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Mae pob llogiad yn cefnogi’n gwaith ar hyd a lled Cymru 

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales 
Elusen Gofrestredig Rhif: 525774 

 

Prisiau a Niferoedd 
 
Ystafell yn Unig 
 

Enw Disgrifiad Nifer o 
Bobl 

Pris (gan gynnwys 
TAW) 

Neuadd Fawr  
(gan eithrio priodasau) 

Neuadd farmor â chromen – gellir ei logi gyda’r orielau 11-320 yn 
eistedd 
400 yn 
sefyll 

£840-£1800 

Orielau Orielau yn arddangos celf Argraffiadol, Modern a Hanesyddol. Orielau Hanes 
Natur ar gael ar gais. 

350 £720-£1500 

Theatr Reardon Smith Theatr ddarlithio gyda seddi mewn hanner cylch gyda llwyfan mawr 300 £480-£1200 

Canolfan Ddarganfod 
Clore 

Ystafell gyfarfod a gweithdai; theatr ddarlithio fechan i 35 40-80 £264-600 

Ystafelloedd Oriel Tair ystafell gyfarfod a gweithdy hyblyg, y gellir ei defnyddio ar wahan, neu fel 
un ystafell fawr. Addas ar gyfer cyfarfodydd, cinawau cynhadledd, gofodau 
trafod neu arddangos 

10-100 £120-£540 

Bwyty’r Oriel Fawr Bwyty wedi’i drwyddedu. Gellir ei gyfuno ag Ystafelloedd Oriel. Addas ar gyfer 
lluniaeth, standiau arddangos neu ofod rhwydweithio 

50-200 Pris as gais 

Ystafell y Cyngor Ystafell gyfarfod grand â phaneli pren a chelf hanesyddol. Ar gael wedi’i gosod 
ar gyfer cyfarfod, steil theatr neu ar gyfer cinio. 

30-50 £300-£840 

 
Cewch logi ystafell am ddiwrnod am bris gostyngedig os ydych yn archebu ar ran elusen gofrestredig, corff addysg ffurfiol, Llywodraeth Cymru 

neu grwp cymunedol. Prisiau i gyd yn gywir pan gyhoeddwyd y ddogfen hon. Os ar gael.  
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Pecynnau 

Enw Disgrifiad Nifer o Bobl Pris (gan 
gynnwys TAW) 

Dirprwyad Diwrnod Llogi Ystafelloedd Oriel, Ystafelly y Cyngor, Canolfan Ddarganfod Clor neu 
Theatr Reardon Smith rhwng 9am – 5pm 
Defnydd o gyfarpar taflunio, gliniadur a phadiau fflip 
Dewis o ddiodydd poeth ac oer a bisgedi ar ddechrau a chanol bore 
Dewis o frechdannau, ffrwythau ffres a diodydd oer i ginio 
Te, coffi a chacennau cri ganol p’nawn 
Gweithgaredd adeiladu tîm gyda Palladium Training (atodol) 
Arlwyo thema ar gael ar gais 

15 lleiafswm £32yp 

Prom neu Ginio Graddio Llogi’r Neuadd Fawr rhwng 6.30pm-12am gyda bar wedi’i drwyddedu a DJ 
Pryd bwyd tri chwrs 
Dewis i logi’r orielau ar gyfer derbyniad cyn swper 

100 lleiafswm o £34yp 

Cinio Elusennol Llogi’r Neuadd Fawr rhwng 6.30pm-12am gyda bar wedi’i drwyddedu a DJ 
Pryd bwyd tri chwrs 
Dewis i logi’r orielau ar gyfer derbyniad cyn swper 

100 lleiafswm o £35yp 

Pecyn Parti ‘Dolig Llogi’r Neuadd Fawr rhwn 6.30pm-12am gyda bar wedi’i drwyddedu a DJ 
Gwydraid o ddiod llugaeron pefriog cyn swper 
Dewis o bryd dau neu dri-chwrs 
Dewis i logi’r orielau ar gyfer derbyniad cyn swper 

100 lleiafswm o £30-39yp 

Pecyn Parti Plant Llogi ystafell barti breifat am ddwy awr a hanner 
Taflenni gweithgareddau amrywiol i’w harwain gan riant 
Bwyd poeth neu oer (atodiad £3.50-6.00 y plentyn) 
Bag rhoddion (atodiad £3.00 y plentyn) 

30 gan 
gynnwys 
rhieni/ 
gwarcheidwaid 

o £150 

Cewch logi ystafell am ddiwrnod am bris gostyngedig os ydych yn archebu ar ran elusen gofrestredig, corff addysg ffurfiol, Llywodraeth Cymru 
neu grwp cymunedol. Prisiau i gyd yn gywir pan gyhoeddwyd y ddogfen hon. Os ar gael. 
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Priodasau a Phecynnau Priodas 

Enw Disgrifiad Nifer o 
Bobl 

Pris (gan gynnwys 
TAW) 
 

Priodasau Llogi gofod ar gyfer seremoni a dathlu, gan gynnwys orielau celf 
Brecwast priodas yn Ystafell y Cyngor neu’r Neuadd Fawr 
Dewis o fwydlenni, addurniadau bwrdd a gwasanaeth gweini (Darperir yr 
arlwyo gan Elior UK neu ddewis arbennig o arlwywyr bwyd Asiaidd) 
Llieiniau bwrdd, gwydrau, llestri 
Bar wedi’i drwyddedu a DJ, system PA ar gyfer areithiau 
Dewis i logi ystafelloedd ychwanegol ar gyfer derbyniadau diod neu/a 
ffotograffiaeth 

30-320 Pris ar gais 

Pecyn Priodas Aeaf:  
Te Prynhawn  
(Tach-Chwe) 

Defnydd am ddim o’n Orielau Celf 18ed Ganrif ar gyfer Seremoni Sifil ar ôl 3pm 
Llogi Ystafell y Cyngor ar gyfer derbyniad Te Prynhawn tan 6pm 
Pecyn te prynhawn a diod tymhorol 
Lleiniau bwrdd mewn lliw gwyn neu hufen, gwydrau a llestri 
Defnydd o far bach wedi’i drwyddedu 

30 
lleiafswm 

Llun-Iau £55yp 
Gwe-Sul 
£60yp 

Pecyn Priodas Aeaf: 
Brecwast Priodas  
(Llun-Iau, Tach, Ion, 
Chwef) 

Defnydd am ddim o’n Orielau Celf 18ed Ganrif ar gyfer Seremoni Sifil ar ôl 3pm 
Llogi Ystafell y Cyngor ar gyfer derbyniad Brecwast Prioads tan 7pm 
Brecwast Priodas tri chwrs tymhorol a diodydd 
Llieiniau bwrdd mewn lliw gwyn neu hufen, gwydrau a llestri 
Defnydd o far bach wedi’i drwyddedu 
Gostyngiad wrth logi’r Neuadd Fawr ar gyfer partïon mwy, o 2pm ymlaen 

30-40 
 

£75yp 

 
Cewch logi ystafell am ddiwrnod am bris gostyngedig os ydych yn archebu ar ran elusen gofrestredig, corff addysg ffurfiol, Llywodraeth Cymru 

neu grwp cymunedol. Prisiau i gyd yn gywir pan gyhoeddwyd y ddogfen hon. Os ar gael.  
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