefnos cyn dyddiad eich digwyddiad.    

 
DYDDIAD DIGWYDDIAD: ……………………………………………………….………………………………… 
 
AMSER Y DIGWYDDIAD: ……………………….. (Hyd at 2.5 awr o 11am-4pm) 
 
NIFER  Y GWESTEION: ………………..……… (Hyd at 30 person yn cynnwys Rhieni/Gwarcheidwaid) 
 

ENW TREFNYDD: …………………………………………………………………………………………… 
 
ENW’R PLENTYN:  ……………………………………………………………………………….................. 
 
CYFEIRIAD  …………………………………………………………………………………………… 
 
   …………………………………………………………………………………………… 
 
FFÔN: ……………………..…………                    FFÔN BOCED: …………..…………………….. 
 
EBOST:   …………………………………………………………………………………………….  
 
LLOFNOD:  …………………………………………………………………………………………… 
 
DYDDIAD CWBLHAU: ……………………………………………………………………………….................. 
 
Deddf Gwarchod Data 1988 - Amgueddfa Cymru.   
Bydd y wybodaeth ar y ffurflen hon yn cael ei defnyddio i brosesu eich cais i logi cyfleusterau yn 

yr Amgueddfa ac ar gyfer dadansoddi ystadegau. Ticiwch y blwch os hoffech dderbyn gwybodaeth 

am logi cyfleusterau a chynigion arbennig sydd i ddod yn Amgueddfa Cymru.  

 
 

 



 
Partïon Pen-blwydd 
 
Gellir cynnal Partïon Plant ar ddyddiau Sadwrn rhwng 11am-1pm neu 2-4pm (ag eithrio gwyliau 
ysgol a diwrnodau â digwyddiadau mawr). Mae’r partïon ar gyfer plant 5 oed a hŷn. Mwyafrif 
hyd y cyfnod llogi yw 2.5 awr er bod croeso i chi aros i archwilio’r Amgueddfa cyn neu wedi’r 
parti. Uchafswm nifer y gwesteion (yn cynnwys rhieni/gwarcheidwaid) yw 30.  
 
Dewiswch UN o’r dewisiadau canlynol: 
 
Opsiwn A Mynediad i’r Ardal Hwyl i’r Teulu (gemau ar gael). 

Sgwrs a gwisg ffansi yn Ystafell y Barics 
£100 + TAW 

 

Opsiwn B Mynediad i’r Ardal Hwyl i’r Teulu 
Gweithdy Celf a Chrefft dan arweiniad staff yr Amgueddfa – Gwneud 
cylch pen llawryf 
Chwarae gemau parti – Delwau Cerddoriaeth Rhufeinig, Trigon ac Orca. 
Sgwrs a gwisg ffansi yn Ystafell y Barics 
£120 + TAW  

 

Opsiwn C Mynediad i’r Ardal Hwyl i’r Teulu 
Gweithdy Celf a Chrefft dan arweiniad staff yr Amgueddfa – Gwneud 
Llun Mosaig 
Chwarae gemau parti – Delwau Cerddoriaeth Rhufeinig, Trigon ac Orca. 
Sgwrs a gwisg ffansi yn Ystafell y Barics 
£120 + TAW 

 

 
Gellir archebu bwyd parti i’r plant drwy ddeiliaid masnachfraint arlwyo’r Amgueddfa, digby trout 
Restaurants Cyf. Gellir archebu bwyd i oedolion sy’n goruchwylio’r parti hefyd. Archebwch eich 
arlwy ymlaen llaw yn uniongyrchol drwy digby trout ar 029 2057 3336 neu drwy e-bost ar 
digbytrout@amgueddfacyrmu.ac.uk.   
 
Gallwch chi archebu bagiau brys yn cynnwys eitemau bychan o siop yr Amgueddfa ar gyfer y 
plentyn a’u gwesteion. 
 
Bydd angen ………. Bag brys ar gost o £3 y plentyn. 
 
Gall y llogwr gasglu’r bagiau brys o siop yr Amgueddfa ar ddiwrnod y parti. 
 
Mae’r holl elw a wneir o Bartïon Pen-blwydd Plant yn mynd i gefnogi Amgueddfa Cymru fel 
elusen gofrestredig. 
 
Arwyddwyd: ………………………………………….  Dyddiad:    …………………….



PARTI PEN-BLWYDD PLANT 
 
Termau ac Amodau Llogi 
 
Darllenwch y rhain yn ofalus cyn arwyddo, dyddio a dychwelyd y Ffurflen 
Archebu 

 
1. At beth y gellir defnyddio’r ‘Lleoliad’ 

1.1 Mae’r Lleoliad yn gartref i rai o drysorau mwyaf Amgueddfa Cymru. 
Mae’r Amgueddfa yn caniatáu llogi’r Lleoliad ar gyfer digwyddiadau 
eraill y bernir sy’n addas. Ceidw’r Amgueddfa’r hawl i wrthod unrhyw 
ddigwyddiad y bernir ei fod yn anghymwys neu’n anaddas.  

1.2 Gellir dileu unrhyw archeb ar unrhyw bryd os y caiff yr Amgueddfa 
arddeall bod newid sylweddol rhyngddo a’r pwrpas a gytunwyd ac a 
amlinellwyd ar y Ffurflen Archebu 

1.3 Dylid cytuno ar unrhyw newid o’r archeb wreiddiol ar bapur gyda’r 
Amgueddfa  

1.4 Dim ond at y pwrpas a gytunwyd ac a amlinellwyd ar y Ffurflen 
Archebu y dylid defnyddio’r Lleoliad ac ni ddylid ei is-logi neu ei 
neilltuo 

 
2. Archebion Dros Dro 

2.1 Gellir dileu archebion dros dro os nad yw’r Ffurflen Archebu yn cael ei 
chwblhau a’i dychwelyd o fewn pythefnos iddi gael ei hanfon ymlaen 

2.2 Dim ond pan fydd copi o’r Ffurflen Archebu a’r Termau ac Amodau yn 
cael eu dychwelyd wedi’u llofnodi i’r Amgueddfa y caiff archeb dros 
dro ei chadarnhau 

2.3 Os y caiff archeb sydd wedi’i chadarnhau ei chanslo bydd y gost fel a 
ganlyn: 
• Dros 6 mis cyn dyddiad y digwyddiad  Dim tâl 
• Rhwng 3 a 6 mis cyn y digwyddiad  25% o’r gost llogi 
• Rhwng 1 a 3 mis cyn y digwyddiad  50% o’r gost llogi 
• Llai na 1 mis cyn y digwyddiad   75% o’r gost llogi 
• Llai na 1 wythnos cyn y digwyddiad  100% o’r gost llogi 

 
3. Atebolrwydd 

 
3.1 Bydd y Llogwr yn gyfrifol am unrhyw niwed i’r Lleoliad ac i unrhyw 

eiddo yn y Lleoliad dros y cyfnod a logwyd neu niwed sy’n deillio’n 
uniongyrchol o logi’r Lleoliad.  

3.2 Ni fydd yr Amgueddfa’n gyfrifol am unrhyw golled, niwed neu anaf i 
unrhyw un sy’n mynychu’r Lleoliad am y pwrpas y llogwyd ef boed yn 
westeion, neu’n staff yn gweithio i neu a gontractiwyd gan y Llogwr. 



3.3 Ni fydd yr Amgueddfa’n gyfrifol am unrhyw golled, yn uniongyrchol neu 
anuniongyrchol, oherwydd methiant peiriannau, methiant cyflenwad 
trydan, dŵr yn gollwng, tân, cyfyngiad gan y llywodraeth neu weithred 
o Dduw all achosi i’r Lleoliad gael ei gau dros dro neu darfu ar neu 
ganslo’r cyfnod llogi 

 
4. Amodau Llogi 

4.1 Mae’r Llogwr yn gyfrifol am ymddygiad pawb sy’n mynychu’r 
digwyddiad, am wneud ymwelwyr yn ymwybodol o’r Cyfarwyddiadau 
Tân (copi ynghlwm) ac am sicrhau eu bod yn gadael erbyn yr amser 
penodedig. 

4.2 Rhaid i blant dan 14 fod yng nghwmni Rhiant/Gwarcheidwad bob 
amser. Dylid arddel cyfradd o 1 oedolyn yn goruchwylio 6 phlentyn 
drwy’r amser boed yn defnyddio’r ystafell barti benodedig, yn dilyn 
taith amgueddfa neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau. 

4.3 Mae gwaharddiad llym ar ysmygu ym mhob rhan o’r adeilad a’r tir o 
amgylch yr adeilad. 

4.4 Mae gwaharddiad llym ar ddefnyddio canhwyllau neu unrhyw fflam 
noeth arall  

4.5 Mae’r dewis o weithgaredd yn dibynnu ar y staff sydd ar gael ar y 
diwrnod penodol er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu eich 
dewis cyntaf o weithgaredd. 

4.6 Mae’r Llogwr yn gyfrifol am ddychwelyd yr holl offer celf a chrefft a 
fenthycir, â phob ymddiriedaeth, at ddibenion y digwyddiad. Ceidw’r 
Amgueddfa’r hawl i godi isafswm tâl o £25 ar y Llogwr am unrhyw 
ddeunyddiau celf a chrefft nas dychwelir. 

4.7 Ni chaniateir gosod na defnyddio offer electronig dan unrhyw 
amgylchiadau heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan yr 
Amgueddfa ac o dan oruchwyliaeth staff yr Amgueddfa. Ceidw’r 
Amgueddfa’r hawl i wrthod caniatáu defnyddio unrhyw offer technegol 
y bernir o fewn rheswm eu bod yn anniogel neu’n anaddas neu sydd 
heb dderbyn y caniatâd cywir. 

4.8 Ni ddylid clymu neu hongian unrhyw beth o unrhyw ran o’r Lleoliad 
heb ganiatâd ymlaen llaw gan yr Amgueddfa ac ar y cyd â staff yr 
Amgueddfa.     

 
5.     Staff Amgueddfa 

5.1 Mae staff yr Amgueddfa yn gweithio at ganllawiau a chyfarwyddyd yr 
Amgueddfa yn unig ac yno i sicrhau y glynir at amodau’r llogi. 

5.2 Os torrir amodau’r llogi mae awdurdod gan y swyddog goruchwylio ar 
ddyletswydd i fynnu y caiff camau priodol eu cymryd i gywiro’r amod a 
dorrwyd hyd at ac yn cynnwys canslo neu atal y digwyddiad.  

 
6.      Arlwyo 



6.1 Rhaid defnyddio deiliad masnachfraint arlwyo’r Amgueddfa, digby trout 
Restaurants Cyf. os oes angen gwasanaeth arlwyo. Ni chaniateir 
unrhyw fwyd na diod arall yn yr Amgueddfa oni bai y caiff ei ddarparu 
gan digby trout Restaurants Cyf.  

6.2 Oni chytunir yn wahanol, rhaid gosod a gweini’r bwyd parti yn yr ardal 
a neilltuir ar gyfer hynny. 

6.3 Gall y Llogwr ddarparu cacen ben-blwydd wedi’i pharatoi ymlaen llaw 
ond mae gwaharddiad llym ar ddefnyddio fflamau noeth ac ni 
chaniateir defnyddio canhwyllau.   

 
7. Glanhau 

7.1 Mae cost y llogi yn cynnwys glanhau y Lleoliad o fewn rheswm, ond fel 
arwydd o barch gofynnir i’r rhieni/gwarcheidwaid gynorthwyo’r 
Arweinydd Gweithgaredd i dacluso wedi’r gweithgaredd celf a chrefft. 

7.2 Ceidw’r Amgueddfa yr hawl i godi tâl ychwanegol ar y Llogwr os oes 
yn rhaid gwneud gwaith glanhau diangen neu ormodol oherwydd 
esgeulustod y Llogwr, eu gwesteion neu eu contractwyr.   

 
8. Talu 

8.1 Rhaid talu’n llawn o leiaf bythefnos cyn dyddiad y llogi. Dylid gwneud 
sieciau yn daladwy i ‘Amgueddfa Cymru’. Caniateir talu â charden 
dros y ffôn yn ystod oriau swyddfa cyffredin. 

8.2 Os na dderbynnir taliad ymlaen llaw ceidw’r Amgueddfa’r hawl i 
ganslo’r digwyddiad heb rybudd.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMGUEDDFA LLENG RUFEINIG CYMRU 
 
CYN i’ch digwyddiad ddechrau sicrhewch bod eich gwesteion yn 
ymwybodol o’r canlynol. 
 

§ Os yw larwm tân yr Amgueddfa yn seinio dilynwch gyfarwyddyd y 
Cynorthwy-wyr Amgueddfa neu aelod arall o staff yr Amgueddfa fydd, os 
oes angen, yn eich hebrwng allan o’r adeilad. 

 
§ Mae allanfeydd tân wedi’u nodi’n glir. 

 
§ Lleoliad ystafelloedd cotiau Menywod a Dynion a chyfleusterau newid 

babanod. 
 

§ Rhaid i blant dan 14 fod yng ngofal oedolyn bob amser boed wrth 
ddefnyddio’r ystafell barti, yn dilyn taith amgueddfa neu’n cymryd rhan 
mewn gweithgareddau. Sicrhewch bod cyfradd o 1 oedolyn yn goruchwylio 
6 phlentyn. 

 
§ Mae gwaharddiad ar smygu drwy’r holl adeilad. Os bydd unrhyw un yn cael 

ei weld yn ysmygu y tu mewn i’r adeilad efallai y byddwn yn gofyn iddynt 
adael y safle a/neu bydd y digwyddiad yn cael ei atal.  

 
• Sicrhewch eich bod yn mynd ag unrhyw eiddo personol gyda chi wedi’r 

digwyddiad. 
 
 



Partïon Plant

Gwledd Fawr yr AmgueddfaDewis o frechdanau bach
Dewis o roliau wedi'u llenwi
Rholiau selsig bach
Llysiau ffres a dips
Pitsas bach
Caws a pinafal
Dewis o greision
Brownis siocled a fflapjacs
£6.00 y plentyn

Gwledd Fach yr Amgueddfa
Dewis o frechdanau bach
Rholiau selsig bach
Nygets cyw iâr
Nygets llysiau
Dewis o greision
Myffins siocled bach

£4.00 y plentyn

Gwledd Boeth yr 
Amgueddfa
Selsig, ffa pob a sglodion neu
Nygets cyw iâr, sglodion a pys
Stribedi pysgod, sglodion a pys
(tatws stwns ar gael yn lle sglodion)
£3.50 y plentyn

Diodydd
Fruit Shoot £1.60

Dŵr potel £1.65
Dewis diod ffrwythau £0.50
Hufen iâ traddodiadol Cymreig £1.40

Gellir dod â theisen ben-blwydd ond ni chaniateir fflamau noeth
Sylwer nad yw’r prisiau yn cynnwys TAW
Isafswm - 12 o bobl

I drafod eich anghenion ymhellach cysylltwch â ni ar
Ffôn: 029 2057 3336 Ffacs: 029 2023 3979Ebost: digbytrout@amgueddfacymru.ac.uk




