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CAIS I CHWILIO AM GOFNODION CLADDU/AMLOSGI

Diolch am eich cais i chwilio yn y cofnodion claddedigaethau ac amlosgiadau. A
fyddech cystal â llenwi’r ffurflen ar ochr arall y dudalen hon. Codir ffi o £20.00 am
bob 5 enw y byddwch yn chwilio amdanynt. Am y pris hwnnw cewch gopïau o’r
gorchmynion claddu neu fanylion perthnasol eraill.
Mae ein cofrestrau’n cynnnwys dros 400,000 o gofnodion claddu ac amlosgi. Rydym
yn ychwanegu cofnodion ar y cyfrifiadur yn ddyddiol.

Claddedigaethau
Ar hyn o bryd, mae’r cofnodion ar gyfrifiadur yn mynd yn ôl hyd at 1911.
Dechreuwyd y cofrestrau gwreiddiol y cyfeirir atynt yn 1859.
Pe baech yn dymuno ymweld â bedd, gallem ddarparu map a chynllun manwl i chi ar
gais. Fel arall, gallwn drefnu apwyntiad i aelod o staff gyfarfod â chi ar y safle.

Amlosgiadau
Mae’r cofnodion amlosgiadau yn dechrau yn 1953, sef y flwyddyn yr agorwyd yr
amlosgfa gyntaf.
Nisd yw’r cofrestrau amlosgiadau ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio; fodd bynnag,
gall ein staff ddarparu gwybodaeth oddi ar y cofresrtau.
Os oes gennych ymholiadau pellach yn ymwneud â chwilio’r cofresrtau neu unrhyw
wasanaeth arall a gynigiwn, cysylltwch â ni ar 029 20544820.
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