
FFIOEDD MYNWENT 

Prynu Hawliau Neilltuol Claddua 

BEDDI PRIDD OED TRIGOLION 
CONWY  

POBL O’R TU 
ALLANb 

Bedd newydd i 1 
(gan gynnwys claddedigaeth 1af) 

Oedolyn  
Plentync     

£1,370 
Dim tâl 

£2,740 
Dim tâl 

Bedd newydd i 2 
(gan gynnwys claddedigaeth 1af) 

Pob oed £1625 £3,250 

Bedd newydd i 3 
(gan gynnwys claddedigaeth 1af) 

Pob oed £1875 £3,750 

Llain gweddillion amlosgi newydd 
(gan gynnwys claddedigaeth 1af) 

Pob oed £830 £1,660 

Bedd mewn coetir (gan gynnwys coed) Pob oed £1,480 £2,960 
Cadw Lle ar gyfer bedd mewn coetir Pob oed £460 £920 

BEDDI BRICS    
Bedd brics newydd i 1 (yn cynnwys 
claddedigaeth 1af)(heb gynnwys gwaith brics) 

Pob oed £1,610 £3,220 

Bedd brics newydd i 2 (yn cynnwys 
claddedigaeth 1af)(heb gynnwys gwaith brics) 

Pob oed £1,935 £3,870 

Bedd brics newydd i 3 (yn cynnwys 
claddedigaeth 1af)(heb gynnwys gwaith brics) 

Pob oed £2,220 £4,440 

 

Claddedigaethau 

BEDDI PRIDD OED TRIGOLION 
CONWY  

POBL O’R TU 
ALLAN 

Ail gladdedigaeth mewn bedd i 2 Oedolyn (18 oed a hŷn) 
Plentyn (o dan 18 oed) 

£815 
Dim tâl 

£1,630 
Dim tâl 

Ail gladdedigaeth mewn bedd i 3 Oedolyn (18 oed a hŷn) 
Plentyn (o dan 18 oed) 

£930 
Dim tâl 

£1,860 
Dim tâl 

Trydydd claddedigaeth mewn  
bedd i 3 

Oedolyn (18 oed a hŷn) 
Plentyn (o dan 18 oed) 

£815 
Dim tâl 

£1,630 
Dim tâl 

Gweddillion amlosgiad  Pob oed £255 £510 
Gweddillion 2il amlosgiad 
 (Claddwyd yr un pryd) 

Pob oed £120 £240 

BEDDI BRICS    
Ail gladdiad mewn bedd i 2 (ddim yn 
cynnwys gwaith brics) 

Oedolyn (18 oed a hŷn) 
Plentyn (o dan 18 oed) 

£1,085 
Dim tâl 

£2,170 
Dim tâl 

Ail gladdiad mewn bedd i 3 (ddim yn 
cynnwys gwaith brics) 

Oedolyn (18 oed a hŷn) 
Plentyn (o dan 18 oed) 

£1,235 
Dim tâl 

£2,470 
Dim tâl 

Trydydd claddiad mewn bedd i 3 
(ddim yn cynnwys gwaith brics) 

Oedolyn (18 oed a hŷn) 
Plentyn (o dan 18 oed) 

£1,085 
Dim tâl 

£2,170 
Dim tâl 

PLAC EFYDD    
Gwasgaru llwch (yn cynnwys hawl i 
osod fâs) 

Pob oed £115 £230 

 

 

 

 

 



FFIOEDD MYNWENT (parhad) 

Adnewyddu Hawliau Neilltuol Claddu 

 Bedd Draddodiadol Bedd 
Lawnt 

Gweddillion 
Amlosgiad 

Am gyfnod o 25 mlynedd £500 £500 £500 
Am gyfnod o 15 mlynedd £300 £300 £300 
Am gyfnod o 10 mlynedd £250 £250 £250 

 
 

a Hawliau Neilltuol Claddu yn cael eu gwarantu am gyfnod o 25 mlynedd. 
b Unigolyn sydd wedi byw y tu allan i Sir Conwy am o leiaf 5 mlynedd a mwy. 
c Plentyn yn cynnwys ffetws anhyfyw, marwanedig a phlentyn o dan 18 oed. 

 
 
Datgladdu 
 

Blwch £2,160 
Gweddillion amlosgiad £525 
Ailgladdu (yn cynnwys datgladdu ac ailgladdu yn yr un bedd) £110 

 

 
Ceisiadau am Garreg Fedd 
 

Hawl i osod carreg fedd newydd (yn cynnwys hawl i osod fâs ar blinth carreg 
fedd) (dim yn berthnasol ar gyfer beddi plant) 

£170 

Hawl i ychwanegu arysgrif ar garreg fedd bresennol £60 
 
 
Ffioedd y Cofrestrydd 
 

Chwilio achau £25 
Ffioedd trosglwyddo bedd £71 
Gwaith papur hwyr £35 

 
Amrywiol 
 

Defnyddio Capel Bron y Nant (fesul 60 munud) £200 
Y tu allan i oriau (ar ôl 3pm dydd Llun i ddydd Gwener) +25% o Dâl Claddu 
Penwythnos (ble mae ar gael) +50% o Dâl Claddu 
 
Cynnal a Chadw Bedd (yn cynnwys torri’r glaswellt bob pythefnos yn ystod y tymor 
tyfu, glanhau’r garreg fedd ar ôl torri’r glaswellt, golchi’r garreg fedd bob blwyddyn, clirio 
chwyn) 
 

 
£85 

 Cynnal a Chadw Bedd gyda Blodeugedau (Fel Cynnal a Chadw Bedd ond yn 
cynnwys gosod blodau ar y bedd 3 gwaith ar eich dewis chi o ddyddiadau) 

£200 

  
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

FFIOEDD AMLOSGFA 
Gwasanaethau Amlosgfa 

AMLOSGIADAU  
Gwasanaeth heb Oruchwyliaetha  (Ar gael rhwng 8.00am a 9.00am yn unig) £467 
Gwasanaeth cost iselb (Ar gael rhwng 9.00am a 9.30am yn unig) £586 
Gwasanaeth gyda Goruchwyliwrc (18 oed a drosodd) £773 
Gwasanaeth Traddodid (Ar gael am 12.30pm a  1.30pm) £773 
Gwasanaeth Traddodi (ar gael am 3.30pm) £929 
Baban marwanedig/plentyn o dan 18 oed (gweler Gwasanaeth dan Oruchwyliaeth am fanylion) Dim Tâl 
Ffetws Anhyfyw (NVF) (yn cynnwys 30 munud o ddefnydd o Gapel yr Amlosgfa) Dim Tâl 
Organau a Gedwire (Amlosgi yn unig.  Eithrio gwasanaeth capel) £156 

 

Teyrngedau 

Cerddoriaeth  
System gerddoriaeth Obitus £10 
Llogi Organ Dim Tâl 
Lluniau  
Un Llun £12 
Sioe sleidiau syml (hyd at 25 llun) £65 
Lluniau Ychwanegol (hyd at 50 llun) £35 
Sioe Sleidiau Proffesiynol £90 
Cofroddion  
DVD / USB Gwasanaeth £60 
CD £60 
Gwasanaeth Gweddarlledu £50 
 Gweddarlledu a Gwasanaeth gwylio eto 28 diwrnod £70 

 

Cynwysyddion 

EITEMAU  
Blwch Cludo Llwch (wedi’i gynnwys yng nghost yr amlosgi) Dim Tâl 
Polygynhwysydd £21 
Blwch pren £62 
Blwch Gwiail £62 
Wrn Efydd £44 
Tiwbiau Gwasgaru £21 

 

Gwasgaru  

BRON Y NANT YN UNIG  
Os yw’r Amlosgi yn Amlosgfa Bae Colwyn £40 
Os yw’r Amlosgi mewn Amlosgfa arall £170 

  Gwasgaru dan dywarchen ar y bedd        £90 
 
a Gwasanaeth heb Oruchwyliaeth yn cynnwys amlosgi, ffi canolwr meddygol, gordal amgylcheddol, blwch cludo llwch. 
b Gwasanaeth cost isel yn cynnwys y defnydd o’r capel (30 munud i gynnwys mynd i mewn a gadael, system gerddoriaeth 
Obitus, amlosgi, ffi canolwr meddygol, gordal amgylcheddol, blwch cludo lludw. 
c Gwasanaeth gyda Goruchwyliwr yn cynnwys y defnydd o’r capel (45 munud i gynnwys mynd i mewn a gadael, system 
gerddoriaeth Obitus, amlosgi, ffi canolwr meddygol, gordal amgylcheddol, blwch cludo lludw.. 



d Gwasanaeth Cymodi yn cynnwys y defnydd o’r capel (15 munud i gynnwys mynd i mewn a gadael, system 

gerddoriaeth Obitus, amlosgi, ffi canolwr meddygol, gordal amgylcheddol, blwch cludo lludw. 
e Organau a gedwir yn cynnwys amlosgi, ffi canolwr meddygol, gordal amgylcheddol, blwch cludo llwch. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

COFEBAU  

Sylwer: Codir £3.00 fesul llythyren ychwanegol ar holl gofebau a TAW 

Sanctaidd 2016 + 32 Tŵr /  Claddgell uwchlaw’r ddaear gan gynnwys llechen selio a 
chistan heb gynnwys llythrennau am £3.00 fesul llythyren a TAW £986.00 

Tŵr Panorama Sanctaidd gan gynnwys llechen wenithfaen, polytainer a hyd at 80 
llythyren £924.00 

Claddgell Sanctaidd 12 Uned gan gynnwys llechen wenithfaen, cistan a hyd at 80 
llythyren £779.00 

Daliwr blodau copr  £50.00  

Cilfach wal  

Sengl – gan gynnwys llechen selio a chistan neu wrn  £363.00 

Dwbl – gan gynnwys llechen selio a chistan neu wrn  £488.00 

Llythrennau (fesul llythyren) £3.00 a TAW 
 

Ail-baentio cilfach sengl/dwbl £52.00 a 
TAW 

Rhoi wyneb newydd ar gilfach sengl/dwbl £52.00 a 
TAW 

Ail-baentio arysgrif presennol yr un amser â llythrennau newydd  £52.00 a 
TAW 

Ail-baentio/rhoi wyneb newydd ar blac Carreg Efrog                                                                        £170.00 

Blociau fâs  

Gyda llechen wenithfaen gan gynnwys arysgrif    £470.00 

Llechen newydd gan gynnwys arysgrif £250.00 

Cynhwysydd fâs     £10.00 



  

Dysgl Wyth-ochr i blanhigion gan gynnwys llechen wenithfaen ac arysgrif £354.00 

Llechen newydd gan gynnwys arysgrif £250.00 

Llechi sedd gwenithfaen £327.00 

Llechi uned wal / Cilfach fwaog  

Gan gynnwys llechen wenithfaen ac arysgrif  £420.00 

Llechen newydd gan gynnwys arysgrif £250.00 

Plac tŵr barbican (cyfnod les 10 mlynedd)           £420.00 

Llechen newydd gan gynnwys arysgrif £250.00 

Cofebion babanod a phlant – haen uwch - gan gynnwys llechen 
wenithfaen ac arysgrif £268.00 

Cofebion babanod a phlant – haen ganol - gan gynnwys llechen 
wenithfaen ac arysgrif £273.00 

Llechen madarch plant gan gynnwys llechen grwn wenithfaen ac arysgrif £220.00 

Llyfr lluniau plant  gan gynnwys llythrennau (enwau a dyddiadau yn unig) £320.00 

Plant sanctaidd twr llechen £420.00 

Llythrennau £3.00 fesul llythyren a VAT 
 

Sedd Grom yn Llanrhos gyda llechen wenithfaen ac arysgrif £330.00 

 hyd at 80 o lythrennau am gyfnod o 10 mlynedd  

Llechen newydd o fewn y cyfnod les £230.00 

Motiff a Dyluniadau £80.00 (Prisiau yn dechrau) a TAW yn dibynnu ar arddull a maint  

Cistan (Llythrennau - £3.00 fesul llythyren a TAW)  

Coeden a Phlac Efydd £420.00 

Plac efydd yn unig                        Safonol £140.00/Mawr £240.00  

Mainc a phlac pren caled £800.00 

Coeden gofio (deilen aur) (cyfnod les 10 mlynedd) £110.00 

  



 

Llyfr Coffa  

2 linell £70.00 

Llinell(au) ychwanegol – bob llinell £35.00 

Bathodynnau/Blodau ac ati (SYLWER: rhaid i gofnod yn y llyfr gynnwys 
lleiafrif o 5 llinell) £75.00 

Llyfr Coffa Bach  

2 linell £80.00 

Llinell(au) ychwanegol – bob llinell £18.00 

Bathodynnau/Blodau ac ati £70.00 

Cerdyn Coffa  

2 linell £35.00 

Llinell(au) ychwanegol – bob llinell £18.00 

Bathodynnau/Blodau ac ati £70.00 
 
Paen Gwydr Lliw Coffa (capel y fynwent) £450.00 

  

This document is also available in English 


