
 

 

 

 

FFIOEDD MYNWENTYDD 

  

Hawliau Neilltuol i Gladdedigaeth  

Lle ar gyfer Bedd newydd:    

4’6” o ddyfnder (1 gladdedigaeth)    £1150.00 

6’0” o ddyfnder (2 gladdedigaeth) £1403.00 

7’6” o ddyfnder (3 gladdedigaeth) £1650.00 

Ail gladdedigaeth mewn bedd pridd 6’0”  £700.00 

Trydedd gladdedigaeth mewn bedd pridd 7’6” £700.00 

Ail gladdedigaeth mewn bedd pridd 7’6”  £787.00 

  

Claddedigaeth mewn coetir (gan gynnwys coeden) £1243.00 

Cadw bedd coetir cyfagos – blaendal o 30% £414.00 

  

Bedd Brics Newydd (ac eithrio’r gwaith brics):  

4’6” o ddyfnder (1 gladdedigaeth) £1353.00 

6’0” o ddyfnder (2 gladdedigaeth) £1672.00 

7’6” o ddyfnder (3 gladdedigaeth) £1952.00 

  

Ailagor Beddi Brics:  

2il gladdedigaeth mewn bedd 6’0”   £918.00 

3ydd gladdedigaeth mewn bedd 7’6”   £918.00 

2il gladdedigaeth mewn bedd 7’6”   £1045.00 

Claddu Llwch o fewn bedd pridd sy’n bodoli eisoes £210.00 

Claddu Llwch o fewn bedd pridd newydd ( ½ maint) £695.00 

Claddu Llwch gyda chistan ychwanegol yn yr un gladdedigaeth  £100.00 

  

Bedd Blaenoriaeth - dewis £120.00 

  

Beddi ar gyfer Babanod, Plant Bach a Phlant dan 18 oed Am Ddim  

 (Mae’r beddi uchod ar gyfer un gladdedigaeth yn unig)  

  

NODER:  Codir dwbl y ffioedd uchod am gladdedigaethau ar ddydd Sadwrn. Mae’r ffioedd yn 

berthnasol i breswylwyr Conwy yn unig, fodd bynnag codir cyfradd preswylwyr ar breswylwyr 

blaenorol sydd wedi symud allan o’r Sir o fewn y bum mlynedd ddiwethaf.  



Datgladdu £1958.00 

Datgladdu llwch £475.00 

Claddu i’r un bedd £100.00 

  

Cofebion ac ati (Caniateir dros feddi a brynwyd yn unig)    

Fâs neu gofeb heb fod yn uwch na 10”, a heb fod yn lletach na 10”, gyda 

neu heb arysgrif.  

£24.00 

Carreg fedd, croes neu fâs heb fod yn uwch na 10”, a heb fod yn lletach 

na 10”, gyda neu heb arysgrif 

£120.00 

Hawl i newid carreg fedd bresennol am un newydd £50.00 

  

Ffioedd y Cofrestrydd  

Chwilio trwy Gofrestr Claddedigaethau £25.00 

Cofrestru trosglwyddo gofod bedd £60.00 

Gwaith papur yn cyrraedd yn hwyr £31.00 

  

FFIOEDD YR AMLOSGFA 

  

18 mlynedd a hŷn £695.00 

Marw-anedig / plentyn o dan 18 mlwydd oed Am Ddim  

Ffoetws anhyfyw (GIG)  Am Ddim  

Gwasanaeth 9.00/9.30am £525.00 

Tâl ychwanegol am 3.00pm a 3.30pm yn atodol i’r ffi uchod  £100.00 

Defnyddio Capel y Fynwent – fesul hanner awr £150.00 

Gwasanaeth y Capel yn rhedeg yn hwyr £143.00 

Amlosgi uniongyrchol £425.00 

Claddu Llwch mewn safle Plac Efydd £100.00 

Cynhwysydd ar gyfer yr uchod £18.00 

Gwasgaru’r llwch £25.00 

Gwasgaru’r llwch o amlosgfa arall £170.00 

Tystysgrif amlosgi ££18.00 

Cistan bren £55.00 

Cistan wiail £55.00 

Cistan â Chilfach (Wrn Efydd) £35.00 

Tiwbiau gwasgaru £20.00 

Storio’r llwch ar ôl 1 mis £50.00 

  

System Gerddoriaeth  

Un Llun £10.00 

Cyfres syml o luniau (hyd at 25 llun) £50.00 



Sleidiau ychwanegol (hyd at 50 llun) £30.00 

Teyrnged weledol (hyd at 25 llun)   £80.00 

DVD £55.00 

CD £45.00 

Gweddarlledu £55.00 

  

Llyfr Coffa   

Dwy linell £65.00 

Llinell ychwanegol (fesul llinell) £30.00 

Bathodyn/Blodau/Llun (NODER: mae’n rhaid i'r cofnod yn y llyfr coffa 

gynnwys o leiaf 5 llinell.) 

£70.00 

  

Llyfr Coffa Bach   

Dwy linell £80.00 

Llinell ychwanegol  - fesul llinell £18.00 

Bathodyn/Blodau/Llun  

  

Cerdyn Coffa   

Dwy linell £35.00 

Llinell ychwanegol  - fesul llinell £18.00 

Bathodyn/Blodau/Llun  

  

FFIOEDD A MANYLION COFEBION 

  

Claddgelloedd a Thyrau Uwchlaw'r Ddaear  

Claddgell Uwchlaw’r Ddaear Sanctaidd 2018 gan gynnwys llechen 

selio a chistan 

£895.00 

Sanctaidd 2010 (os ar gael) gan gynnwys llechen selio a chistan £800.00 

Claddgell Tŵr Wythochrog Sanctaidd 2008 gan gynnwys llechen selio 

a chistan 

£760.00 

Tŵr Panorama Sanctaidd gan gynnwys llechen wenithfaen, polytainer 

a hyd at 80 llythyren 

£800.00 

Claddgell Sanctaidd 12 Uned gan gynnwys llechen wenithfaen, cistan a 

hyd at 80 llythyren 

£750.00 

  

Cilfach mewn Wal  

Sengl – gan gynnwys llechen selio a chistan neu wrn  £320.00 

Dwbl – gan gynnwys llechen selio a chistan neu wrn  £430.00 

 

 

 

 



Blociau Fâs  

Gyda llechen wenithfaen gan gynnwys arysgrif    £470.00 

Llechen newydd gan gynnwys arysgrif £200.00 

Dysgl Wyth Ochr i Blanhigion gan gynnwys llechen wenithfaen ac 

arysgrif  

£354.00 

Llechen newydd gan gynnwys arysgrif £200.00 

Llechi Sedd Gwenithfaen    £327.00 

Llechi Uned Wal   

Gan gynnwys llechen wenithfaen ac arysgrif  £350.00 

Llechen newydd gan gynnwys arysgrif £180.00 

Llechi Uned Wal gyda Chilfach Fwaog gan gynnwys llechen wenithfaen 

ac arysgrif       

£350.00 

Llechen Newydd  £200.00 

  

Cofebion Babanod a Phlant gan gynnwys llechen wenithfaen ac 

arysgrif 

 

Haen uchaf £268.00 

Haen ganol  £273.00 

Madarch (Gardd y Plant) gan gynnwys llechen grwn wenithfaen ac 

arysgrif  

£150.00 

Llechen Llyfr Lluniau Plant llechen yn cynnwys llythrennau (enwau a 

dyddiadau yn unig)  

£320.00 

  

Seddau Crwm yn Llanrhos  

Llechen Wenithfaen ac Arysgrif o hyd at 80 llythyren am gyfnod o 10 

mlynedd 

£330.00 

Llechen Newydd o fewn cyfnod prydles £215.00 

  

Claddgell a Thŵr Sanctaidd Uwchlaw’r Ddaear yn Llanrhos – Llechen 

selio yn unig 

£585.00 

Claddgell a Thŵr Sanctaidd Uwchlaw’r Ddaear yng Nghae Melwr 

(Llanrwst) – Llechen selio yn unig 

£585.00 

Motiff a Dyluniadau prisiau yn dechrau am £80.00 a TAW yn amodol ar 

steil a maint   

 

Cistan (Llythrennau - £2.00 y llythyren a TAW)  £55.00 

 

Mae llythrennau ychwanegol ar yr holl gofebion yn £2.00 fesul llythyren a TAW 

  

 

 

 



COFEBAU ERAILL (OS YDYNT AR GAEL) 

  

Coeden a Phlac Efydd £380.00 

Mainc Pren Caled a Phlac Efydd £800.00 

Plac Tŵr Barbican (cyfnod prydles o 10 mlynedd)  £380.00 

Llechen newydd £200.00 

Coeden Gofio - Deilen Aur (cyfnod prydles o 10 mlynedd) £100.00 

Paen Gwydr Lliw Coffa (Capel y Fynwent)  £450.00 

Prisiau yn cynnwys TAW lle bo’n berthnasol. 

 


