
Mynwentydd   

Hawl unigryw ar gyfer claddu a chyflwyno gweithred a marciwr £1,205.00 

Gofod bedd safonol heb fod yn fwy na 2.15m x 0.76m (30'') gan 
gynnwys trwydded carreg fedd  

£1,205.00 

Maint allanol arch fawr neu arbennig dros 30" gan gynnwys maint 
estynedig dolenni arch £60.00 y modfedd.  

£62.50 

Claddu gwyrdd mewn ardal gladdu werdd - ac eithrio trwydded 
carreg fedd  

£806.00 

Gweddillion amlosgi yn yr Ardd Orffwys – man bedd dim mwy na 
0.23m x 0.92m 

£576.00 

Claddu – gan gynnwys defnyddio matiau glaswellt yn ôl yr angen   

  Plentyn marw-anedig neu blentyn nad oedd yn hŷn na mis Dim tâl 

  Plentyn rhwng mis a deunaw oed Dim tâl 

  Pobl hŷn na deunaw oed £1,310.00 

  Claddu ail berson mewn twll bedd ar yr un diwrnod £208.50 

  Gweddillion amlosgi mewn twll bedd maint llawn £290.50 

  Gweddillion amlosgi mewn gardd orffwys £290.50 

  
Claddu gweddillion amlosgi ail berson mewn twll bedd ar yr un 
diwrnod 

£290.50 

  Gwasgaru lludw £158.00 

  Gwasgaru lludw ail berson ar yr un pryd. £124.50 

Cerrig a Llechi Bedd – gan gynnwys yr holl waith naddu   

  Unedau Columbaria Sanctum 2000 – uwchlaw wyneb y ddaear £2,235.50 

  Unedau claddu Sanctum 2000 ail berson a rhai canlynol £68.00 

  Plac coffa - Mainc sy'n eiddo i'r CDC ac a gynhelir £416.00 

Gwasanaethau ac Eitemau Eraill   

  Ymchwil gweinyddol cofnodion claddu (fesul cyfnod 30 munud)  £42.60 

  Darparu ciwb claddu gwydr ffibr £923.50 

  Darparu Mainc BROXAP a phlinth concrit   £1,318.00 

  Datgladdu Lludw £290.50 

  Datgladdu Llawn – Hwyluso yn fewnol £2,380.00 

  Datgladdu plentyn o dan 3 oed £546.00 

  Datgladdu plentyn 3 - 8 oed £754.00 

  Datgladdu plentyn 8 - 14 oed £962.00 

  Datgladdu plentyn 14 -18 oed £1,190.00 

  Datganiad Statudol £67.80 

  

Manylion anghywir neu ar goll oddi ar ffurflenni. Nid yw ffurflenni 
claddu wedi’u cwblhau a lle bo angen, dychwelwch at drefnwyr 
angladdau i’w cwblhau. £15.50 

  Newid Amgylchiadau (Enw Hawl, priodas a.y.b.) £41.40 

  Canslo Angladd (48 awr) £337.50 

  Newid Amser Angladd £34.50 

  Copi o Hawl Claddu Unigryw (AR GOLL) £202.80 

  Rhoi Hawl Unigryw – 50 MLYNEDD £945.00 

  Rhoi Hawl Unigryw – 25 MLYNEDD £472.50 



  Ffi am lain ar gyfer person nad yw’n breswylydd Casnewydd £2,317.50 

  Llechen Ychwanegol ar Lain Bresennol gyda Charreg Fedd £207.00 

  
Tâl am lain lludw newydd gyfer person nad yw’n breswylydd 
Casnewydd £1,442.00 

  Ffi carreg fedd - Cyn Ebrill 2011 £399.00 

  Ffi Llechen - Cyn Ebrill 2011 £207.00 

  Arysgrif ychwanegol £65.00 

  
Gwasanaethau Claddu ar y Penwythnos (mae Ffioedd Claddu 
Safonol hefyd yn berthnasol) £541.00 

  Coeden goffa (dim plinth) £514.00 

  
Beddau Traddodiadol (gan ganiatáu gosod setiau cwrbyn llawn).   
Cost ychwanegol ar ben prynu grant o hawl unigryw.   £416.00 

  Bedd Dyfnder Dwbl  £208.00 

  Bedd Dyfnder Triphlyg  £312.00 

  Profi Cloddio Bedd   £146.00 

  Bricio Bedd Sengl  £676.00 

  Bricio Bedd dwbl  £1,352.00 

 Wrn poly ar gyfer sanctums £290.50 

   
 


