CYNGOR GWYNEDD
Mynwentydd
Ffïoedd 2021 - 2022

Gwasanaethau Claddu

Claddedigaeth cyntaf Bedd i 1
Claddedigaeth cyntaf Bedd i 2 neu 3
Claddedigaeth pellach
Plentyn o dan 18 mlwydd oed mewn
bedd plentyn
Ffi ychwanegol am benwythnos

Ffi Claddu
(£)
Colofn 1
825.00
900.00
825.00
Dim ffi

Hawl
Cyfyngedig
(£)
Colofn 2
655.00
655.00

Hawl i godi
gwaith bric
(£)

Cost gwaith bloc (£)

50.00
50.00

Dim ffi

Dim ffi

270.00 + 54.00 TAW
270.00 + 54.00 TAW
270.00 + 54.00 TAW
Dim ffi

Hawl
Cyfyngedig
(£)
Colofn 2
220.00

Hawl i godi
gwaith bric
(£)

225.00

Gwasanaethau Claddu

Ffi Claddu
(£)

Claddu gweddillion amlosgedig
Ffi ychwanegol am benwythnos
I wasgaru gweddillion amlosgedig

Colofn 1
215.00
225.00
52.00

50.00

Cost gwaith bric (£)

124.00 + 24.80 TAW ( *2 )

Dalier Sylw: fe ganiateir gwasgaru gweddillion amlosgedig
dim ond ar ôl dilyn gwaith paratoi arbennig
( *2 ) Dalier sylw: caiff gwaith bric ei baratoi ar gyfer 4 cist mewn achos o lain gweddillion amlosgedig

Gwaith weinyddol gan swyddfa Ardal
Pan fo trefnydd Angladdau yn darparu bedd safonol
Pan fo trefnydd Angladdau yn darparu bedd i weddillion amlosgedig

£100.00
£67.00

Bydd ffi o £78.00 am ddyfnder o 0.3m yn ychwanegol i’r safonol, £200.00 am 0.3m o lêd ychwanegol, a £148.00
sydd i’w ychwanegu i’r ffi hawl claddu cyfyngedig, lle y bo’n briodol.

*3
*3

Yr hawl i godi neu osod cofeb faen ar fedd pan fo hawl claddu cyfyngedig i gladdu
wedi ei bwrcasu.
Yr hawl i ail godi neu ail osod cofeb faen ar fedd pan fo hawl claddu cyfyngedig i
gladdu wedi ei bwrcasu.

Gardd Gorffwys (Dwyfor a Meirionnydd)
Hawl i osod plac

Ffi weinyddol am waith ymchwil (ar wahân i ymchwil a ymgymerir ar gyfer gwasanaeth
claddu neu i ail osod cofeb faen)

110.00
110.00

£55.00

70.00 +
14.00 TAW

Dalier Sylw:
Yng ngholofnau 1 and 2, a lle gwelir *3 , cynyddir yr holl ffioedd 100% os na fu’r ymadawedig yn byw yng Ngwynedd am o leiaf y pum mlynedd
diwethaf o’i fywyd / bywyd gan eithrio pan fo’r ymadawedig wedi byw yng Ngwynedd ond wedi symud allan o’r ardal am gyfnod yn y ddwy
flynedd olaf o’i fywyd / bywyd oherwydd amgylchiadau personol. Yn achos ail agor bedd neu yn achos cofebfaen, mae’r ychwanegiad i’r holl
ffïoedd yn berthnasol os nad oedd yn berchen yr hawl claddu cyfyngedig i’r bedd dan sylw . Darperir gwaith bloc dim ond os yw amgylchiadau
yn caniatáu ac fel arfer yn achos bed newydd pan mae ar gyfer dyfnder dau berson.

