
ARCHIFDY MORGANNWG 
 
 

~MYNWENTYDD DINESIG~ 
  
  
Yn sgîl cyfres o ddeddfau ynglyn â chladdu cyrff a gafodd eu sefydlu o 1853 ymlaen (16 a 17 Fict. 
p.134), roedd awdurdodau lleol yn cael cynnal claddfeydd neu 'mynwentydd dinesig' yn ychwanegol 
at y rhai oedd ar dir eglwysi'r plwyfi a chapeli'r anghydffurfwyr.  Erbyn canol y 19eg ganrif, roedd 
llawer o fynwentydd yr addoldai yn llawn, yn arbennig yn y trefi a'r dinasoedd. 
  
  
Yr awdurdodau unedol newydd sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o'r mynwentydd dinesig oedd yn hen 
siroedd Morgannwg Ganol a De Morgannwg, er bod nifer bychan ohonyn nhw dan ofal cyngor 
cymuned neu gyngor tref.  Yr awdurdod lleol perthnasol sy'n cadw cofnodion y mynwentydd, 
gan gynnwys cofrestri'r claddedigaethau.  Mae'r rhestr ganlynol yn rhoi enw a dyddiad agor (lle 
bo'n hysbys) pob un o'r mynwentydd dinesig sydd yn ardaloedd yr awdurdodau newydd, ynghyd ag 
enw a chyfeiriad y rhai y dylech chi gysylltu â nhw os hoffech chi chwilio cofrestri'r claddedigaethau.  
Oni nodir fel arall isod, does dim cofnodion ynghylch y mynwentydd yma i'w cael yn Archifdy 
Morgannwg. 
  
 
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 
  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n gyfrifol am y mynwentydd isod: 
  

• Mynwent Pen-y-bont ar Ogwr (1894) 
• Mynwent Corneli (1928) 
• Amlosgfa Llangrallo (1970) 
• Mynwent Glynogwr (1888) 
• Mynwent Trelales (1980) 
• Mynwent Nant-y-moel a Blaenogwr (1903) 
• Mynwent Maes-teg (1883) 
• Mynwent Cwm Ogwr a Phwll-y-pant (1886) 
• Mynwent Pen-coed (1953) 
• Mynwent Pontycymer a'r Gelli-gron (1888) 
• Mynwent Porth-cawl (1936) 
• Mynwent y Sarn (1936) 

  
I gael rhagor o wybodaeth am y mynwentydd yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 
  

Swyddog y Claddedigaethau 
Adran Gwasanaethau yr Amgylchedd a Cynllunio 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
Swyddfeydd y Cyngor, Angel Street 
PEN-Y-BONT AR OGWR 
CF31 4WB    
 
Ffon: 01656 643422 

   Ebost: talktous@bridgend.gov.uk  
  

Codir tâl o £26.500 am chwilio’r cofrestri  
 
 
 
 



CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI 
  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n gyfrifol am y mynwentydd isod: 
  

• Mynwent Aber-carn (1901) 
• Mynwent Gwaelodybrithdir, Bargod (1917) 
• Mynwent Bedwas (1960) 
• Mynwent Penyrheol, Caerffili (1909) 
• Mynwent Gelligaer (1935) 
• Mynwent Llanfabon (1969) 
• Yr Hen Fynwent, Rhisga (1888) 
• Mynwent Dan-y-graig, Rhisga (1931) 
• Mynwent Rhymni (1894) 

  
I gael rhagor o wybodaeth am y mynwentydd yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 
 

 Swyddog y Trwyddedau a'r Cofrestri  
 Swyddfeydd y Cyngor 
 Pontllan-fraith 
 Y COED-DUON 
 NP2 2YW    
 

Ffon: 01495 235189 neu 235225 
  Ebost: publicservices@caerphilly.gov.uk  
  

O ofyn i'r staff chwilio'r cofrestri, £28 fydd y tâl.   
 

 
CYNGOR DINAS A SIR CAERDYDD 

  
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd sy'n gyfrifol am y mynwentydd isod: 

  
• Mynwent y Waun Ddyfal (1859) 
• Mynwent Llandaf (1922) 
• Mynwent Llanisien (1926) 
• Mynwent y Pant-mawr (1931) 
• Mynwent Y Radur (hen fuarth eglwys) 
• Mynwent Pen-y-craig y Ddraenen (1952) 
• Mynwent y Gorllewin (1937) 
  

I gael rhagor o wybodaeth am y mynwentydd yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 
 

 Rheolwr Gwasanaeth y Profedigaethau 
 Gwasanaeth Profedigaethau Caerdydd 
 Thornhill Road 
 Llanisien  

CAERDYDD CF14 9UA  
Ffôn: 029 2062 3294 

  Ebost : ThornhillReception@Cardiff.gov.uk  
 

Bydd Gwasanaeth y Profedigaethau yn codi tâl o £18.00 am chwiliad llaw. Cofnodion y 
claddedigaethau rhwng 1859 a 1912 a'r amlosgiadau rhwng 1980 a 1990 yw'r rhai lle mae eisiau 
chwiliad llaw.  Mae'r cofnodion eraill i gyd ar gronfa ddata gyfrifiadur bellach ac, felly, does dim tâl am 
chwilio'r rheiny.  Dim ond o drefnu ymlaen llaw bydd aelodau o'r cyhoedd yn cael chwilio'r cofrestri 
- a hynny am dâl o £18.00 yr awr neu rhan o awr.  Unwaith ichi ddod o hyd i'r manylion perthnasol yn 
y cofrestri, mae modd cael gwybod am safle'r bedd.  Os hoffech chi gymorth i ddod o hyd i fedd ym 



Mynwent y Waun Ddyfal, rhaid ichi ffonio 029 2062 3294 a gofyn pryd bydd rhywun o staff 
Gwasanaeth y Profedigaethau ar gael. 
  
   

  
Mae Archifdy Morgannwg yn cadw copi o gofnodion Mynwent y Waun Ddyfal  yn unig am y cyfnod 
1859-1951.  Mae modd chwilio'r rhain yn Ystafell y Dogfennau. 
  
 
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL MERTHYR TUDFUL 

  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy'n gyfrifol am y mynwentydd isod: 

  
• Mynwent Aber-fan (1876) 
• Mynwent Aber-fan - Isadran Bryn-taf (1915) 
• Mynwent Cefncoedycymer (1859) 
• Mynwent Cefncoedycymer - Isadran y Ffrwd (1905) 
• Mynwent Cefncoedycymer - Isadran Pontycapel (1982) 
• Mynwent Cefncoedycymer - Isadran y Capel Bach (1996)  
• Mynwent y Pant, Dowlais (1860) 
• Mynwent y Graigfargod (Trelewis/Bedlinog) (1924) 
• Mynwent Beechgrove, Treharris (1888) 

  
I gael rhagor o wybodaeth am y mynwentydd yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 
 

 Isadran y Mynwentydd 
 Y Ganolfan Ddinesig 
 MERTHYR TUDFUL 

CF47 8AN    
Ffôn: 01685 725146 

  Ebost: bereavementservices@merthyr.gov.uk   
 

O ofyn i'r staff chwilio'r cofrestri, £40 fydd y tâl.  Os ydych chi'n fodlon chwilio ar eich pen hun, mae 
modd gwneud hynny yn rhad ac am ddim o'i drefnu ymlaen llaw. 
 
 
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF 

  
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn gyfrifol am 14 o fynwentydd. Mae manylion y 
dolenni cyswllt ar gyfer y gwahanol fynwentydd i'w cael isod: 
  

• Mynwent ac Amlosgfa Glyn-taf (1871) 
• Mynwent Llanharan (1921) 
• Mynwent Cefn y Parc, Llantrisant 
• Mynwent Ty’r rhiw, Ffynnon Taf (1909) 

  
I gael rhagor o wybodaeth am y mynwentydd yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 

  
Y Swyddog Arolygu a Chofrestru 

 Isadran yr Amlosgfeydd a'r Mynwentydd 
 Cemetery Road 
 Glyn-taf 
 PONTYPRIDD 

CF37 4BE 
Ffôn: 01443 402810 

  
  



 
• Mynwent Abercynon (1901) 
• Mynwent Aber-dâr (1860) 
• Mynwent Bryn-y-gaer, Hirwaun (1914) 
• Mynwent Aber-ffrwd, Aberpennar(1866) 
• Mynwent Maesyrarian, Aberpennar (1908) 
• Mynwent Ynysybwl 

  
I gael rhagor o wybodaeth am y mynwentydd yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 
 

 Clerc y Claddedigaethau, Isadran y Mynwentydd 
 Rock Grounds 
 Green Street 
 ABER-DÂR 

CF44 7AE  
Ffôn: 01685 885345 

  
 

 • Mynwent Glynrhedynog (1880) 
• Mynwent Pen-rhys (1927) 
• Mynwent Trealaw (1882) 
• Mynwent Treorci (1874) 

  
  
I gael rhagor o wybodaeth am y mynwentydd yma a’r cofrestri, cysylltwch â: 
  

 Swyddfeydd y Mynwentydd 
 Brithweunydd Road 
 Trealaw 
 CF40 2UQ 
  
 Ffôn: 01443 682829 

 
 

• Mynwent Traean, Tonyrefail 
  

I gael rhagor o wybodaeth am y fynwent yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 
 

 Clerc Cyngor Cymuned Tonyrefail 
 Swyddfeydd Cyngor y Gymuned 
 Porthdy'r Fynwent 
 Gilfach Road 
 TONYREFAIL    
  Ffôn: 01443 673991 
 

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL BRO MORGANNWG 
  

Does dim cyfrifoldeb ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg am yr un fynwent. 
  

Cyngor Tref y Barri sy'n gyfrifol am y mynwentydd isod: 
  

• Mynwent Merthyr Dyfan, Y Barri (1889) 
• Mynwent Porthceri 

  
Mae Cyngor Tret y Barri yn  chwilio’r cofrestri am ddim cyn belled fod y cyhoedd yn barod i aros am 
ganlyniadau. Fel arall codir tal o £25.00 am ateb ar unwaith 



  
I gael rhagor o wybodaeth am y mynwentydd yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 

  
 Swyddog y Mynwentydd 

  Cyngor Tref y Barri 
  7 Gladstone Road 
  Y BARRI 

 CF62 8NA    
Ffôn: 01446 738663 

  
Cyngor Tref Penarth sy'n gyfrifol am y fynwent isod: 
  

• Mynwent Penarth (1905) 
  

I gael rhagor o wybodaeth am y fynwent yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 
  

  Clerc y Dref 
  Cyngor Tref Penarth 
  West House 
  Stanwell Road  
  PENARTH 
  CF64 2YG   

Ffôn: 029 2070 0721 
 

O ofyn i'r staff chwilio'r cofrestri, £15.50 fydd y tâl.   
  
Cyngor Tref y Bont-faen sy'n gyfrifol am y fynwent isod: 
 

• Mynwent 'The Limes', Y Bont-faen (1925) 
  
I gael rhagor o wybodaeth am y fynwent yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 
  
  Clerc y Dref 
  Cyngor Tref y Bont-faen 
  Neuadd y Dref 
  Y BONT-FAEN 

CF71 7AD    
Ffôn: 01446 772901 

   Ebost:enquiries@cowbridge-tc.gov.uk  
  
O ofyn i'r staff chwilio'r cofrestri, £25 fydd y tâl.   
 
  
Cyngor Tref Llanilltud Fawr sy'n gyfrifol am y fynwent isod: 
 

• Mynwent Llanilltud Fawr (1929) 
  
I gael rhagor o wybodaeth am y fynwent yma a'r cofrestri, cysylltwch â: 

  
Swyddfa Cyngor Tref Llanilltud Fawr,  
Neuadd y Dref 
LLANILLTUD FAWR 
CF61 1SD    
Ffôn: 01446 793707 
Ebost: info@llantwitmajortowncouncil.gov.uk  

  
 


