
Mae pob pris heb gynnwys TAW ac ni chodir TAW yn unol â rheolau presennol CThEM a allai newid. 

 

 

FFIOEDD MYNWENTYDD O 
1 EBRILL 2022 tan 31 MAWRTH 2023 

 

Hawl Neilltuol i Gladdedigaeth (HNG) 

Bedd £768.00 

Adran Olion wedi eu Hamlosgi £383.00 
 

Claddedigaethau  

Agor neu Ailagor hyd 5 troedfedd £1039.00 

Agor neu Ailagor hyd 7 troedfedd £1238.00 

Gweddillion a Amlosgwyd £312.00 

Gwasgaru Gweddillion a Amlosgwyd £160.00 

Ffoetws An-hyfyw / Marw-anedig / Plentyn hyd 
at ben-blwydd yn 18 

Nil 

Bedd Cyhoeddus £160.00 
 

Claddedigaeth yn y Ddôl 

Bedd Dyfnder Sengl + HNG £1759.00 

Neilltuo bedd cyfagos ar ôl claddedigaeth (10 
mlynedd) 

£113.00 

  

Cofadeiladau 

Cofadail Lawnt ac Ymylfeini £383.00 

Disodli/Ailosod Cofadail/Plentyn hyd at ben-
blwydd yn 18 

Nil 

Arysgrif Ychwanegol £98.00 

Coflech £192.00 

Llestr £98.00 

Plac ar Fainc – Mynwentydd a Pharciau £222.00 

Llestr Dôl + Phlac (10 mlynedd) £439.00 
 

Amrywiol 

Datganiad Statudol/ Ffurflen Ymwrthod, 
Aseiniad, Cydsyniad neu Ganiatâd   

£33.00 

Cais am Drwydded Datgladdiad £74.00 

Datgladdiad Pris ar gais 

Llogi’r Capel  - Mynwent Panteg yn unig £148.00 

Gwasgaru gweddillion a amlosgwyd mewn 
Gardd Orffwys (Panteg neu Lwyncelyn) 

£40.00 

Cloddiad Prawf £ 100/tr 
 

D.S.  Mae claddedigaethau ar ddydd Sadwrn yn amodol ar gymeradwyaeth ar wahân a bydd 
gordal o 40% ar ben y ffi arferol. 

 Does dim ffioedd i’r rheiny o dan 18 oed. 
Bydd ffioedd ar gyfer claddedigaethau’r rheiny nad oedd yn drigolion y Fwrdeistref Sirol yn 
ystod y deuddeg mis cyn dyddiad marwolaeth yn cael eu dyblu oni bai:- 
1. bod yr ymadawedig wedi prynu’r hawliau i’r bedd tra’i fod/bod yn drigolyn; neu 
2. bod yr ymadawedig yn drigolyn yn Nhorfaen yn syth cyn symud i’r tu allan i’r Fwrdeistref 

Sirol am resymau’n ymwneud â gofal neu gefnogaeth (yn amodol ar dystiolaeth o 
breswylfa); neu 

3. Mae’r gladdedigaeth ar gyfer aelod o’r Lluoedd Arfog (neu eu gŵr/gwraig neu bartner 
sifil), yn amodol ar dystiolaeth o’u preswylfa flaenorol yn y Fwrdeistref Sirol. 

 
Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r uchod at y Rheolwr Mynwentydd 


