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SESIYNAU a CHYFLEUSTERAU 

TÂL 
Sesiwn neu ran o sesiwn  
Defnyddwyr 
heblaw am 

rai masnachol  

Defnyddwyr 
Masnachol a 

Chorfforaethol  

Y Brif Neuadd gyfan, Llwyfan, Byrddau a Chadeiriau 
(heblaw am Gegin y Neuadd) 

  

Sesiwn y Bore (9.00 yb – 1.00 yp) £64.00 £113.00 

Sesiwn y Prynhawn (1.00 yp – 5.00 yh) £74.00 £113.00 

Sesiwn Dydd (9.00 yb – 5.00 yh) £123.00 £226.00 

Sesiwn Hwyr (6.00 yh – canol nos) per hour £123.00 £226.00 

Sesiwn Dydd a Hwyr (9.00 yb – canol nos) £180.00 £279.00 

Sesiwn Canol Nos (Canol nos – 2.00 yb) £69.00 £80.00 

Tâl ychwanegol am fynediad cyn y sesiynau penodol neu 
hwyr yn gadael (fesul awr neu ran o awr) 

£41.00 
fesul awr 

£52.00 
fesul awr 

Cegin y Neuadd (can eithrio TAW)   

Defnydd llawn gyda chwcer, fesul sesiwn (gweler uchod) £41.00 £80.00 

Defnydd rhannol ar gyfer gweini te a choffi, fesul sesiwn 
(gweler uchod) 

£19.00 £47.00 

Trwydded Alcohol   

Pan fydd alcohol yn cael ei werthu yn  yr adeilad £47.00 £47.00 

Ystafell Pwyllgorau a Chegin yr Ystafell Pwyllgorau    

Diwrnodau’r wythnos yn unig, fesul sesiwn (gweler uchod) £47.00 £67.00 

Swyddfa Docynnau (yn unig)   

9.00 yb – 5.00 yh £24.00 £47.00 

Goleuadau llwyfan ac offer sain    

System yn unig – fesul sesiwn        £47.00          £57.00 

Teledu/DVD – fesul sesiwn       £24.00         £34.00 

Projector Screen – per session       £24.00         £34.00 

Dydd Sul – DS. codir tâl ychwanegol o £50.00 fesul sesiwn am logi ar y Sul  

 

Llogi Byrddau’r Neuadd i’w defnyddio mewn llefydd 
eraill (29 bwrdd trestl a 12 bwrdd coffi ar gael)  

Defnyddwyr 
heblaw am 

rai masnachol 

Defnyddwyr 
Masnachol a 
Chorfforaethol 

Fesul bwrdd, fesul diwrnod, ac eithrio TAW £7.00 £7.00 

 
 

 
 

ORIAU TRWYDDEDU AC ADLONIANT CYHOEDDUS Y NEUADD  
GAN GYNNWYS TRWYDDED GWERTHU ALCOHOL 

    Llun- Iau 9.00 yb – 1.00 yb 

    Gwener-Sadwrn 9.00 yb – 2.00 yb 

    Sul 9.00 yb – canol nos 

 


