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YR ARDD GOFFA YM MYNWENT DRAENEN PEN-Y-GRAIG 
 
Lleolir yr Ardd Goffa yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig yng nghanol y Gerddi Coffa. 
 
Gallwch brynu plac gwenithfaen er cof annwyl am gyfnod prydlesu o DDEG mlynedd. Caiff y plac 
gynnwys arysgrifen rydych wedi’i chreu gyda dyluniad neu heb ddyluniad (dangosir y dyluniadau 
sydd ar gael dros y dudalen). Caiff y plac ei osod ar gerrig cyrbau fel y dangosir. 
  
£350.00 yw’r gost am blac gwenithfaen gydag arysgrifen a phrydles am 10 mlynedd, naill ai gyda 
dyluniad neu heb ddyluniad o’r enghreifftiau sydd ar gael. Cewch ymestyn y brydles am £210.00 
ar gyfer pob cyfnod o ddeg mlynedd hyd at 100 mlynedd. 
 
Gallwn hefyd gynnig lle i blac wedi'i gadw i'w ddefnyddio yn y dyfodol am gost gychwynnol o 
£210.00. Mae'r brydles ar gyfer lle i blac wedi'i gadw yn dechrau ar y diwrnod i chi ei gadw.  Caiff 
plac sy’n dweud ‘Ar gadw’ ei osod yn y lle.  
 
I sicrhau na chrëir llanast yn y gerddi ac i sicrhau bod y gerddi'n parhau i fod yn lle llonydd ar 
gyfer ymwelwyr, gofynnwn i chi roi eich blodau yn y fasys yn unig sydd wedi'u cynnwys gyda'r 
plac coffa a pheidiwch â rhoi unrhyw deyrngedau neu gofarwyddion personol ar y gwelyau 
blodau neu'r lawntydd.  Rhowch unrhyw ddeunydd lapio plastig neu bapur yn y biniau.  
 
Caiff unrhyw eitemau personol a welir ar welyau neu lawntydd eu tynnu heb eich hysbysu.  
 
Os hoffech roi blodau ychwanegol yn y gerddi, cewch ddefnyddio’r lle i flodau sydd wrth ymyl yr 
ystafell Llyfr Coffa. 
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Gerddi Coffa 1 - 4 
Placiau ar gyrbau sy’n 29cm o hyd a 10cm o uchder gyda daliwr pwysi, wedi’u gosod o gwmpas 
gerddi rhosynnau.  

   
 
Gerddi Coffa 5 - 7  
Placiau mewn arddull bloc gyda fâs sy’n 18cm o hyd a 12cm o uchder gyda fâs blodau.      

            
 
Nodwch faint y plac a fyddai'n well gennych.  
 
Placiau wedi’u hysgythru neu ag ysgrifen wedi’i godi 
Gall placiau ar unrhyw ardd gael eu hysgythru (dangosir ar y dde) neu gael ysgrifen wedi’i 
godi (dangosir ar y chwith)  

 
Nodwch ar y ffurflen wrth gwblhau eich arysgrifen.                                                       
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FFURFLEN GAIS AR GYFER PLAC COFFA GWENITHFAEN 

 
ENW’R YMADAWEDIG (CYFENW).................................................................. 
 
(ENW CYNTAF)................................................................................................. 

 
Rwyf, yr YMGEISYDD (Mr, Mrs, Miss, Ms)............................................................. 
 
O.......................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
Rhif ffôn:( Cod Ardal...................)(................................................................) 
 
Rwy’n gofyn trwy hyn i’r Adran Gwasanaethau Profedigaeth ddarparu a gosod plac gwenithfaen 
yn yr ardd goffa. 
Hoffwn i’r plac gael ei ysgythru fel y nodir ar y ffurflen Archeb wedi’i chwblhau. 
 
CYTUNDEB  Deallaf y bydd yr hawl i godi plac coffa ddod i ben ar ddiwedd cyfnod o 10 mlynedd 
o ddyddiad y Cytundeb a lofnodir, oni bai bod yr Adran yn gwneud cais i adnewyddu’r hawliau a 
gafwyd ac y telir y ffi berthnasol cyn y dyddiad dod i ben. 
 
Dyddiad..................................  Llofnod yr ymgeisydd. ................................................. 
 
Ffi am y plac.........................  (Taliad i gael ei amgáu gyda’r archeb, a'i wneud yn daladwy i 
Gyngor Dinas Caerdydd) 
 
Rhif y Dderbynneb................. 
 
AT DDEFNYDD SWYDDFA’N UNIG 
 
DYDDIAD DOD I BEN..............................   GARDD GOFFA.... RHIF Y PLAC.... 
 
DYDDIAD CODI’R CWRBYN.................................. 

 
 
Cwblhau’r grid arysgrifen (dros y dudalen): 

1. Mae’r enw’n cymryd mwy o le na gweddill yr arysgrifen felly ni chaiff fod yn fwy na 25 o 
lythrennau ar blaciau ar gyfer Gerddi Coffa 1 -4, neu 15 o lythrennau ar blaciau ar gyfer 
Gerddi Coffa 5 - 7    

2. Os y’i dewisir, rhoddir y dyluniad yn yr ardal lwyd. Peidiwch ag ysgrifennu yn y lle hwn os 
ydych wedi dewis dyluniad.  

3. Caiff llinellau heb eu defnyddio ar gyfer enwau gael 32 o lythrennau llai ar y mwyaf a/neu 
fylchau ar Gerddi Coffa 1-4; neu 20 o lythrennau/blychau ar Gerddi Coffa 5 -7. 

4. Gallwch ddefnyddio hyd at ddwy linell ar gyfer yr enwau.  Os oes angen trydedd llinell ar 
gyfer enw ni chewch ddefnyddio llinell 6. 

5. PEIDIWCH AG ANGHOFIO CYNNWYS BYLCHAU YN EICH ARYSGRIFEN.  Mae bwlch 
yn cyfrif fel llythyren neu rif. 

6. Byddwn yn rhoi'r testun yng nghanol y llechen; mae’r bwlch canllaw hwn i helpu chi i 
ddewis eich arysgrifen yn unig. 

7.  Nodwch os dylai unrhyw o’r dyluniadau fod yn aur neu’n lliw. Ar blaciau ag ysgrifen wedi’i 
chodi, rhaid i hyn gael ei godi.  
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Gerddi Coffa 1- 4 - Arysgrifen ar Blac Ithfaen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerddi Coffa 5- 7 - Arysgrifen ar Blac Ithfaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Rhosyn         Daffodil              Croes   Siâp Calon  Croes  Blodyn yr Haul Colomen             Pwrpasol  
               Geltaidd                           Holwch / Llun  Plac 

 
 

 Ysgrifen wedi’i        Ysgrifen wedi’i          Ysgrifen wedi’i               Ysgrifen wedi’i              Ysgrifen wedi’i              Ysgrifen wedi’i                Ysgrifen wedi’i                
  godi/Aur/Lliw           godi/Aur/Lliw             godi/Aur/Lliw                  godi/Aur/Lliw                 godi/Aur/Lliw                 godi/Aur/Lliw               godi/Aur/Lliw                
                                  
                                                                                                              
 
 Mae’r plac coffa ar gael ag YSGRIFEN WEDI'I GODI                                     ac mewn AUR (Llythrennau wedi’u hysgythru).   

                    (Ticiwch)        

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
LLINELL 1                                 
LLINELL 2                                 
LLINELL 3                                 
LLINELL 4                                 
LLINELL 5                                 

 
 
 
 

LLINELL 6                                 
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LLINELL 1                     
LLINELL 2                     
LLINELL 3                     
LLINELL 4                     
LLINELL 5                     
LLINELL 6                     
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