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Ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, rydym 
yn estyn ein cydymdeimlad dwysaf tuag atoch yn eich 
profedigaeth. Mae yna lawer o bethau y bydd angen i chi eu 
gwneud yn ystod y dyddiau nesaf a bwriad y llyfr hwn ydy’ch 
helpu chi yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Er bod  llawer o farwolaethau yn ein gwlad ar hyn o bryd, mae 
pob unigolyn yn unigryw ac mae colled yn dorcalonus i’r rheiny 
a oedd yn eu hadnabod a’r rhieny a oedd yn gofalu amdanynt, 
gan gynnwys yn eu dyddiau olaf.  

Mae staff yr ysbyty a gwasanaethau cymunedol ar gael os oes 
angen rhagor o wybodaeth, cyngor a chymorth arnoch. 

Gall y Tîm Caplaniaeth Aml-Ffydd roi cyngor ynghylch cysylltu 
ag arweinwyr cymunedau ffydd a chynnig cymorth ar faterion 
ysbrydol a diwylliannol. 

Yn ystod y cyfnod hynod heriol ac anarferol hwn, efallai 
nad ydy eich profiad o rywun yn marw wedi dilyn y patrwm 
disgwyliedig.  Yn anffodus, gall y firws Covid19 (Corona) 
ddatblygu’n sydyn ac i rai gall arwain at gymhlethdodau mewn 
cyfnod byr. Gall colli rhywun yn sydyn ac annisgwyl fod yn sioc 
a gall wneud i chi deimlo’n flin ac/neu ar goll.  Pan fyddwch 
yn colli rhywun sy’n bwysig i chi, mae’n arferol i chi ofyn 
cwestiynau, neu fod eisiau deall mwy am y sefyllfa.  



A allai mwy fod wedi cael ei wneud? 
Yn ystod y cyfnod anodd hwn, gwnaed popeth y gellid ei 
gynnig a’i wneud i’ch anwylyd gyda chymaint o ofal, tosturi, 
urddas a pharch â phosibl. Yn anffodus, mae’r sefyllfa hon yn 
bell o fod yn un arferol i’r GIG a’r wlad gyfan ar y funud.  Mae 
pawb yn gwneud eu gorau mewn amgylchiadau heriol. 

Dylwn i fod wedi bod yno, ond doeddwn i ddim yn gallu 
ymweld. 
Rydym yn cydnabod efallai nad oeddech yn gallu ymweld â’r 
un oedd yn annwyl i chi fel y byddech wedi dymuno.  Rydym 
yn ymddiheuro os nad oedd hyn yn bosib.  Eich cadw chi ac 
eraill yn ddiogel, drwy ddilyn canllawiau’r llywodraeth, drwy 
ymarfer pellhau’n gymdeithasol a pheidio gadael i’r firws 
ledaenu ymhellach yn ein cymuned yw’r flaenoriaeth fwyaf ar 
hyn o bryd. 

Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth ymarferol ar gyfer 
perthnasau ar ôl profedigaeth ac yn rhoi cyfarwyddyd am y 
modd yr ydych chi’n teimlo ac yn ymateb o bosibl yn eich galar.
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CYSYLLTU Â THREFNYDD ANGLADDAU

Mae’n bwysig cysylltu â threfnwr angladdau cyn gynted â 
phosibl er mwyn iddo allu dechrau gwneud trefniadau ar eich 
rhan. Nid oes angen i chi aros nes bod Tystysgrif Feddygol 
Marwolaeth ar gael. Bydd eich trefnwr angladdau’n gallu’ch 
cynghori a’ch cefnogi chi a’ch teulu yn ystod y cyfnod hwn.

Efallai y bydd yn anodd meddwl am y pethau ymarferol fel cost 
angladd ar hyn o bryd ond mae prisiau angladdau’n amrywio 
ac efallai eich bod yn dymuno cysylltu â nifer o drefnwyr 
angladdau a chymharu prisiau cyn gwneud penderfyniad 
neu efallai eich bod angen gweithredu cynllun angladd yr 
ydych wedi talu amdano’n barod.  Yn naturiol, byddwch eisiau 
gwneud yr hyn sydd orau i’r un a oedd yn annwyl i chi, ond 
rydych angen bod yn onest am yr hyn y gallwch ei fforddio. 

Os ydych yn derbyn budd-dâl sy’n dibynnu ar brawf modd 
oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau neu Gyngor lleol (er 
enghraifft budd-dâl treth gyngor) gallwch wneud cais i’r Gronfa 
Gymdeithasol am Daliad Angladd. Gallwch wneud cais ar ôl yr 
angladd yn unig, ac efallai y bydd y Taliad Angladd yn cyfrannu 
at gost yr angladd ond ni fydd yn talu am yr holl gostau. Dylech 
ddweud wrth eich Trefnwr Angladdau o ddewis os ydych yn 
meddwl y gallech fod yn gymwys ar gyfer Taliad Angladd.

YMWELD Â’R UN SY’N ANNWYL I CHI YN YR YSBYTY

Oherwydd natur y sefyllfa argyfyngus gyfredol ac i leihau’r 
perygl o haint, ni fydd gweld yr un sy’n annwyl i chi yn yr 
ysbyty’n bosibl yn anffodus. Rydym yn ymddiheuro’n ddiffuant 
am hyn.
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RHOI ORGANAU A MEINWE

Nid yw pawb sy’n marw yn gallu rhoi rhodd bywyd drwy roi 
organau a meinweoedd, am lawer o resymau.

Os yw rhoi organau a/neu feinwe yn bosibilrwydd bydd aelod o 
staff yn cysylltu â chi i drafod eich penderfyniad diwethaf sy’n 
hysbys i chi.

Gallwch hefyd gysylltu â gwasanaethau meinwe i gael rhagor 
o wybodaeth yn uniongyrchol ar 0800 432 559.

I gael unrhyw gyngor gallwch ffonio’r llinell atgyfeirio rhoddwyr 
organau 24 awr ar 03000 20 30 40 neu wasanaethau meinwe 
ar 0800 432 599.

TYSTYSGRIF FEDDYGOL MARWOLAETH

Gall Tystysgrif Feddygol Marwolaeth gymryd hyd at 48 awr i’w 
chwblhau.  Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y dogfennau ar 
gael i chi cyn gynted â phosib. Oherwydd y sefyllfa argyfwng 
cyfredol, bydd dogfennau tystysgrif marwolaeth yn cael eu 
hanfon yn uniongyrchol i swyddfa’r Cofrestrydd yn electronig.  
Bydd y Swyddfa Brofedigaeth yn cysylltu â chi i roi gwybod 
pan fo’r dystysgrif wedi ei hanfon i’r Cofrestrydd. Os nad oes 
rhywun yn cysylltu â chi o fewn 3 diwrnod o’r cyswllt cyntaf 
gan ein tîm profedigaeth, cysylltwch â ni ar y rhif perthnasol a 
ddarperir ar dudalen 3 o’r llyfryn hwn.



Cymuned

Os digwyddodd y farwolaeth yn y cartref, mewn cartref gofal, 
neu rywle arall yn y gymuned, bydd angen i chi gysylltu â’r 
meddyg teulu a oedd yn gofalu am yr un oedd yn annwyl i chi. 
Ar yr amod nad oes ymchwiliad Crwner, bydd Meddyg Teulu’n 
cyhoeddi Tystysgrif Feddygol Marwolaeth a pan fydd hyn wedi 
ei wneud bydd yn cynghori i chi gysylltu â’r cofrestrydd. 

Ysbytai Cymunedol

Os yw’r farwolaeth wedi digwydd yn un o’r Ysbytai Cymunedol 
a restrir ar dudalen 12-13, byddwch angen cysylltu â’r ysbyty’n 
uniongyrchol dros y ffôn.  Ar yr amod nad oes ymchwiliad 
Crwner, bydd Meddyg yr Ysbyty Cymunedol yn cyhoeddi 
Tystysgrif Feddygol Marwolaeth, a gaiff ei throsglwyddo’n 
electronig i’r cofrestrydd, a byddwch yn cael cyngor gan yr 
ysbyty cymunedol ar sut mae cysylltu â’r Cofrestrydd. 
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Prif Ysbytai: Ysbyty Gwynedd / Glan Clwyd / Maelor 

Os yw’r farwolaeth yn digwydd yn Ysbyty Gwynedd / Glan 
Clwyd / Maelor ac ar yr amod nad oes ymchwiliad Crwner, 
bydd y Dystysgrif Feddygol Marwolaeth yn cael ei chyhoeddi 
gan yr ysbyty ac yna’n cael ei hanfon yn electronig i’r 
Cofrestrydd.  Bydd y Swyddfa Brofedigaeth yn rhoi gwybod i 
chi pan fydd hyn wedi ei wneud ac yn rhoi cyngor ar beth i’w 
wneud nesaf.  Bydd yr holl eiddo’n cael ei gadw’n ddiogel hyd 
nes bo modd trefnu i chi ei gasglu, ar ddyddiad penodol.  

Bydd y Swyddfa Brofedigaeth yn cysylltu â chi i roi gwybod 
bod y dystysgrif wedi ei hanfon i’r Cofrestrydd. Os nad oes 
rhywun yn cysylltu â chi o fewn 3 diwrnod o’r cyswllt cyntaf, 
cysylltwch â’r swyddfa brofedigaeth berthnasol: 

Ysbyty Gwynedd: 
01248 384208  
Ar ôl 10am o Ddydd Llun i Ddydd Gwener 

Ysbyty Glan Clwyd: 
01745 534147 
Ar ôl 10am o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

Ysbyty Maelor, Wrecsam: 
01978 725327 
Ar ôl 10am o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

Ysbyty Llandudno a Bae Colwyn (Swyddfa Gyffredinol) 
01492 860066 
Ar ôl 10am o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

 
Bydd staff y Swyddfa Gyffredinol yn gallu dweud wrthych sut y 
caiff y Dystysgrif Feddygol Marwolaeth ei rhoi.
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CYFEIRIO AT Y CRWNER

Dan rai amgylchiadau efallai na fydd yr ysbyty na’r meddyg 
teulu yn rhoi Tystysgrif Feddygol Marwolaeth, er enghraifft 
os nad oes achos sicr i’r farwolaeth, neu os yw’r farwolaeth 
o ganlyniad i ddamwain neu ddigwyddiad treisgar. Yn ôl y 
gyfraith, mae’n rhaid i feddygon ysbyty a meddygon teulu 
gyfeirio’r marwolaethau hyn at Grwner E.M., a fydd yn 
penderfynu a oes angen archwiliad post mortem cyn y gellir 
rhoi’r Dystysgrif. Dan yr amgylchiadau hyn, bydd Crwner E.M. 
yn rhoi’r gwaith papur sydd ei angen i gofrestru’r farwolaeth. 
Os yw’r farwolaeth yn cael ei chyfeirio at y Crwner yna bydd 
Swyddfa’r Crwner yn cysylltu  â chi i esbonio’r drefn a rhoi’r 
wybodaeth a chefnogaeth ofynnol i chi a’ch teulu.

COFRESTRU’R FARWOLAETH 

Unwaith y byddwch wedi cael y Dystysgrif Feddygol 
Marwolaeth, neu os cawsoch gyfarwyddyd gan Swyddfa’r 
Crwner, bydd angen i chi gofrestru’r farwolaeth yn y Swyddfa 
Cofrestru Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau 
ar gyfer yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Rhaid gwneud 
hyn o fewn 5 niwrnod yn ôl y gyfraith, a thrwy apwyntiad yn 
unig. Bydd eich meddygfa, yr ysbyty neu Swyddfa’r Crwner yn 
rhoi gwybod â pha Swyddfa Gofrestru y dylech gysylltu i drefnu 
apwyntiad. Mae rhifau ffôn Swyddfeydd Cofrestru Gogledd 
Cymru ar dudalen 14-15. 

Unwaith y byddwch wedi cael gwybod bod y Dystysgrif 
Feddygol Marwolaeth wedi ei rhoi, mae angen i berthnasau 
ffonio’r swyddfa gofrestru briodol i drefnu apwyntiad dros 
y ffôn, yna bydd y cofrestrydd yn cysylltu â chi ar yr amser 
a drefnwyd.  Sicrhewch fod gennych yr holl wybodaeth 
berthnasol i’r unigolyn sydd wedi marw wrth law a sicrhewch 
eich bod wedi paratoi taliad cerdyn dilys ar gyfer yr alwad 
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ffôn yma er mwyn gwneud cais am unrhyw dystysgrifau 
ychwanegol a fydd eu hangen arnoch.  Bydd y rhain yn cael eu 
postio i chi ar ddyddiad penodol.

Pwy sy’n gallu cofrestru’r farwolaeth? 
• Perthynas i’r unigolyn sydd wedi marw, a oedd yn 

bresennol ar adeg y farwolaeth 
• Perthynas i’r unigolyn sydd wedi marw, a oedd yn 

bresennol yn ystod y salwch olaf
• Perthynas i’r unigolyn sydd wedi marw sy’n byw gyda’r 

unigolyn neu a oedd yn yr ardal pan fu farw’r unigolyn.
• Unigolyn a oedd yn bresennol ar adeg y farwolaeth
• Unigolyn sy’n gyfrifol am drefniadau angladd ond nid 

yw’n drefnwr angladdau o reidrwydd.  
• Deiliad y safle lle digwyddodd y farwolaeth. 
• Gall trefnwr angladdau fod yn gofrestrydd marwolaeth 

ar eich rhan yn ystod y sefyllfa argyfyngus gyfredol.

Bydd angen y canlynol ar y Cofrestrydd: Y Dystysgrif 
Feddygol Marwolaeth a gaiff ei hanfon yn uniongyrchol i’r 
Cofrestrydd. Rhaid i chi allu rhoi’r wybodaeth ganlynol am yr 
ymadawedig:

• Dyddiad a lleoliad y farwolaeth.
• Enw llawn a chyfenw (os oedd yr unigolyn sydd wedi 

marw yn ddynes briod, ei chyfenw cyn priodi hefyd)
• Dyddiad a lleoliad geni (tref, sir neu wlad os ganwyd 

ef/hi dramor), mae tystysgrif geni yn ddefnyddiol ond 
nid yw’n hanfodol.

• Galwedigaeth.
• Cyfeiriad post llawn, gan gynnwys cod post.
• Os oedd yr unigolyn a fu farw wedi priodi, mae angen 

enw llawn, dyddiad geni a galwedigaeth ei weddw. 
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• Os oedd yr unigolyn sydd wedi marw yn cael budd-
daliadau, byddai manylion pensiwn y GIG, pensiwn 
rhyfel neu bensiwn gwasanaeth sifil, a rhifau’r llyfr 
pensiwn, yn ddefnyddiol ond nid ydynt yn hanfodol.

• Os ydynt ar gael, dylid rhoi’r cardiau meddygol i’r 
cofrestrydd.

Bydd y Cofrestrydd yn rhoi’r canlynol yn electronig:
• Ffurflen Werdd ar gyfer eich trefnwr angladdau er 

mwyn iddo allu mynd rhagddo â threfniadau’r angladd.
• Tystysgrif Cofrestru Marwolaeth  (ffurflen BD8) ar 

gyfer y DHHS
• Copïau ardystiedig o’r Dystysgrif Marwolaeth: 

Mae’r rhain yn angenrheidiol ar gyfer pwrpas yswiriant 
yn aml, Bondiau Premiwm, cyfrifon banc a chynlluniau 
pensiwn preifat ac ati. Bydd Swyddfa’r Cofrestrydd 
yn gallu rhoi cyngor ar y nifer posib o gopïau sydd eu 
hangen, ond codir tâl am bob copi.  
 
Os yw’r Crwner yn delio â’r farwolaeth, bydd y 
Cofrestrydd a Swyddfa’r Crwner yn gallu egluro’r 
ffurflenni gwahanol a’ch helpu i’w cwblhau. 

• Cofrestru trwy ddatganiad: Os oedd yr unigolyn sydd 
wedi marw yn ymweld â’r ardal neu os nad ydych chi, 
ei berthynas/pherthynas, yn byw yn lleol, yna mae’n 
bosibl cofrestru’r farwolaeth trwy wneud datganiad 
yn eich Swyddfa Gofrestru leol. Ond bydd rhaid i’r 
gwaith papur (fel uchod) gael ei brosesu rhwng eich 
Cofrestrydd lleol a’r Cofrestrydd lle bu’r farwolaeth.  
 
Byddwch yn ymwybodol y gall hyn achosi oedi cyn y 
byddwch yn cael y tystysgrifau gofynnol i fynd rhagddo 
i drefnu’r angladd.



DYWEDWCH WRTHYM UNWAITH

Gwasanaeth am ddim sy’n cael ei ddarparu gan y Swyddfa 
Gofrestru yw “Dywedwch Wrthym Unwaith” (Tell Us Once) 
sy’n cynnig cymorth i deuluoedd wrth roi gwybod i adrannau 
llywodraeth leol a chanolog am farwolaeth yr un annwyl i chi ar 
adeg anodd. 

Gyda’ch caniatâd, rhoddir gwybod i Wasanaethau Cyngor 
Lleol ac Adrannau Llywodraeth Leol perthnasol am y 
brofedigaeth, gan gynnwys: yr Adran Gwaith a Phensiynau, y 
Swyddfa Basport, Trwydded Yrru a Phensiwn Rhyfel. 

Byddwch angen darparu rhif Yswiriant Gwladol yr un a fu 
farw (os ydych yn ei wybod) a dogfennau perthnasol (er 
enghraifft Pasport, Trwydded Yrru, Cerdyn Llyfrgell, Bathodyn 
Glas) Os nad yw’r wybodaeth ar gael ar adeg eich apwyntiad 
gyda’r Cofrestrydd, bydd y Cofrestrydd yn egluro sut i gael 
mynediad i’r gwasanaeth o’ch cartref gan ddefnyddio cyfeirnod 
a gwasanaeth cysylltu dros radffôn gyda’r Adran Gwaith a 
Phensiynau. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hyd at 28 diwrnod 
ar ôl cofrestru marwolaeth. 

Rhowch wybod i’r Swyddfa Gofrestru os hoffech ddefnyddio’r 
gwasanaeth “Dywedwch Wrthym Unwaith” pan fyddwch yn 
ffonio i drefnu eich apwyntiad â nhw.
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OES GENNYCH CHI YMHOLIAD NEU’N DYMUNO  
MYNEGI PRYDER? 

Os oes gennych ymholiad, cysylltwch â’n Tîm Cyngor a 
Chyswllt Cleifion.

Rydym yma i wrando arnoch: 
• Os oes gennych broblem ond ddim yn gwybod pwy i 

holi.
• Os ydych eisiau siarad â rhywun nad yw’n ymwneud 

yn uniongyrchol â’ch gofal.
• Os ydych eisiau canmol gwasanaethau neu aelodau 

unigol o staff. 
• Os oes gennych awgrym ar sut y gallwn wella.

Beth y gallwn ni ei wneud:
• Gwrando ar eich sylwadau, awgrymiadau, canmoliaeth 

ac ymholiadau a gwneud pob ymdrech i ddatrys 
materion mor sydyn â phosib. 

• Cynnig cyngor diduedd a chymorth i gleifion, 
teuluoedd, gofalwyr a ffrindiau.

• Cysylltu gyda’n staff ac, os yn briodol, sefydliadau 
eraill  i’ch cynorthwyo chi. 

• Darparu gwybodaeth ar sefydliadau eraill a all 
ddarparu gwybodaeth neu gyngor.

• Cynorthwyo gwella gwasanaeth drwy adrodd ar 
themâu a thueddiadau a godir gan ddefnyddwyr y 
gwasanaeth. 

• Cadw eich gwybodaeth yn gyfrinachol heblaw bod 
rheswm eithriadol - er enghraifft i ddiogelu eich plant, 
eich hun neu unigolyn arall.
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Datrys eich ymholiadau: 
Bydd Swyddog PALS yn gwneud eu gorau i ddatrys problemau 
a materion yn sydyn ac yn uniongyrchol gyda’r staff mewn sylw.   
Mae ganddynt fynediad at uwch reolwyr yn y Bwrdd Iechyd am 
gymorth i ddatrys materion os yw hynny’n angenrheidiol.

BCU.PALS@wales.nhs.uk

Canol - 01745 448788 est 2736
Dwyrain - 01978 727020
Gorllewin -  03000 851177

OS YDYCH YN DYMUNO MYNEGI PRYDER?

Os ydych yn teimlo eich bod yn gallu gwneud, y man cychwyn 
gorau yw siarad ag aelod o’n tîm pryderon, gallwch gysylltu 
â’r tîm ar: 01248 384194. Gallant geisio datrys eich pryder 
ar unwaith. Os nad yw hyn yn helpu neu os nad oes arnoch 
eisiau siarad â staff a ddarparodd y gwasanaeth, yna, fe allwch 
gysylltu ag aelod o Dîm Pryderon y Bwrdd Iechyd:

Mewn amgylchiadau mor eithriadol â marwolaeth a achoswyd 
gan Covid19, efallai na fyddwch wedi gallu gweld a ffarwelio 
gyda’ch anwyliaid.  Efallai bod gennych ychydig o gwestiynau 
i’w codi neu ymholiadau sydd angen eu hateb, neu efallai eich 
bod yn dymuno mynegi pryder. 

Ffôn: 01745 445168
E-bost: concernsteam.bcu@wales.nhs.uk 
Llythyr: Y Tîm Pryderon, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd,    
              LL57 2PW.  

Os oes angen mwy o gymorth arnoch gallwch ffonio’r 
Cyngor Iechyd Cymuned sy’n gorff annibynnol a sefydlwyd i 
gynrychioli buddiannau a phryderon cleifion a’u teuluoedd.
Conwy/Gwynedd: 01341 421717                    
Sir Ddinbych/Sir y Fflint/Wrecsam: 01978 356178
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Crwneriaid EM

Mr Dewi Pritchard-Jones,
Crwner EM ar gyfer Gogledd 
Cymru (Gorllewin)

Mrs Nicola Jones, 
Dirprwy Grwner ar gyfer 
Gogledd Cymru (Dwyrain, 
Ardal y Canol a Gorllewin),
Pritchard Jones Evans a Lane,
37 Sgwâr y Castell, 
Caernarfon, Gwynedd, 
LL55 2NN 
01286 673387

Mr John Gittins
Crwner EM ar gyfer Gogledd 
Cymru (Dwyrain ac Ardal y 
Canol), Adeiladau’r Sir,  
Ffordd Wynnstay, Rhuthun, 
LL15 1YN
01824 708047
E-bost -  
john.gittins@denbighshire.gov.uk

Claire Gibson,  
Ysgrifenyddes
01824 708047
E-bost -  
claire.gibson@denbighshire.gov.uk

RHESTR O GYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL

Cyngor am  
Fudd-daliadau a 
Phrofedigaeth

Llinell Gymorth 
Budd-daliadau
Cyngor annibynnol ar  
fudd-daliadau DWP:
0800 731 0469

Canolfan Cyngor ar  
Brofedigaeth
Am help ymarferol i ymdopi  
pan mae rhywun yn marw: 
0800 634 9494

Cyngor ar Brofedigaeth,  
Budd-daliadau DWP,  
Ewyllys a Phrofiant 
www.gov.uk
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Prif Ysbytai

Ysbyty Glan Clwyd
Y Rhyl, Sir Ddinbych, 
LL18 5UJ 
Switsfwrdd: 01745 583910 
Gwasanaethau Profedigaeth:  
01745 534147 
Caplaniaid ar gael drwy 
switsfwrdd.

Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd, Bangor, 
Gwynedd LL57 2PW 
Switsfwrdd: 01248 384384 
Uned Profedigaeth:  
01248 384169 
Caplaniaid ar gael drwy’r 
switsfwrdd. 
Swyddfa Gyffredinol:  
01248 384208 

Ysbyty Maelor
Ffordd Croesnewydd,
Wrecsam LL13 7TD  
Switsfwrdd: 01978 291100 
Gwasanaethau Profedigaeth: 
01978 725327 
Caplaniaid ar gael drwy’r 
switsfwrdd.

Ysbyty Llandudno
Ffordd yr Ysbyty, Llandudno 
LL30 1LB 
01492 860066

Ysbytai Cymuned

Abergele (Uned Llygaid 
Stanley) 
Ffordd Llanfair, Abergele  
LL22 8DP  
01745 832295

Ysbyty Alltwen
Tremadog, Gwynedd 
LL49 9AQ  
01766 510010

Ysbyty Bryn Beryl 
Ffordd Caernarfon, Pwllheli 
LL53 6TT  
01758 701122

Ysbyty Bryn y Neuadd
Ffordd Aber, Llanfairfechan  
LL33 0HH  
01248 682682

Ysbyty Cefni 
Llangefni Ynys Môn 
LL77 7PP  
01248 750117

Ysbyty Cymuned y Waun  
Stryd St John’s, Y Waun  
LL14 5LN  
03000 850003
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Ysbyty Cymuned Yr 
Wyddgrug  
Ash  Grove, Yr Wyddgrug  
CH7 XG 
03000 850006

Ysbyty Cymuned Llannerch 
Banna  
Whitchurch Road,  
Llannerch Banna LL13 0LH  
01948 832070

Ysbyty Penrhos Stanley, 
Caergybi, Ynys Môn LL65 2QA 
01407 766000

Ysbyty Cymuned Rhuthun 
Stryd Llanrhydd, Rhuthun  
LL15 1PS  
03000 850025

Ysbyty Coffa Tywyn  
Ffordd Bryn Hyfryd, Tywyn, 
Gwynedd, LL36 9HH  
01654 710411

Ysbytai Cymuned parhad                             

Ysbyty Cymuned Bae 
Colwyn 
Ffordd Hesketh  
Bae Colwyn LL29 8AY 
03000 850017

Ysbyty Cymuned Glannau 
Dyfrdwy 
Plough Lane, Glannau 
Dyfrdwy CH5 1XS 
03000 850018

Ysbyty Cymuned Dinbych 
(Inffirmari Dinbych)  
Ffordd Rhuthun Dinbych 
LL16 3ES  
03000 850019

Ysbyty Cymuned Dolgellau 
a’r Bermo  
Dolgellau LL40 1NT  
01341 422479

Ysbyty Eryri  
Lôn Parc, Caernarfon  
LL55 2YE  
03000 850021

Ysbyty Treffynnon  
Ffordd Helygain, Treffynnon 
CH8 7TZ  
03000 850008
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Swyddfeydd Cofrestru

Dim ond trwy apwyntiad y 
gallwch ddod, felly ffoniwch i 
drefnu apwyntiad. 
Ynys Môn
Y Swyddfa Gofrestru, Neuadd 
y Sir, Ffordd Glanhwfa, 
Llangefni, Ynys Môn 
LL77 7TW
01248 751925

Swyddfa Gofrestru Bangor  
Ysbyty Gwynedd, 
Penrhosgarnedd, Bangor 
LL57 2PW  
01766 771000

Caer 
Y Swyddfa Gofrestru  
Goldsmiths House, 
Goss Street Caer CH1 2BG  
01244 602668

Conwy 
Y Swyddfa Gofrestru,  
Neuadd y Dref, Stryd Lloyd, 
Llandudno, Conwy LL30 2UP 
01492 576625

Gogledd Sir Ddinbych 
Y Swyddfa Gofrestru, Neuadd 
y Dref, Ffordd Wellington,  
Y Rhyl LL18 1BA 
01824 708100

De Sir Ddinbych
Y Swyddfa Gofrestru, 
Neuadd y Dref,  
Ffordd Wynnstay, Rhuthun,  
Sir Ddinbych LL15 1YN 
01824 706187

Sir y Fflint
Y Swyddfa Gofrestru, 
Neuadd Llwynegrin, Yr 
Wyddgrug CH7 6NR  
01352 703333

Gwynedd 
Erbyn hyn mae Gwynedd 
yn un ardal gofrestru.  Gellir 
cofrestru marwolaeth sy’n 
digwydd yn y sir yn unrhyw 
un o’r swyddfeydd a restrir 
isod drwy drefniant ymlaen 
llaw yn unig. I drefnu 
apwyntiad i gofrestru 
marwolaeth yn unrhyw le 
yng Ngwynedd ffoniwch: 
01766 771000
Gwasanaeth Cofrestru 
Gwynedd 
Prif Swyddfa Cyngor 
Gwynedd, Stryd y Jêl, 
Caernarfon LL55 1SH
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Swyddfeydd Cofrestru 
parhad

Swyddfeydd Ardal Gwynedd 
Y Swyddfa Gofrestru, 
Swyddfeydd y Cyngor,  
Ffordd y Cob Pwllheli,  
LL53 5AA

Y Swyddfa Gofrestru,  
Swyddfeydd y Cyngor,  
Cae Penarlâg, Dolgellau, 
LL40 2YB

Llangollen 
Y Swyddfa Gofrestru, Y 
Capel, Stryd y Castell,  
Llangollen, LL20 8NU 
01824 706187

Y Rhyl
gweler Gogledd Sir Ddinbych

Rhuthun
gweler Sir Ddinbych

Swydd Amwythig 
Ceisiadau am Dystysgrif, 
Gwasanaeth Cofrestru Swydd 
Amwythig, Blwch Post 4661, 
Yr Amwythig SY1 9A 
0845 678 9016

Wrecsam 
Y Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Dref, Wrecsam, 
LL11 1AY 
01978 292027



GALAR A PHROFEDIGAETH

Galaru yw ein hymateb emosiynol i golled a gall fod yn ofidus 
ac yn ddryslyd. Efallai y byddwch yn teimlo’n unig ac efallai y 
bydd yn ymddangos nad oes neb wir yn deall sut rydych yn 
teimlo. Mae hyn oherwydd bod profiad unigol pawb o alaru yn 
unigryw ac yn bersonol iddynt hwy.

Byddwn yn mynegi ein galar yn gyhoeddus trwy alaru, a all 
gynnwys cardiau, blodau, canhwyllau, gwisgo dillad penodol, 
seremonïau crefyddol a dathliadau o fywyd. Angladd yw 
rhan o’r broses alaru’n unig. Rydym yn byw heddiw mewn 
cymdeithas aml ddiwylliant ble mae ysbrydolrwydd, ffydd a 
diwylliant ein cymuned leol yn adlewyrchu’r byd ehangach. 
Mae ysbrydolrwydd, ffydd a diwylliant yn bwysig iawn yn 
ystod gofal diwedd oes a phrofedigaeth. Mae gwasanaeth 
caplaniaeth yr ysbyty’n bwynt gwybodaeth ac arweiniad 
defnyddiol yn ystod yr adeg anodd hon. Mae’r gwasanaeth ar 
gael 24/7 drwy switsfwrdd yr ysbyty.

Mae’r angladd yn bwysig iawn ac yn caniatáu i ni ddweud 
hwyl fawr, ond rhan o’r broses alaru yn unig ydyw. Yn ystod yr 
epidemig presennol, bydd cyfyngiadau ar sut fydd angladdau’n 
cael eu cynnal. Bydd eich trefnwr angladdau’n gallu eich 
cynghori ar y sefyllfa bresennol. Efallai na fydd yn bosibl i chi 
gael y gwasanaeth angladd y byddech fel arfer yn ei ddisgwyl, 
ond bydd cyfle i chi ffarwelio â rhywun annwyl i chi. Bydd y 
trefnwyr angladdau’n gallu rhoi mwy o gyngor i chi. Efallai y 
byddwch yn dymuno meddwl am ffordd wahanol o ddathlu 
bywyd eich anwyliaid neu nodi eu marwolaeth mewn ffordd 
sy’n golygu rhywbeth i chi a’ch teulu.
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Mae rhai pobl yn dewis:
• Gofyn i’r trefnwr angladdau a ellir recordio’r 

gwasanaeth neu ei ffrydio’n fyw. 
• Ysgrifennu neu recordio neges i’w chwarae 
• Neilltuo amser tra mae’r angladd yn cael ei gynnal i 

gael eich cofeb eich hun gartref. 
• Gofyn i rywun sy’n bresennol yn yr angladd i’ch ffonio 

wedyn.
• I deulu a ffrindiau cynnau canhwyllau yn eu cartrefi yr 

un pryd. 
• Plannu coeden.
• Cynnal gwasanaeth coffa yn ddiweddarach, pan mae’n 

ddiogel gwneud hynny e.e ar ben-blwydd y sawl sydd 
wedi marw.

 
Ar ôl yr angladd, efallai y byddwch yn meddwl y dylech deimlo’n 
iawn, ond nid felly fydd hi oherwydd ni fydd neb yn gallu cymryd 
lle’r unigolyn sydd wedi marw. Bydd angen i chi ganiatáu digon 
o amser i’ch hun, fel bo angen, i ddod i delerau â’ch colled. Yn 
ein cymdeithas, byddwn yn tueddu i beidio â chydnabod galaru 
yn llawn ac efallai y bydd hyd yn oed yn cael ei osgoi oherwydd 
bod pobl yn ofni’r hyn nad ydynt yn ei ddeall. 

Fodd bynnag, mae mynd ati i gydnabod eich teimladau, a 
chael pobl eraill i wneud hyn, yn bwysig iawn i’ch lles.
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Sut Alla I Fod Yn Teimlo
Nid oes unrhyw reolau am broses naturiol galaru; mae’n 
brofiad gwahanol iawn i bawb a bydd ymatebion yn amrywio. 
Efallai y bydd sut rydych yn teimlo yn dibynnu ar eich 
perthynas yn y gorffennol a’r unigolyn sydd wedi marw a sut 
roeddech yn teimlo amdano/amdani, yn ogystal â’ch profiadau 
personol eich hun a’ch amgylchiadau ar hyn o bryd. Efallai 
y byddwch yn profi amrywiaeth eang o deimladau y mae’n 
anodd gwneud synnwyr ohonynt. Gall galar fod yn brofiad 
anniben ac anrhagweladwy sy’n mynd a dod mewn tonnau. Ar 
y dechrau, efallai y byddwch wedi cael gormod o sioc i deimlo 
unrhyw beth. Mae llawer o bobl mewn profedigaeth yn teimlo 
diffyg teimlad ac anghrediniaeth; wrth ichi ddod dros y sioc a 
deall realiti’r hyn sydd wedi digwydd, efallai y byddwch yn profi 
rhai o’r teimladau mwyaf pwerus a gawsoch erioed.

 
Efallai y byddwch yn teimlo: 

• Yn drist, mewn hwyliau isel, mewn gofid dwys, ddim yn 
gallu mwynhau bywyd, ac yn isel eich ysbryd hyd yn 
oed. 

• Yn bryderus, yn ofnus a ddim yn gallu ymlacio. 
• Yn flin tuag at bobl eraill, fel eich teulu, ffrindiau, 

gweithwyr gofal iechyd, Duw, neu’r unigolyn sydd wedi 
marw hyd yn oed.

• Yn euog ac yn beio’ch hun. 
• Yn unig, hyd yn oed pan fyddwch yng nghwmni pobl 

eraill. 
• Rhyddhad ar ôl y farwolaeth, efallai yn dilyn cyfnod o 

ofid yn y cyfnod yn arwain at y farwolaeth.
• Hiraeth am yr unigolyn sydd wedi marw a chwilio 

amdano/amdani.
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Sut Allai Galar Effeithio Arna’ I Yn Gorfforol? 
Efallai y byddwch: 

• Yn flinedig ac wedi ymlâdd heb unrhyw egni i gyflawni 
tasgau syml. 

• Heb fod yn gallu cysgu’n normal. 
• Yn dioddef gyda ‘dolur a phoenau’, fel cur pen, poen 

yn y cefn a dolur yn eich cyhyrau. 
• Yn profi newidiadau yn eich awydd am fwyd, fel peidio 

â bod eisiau bwyd, ddim yn gallu mwynhau bwyta, neu 
eisiau gorfwyta, a allai arwain at golli neu fagu pwysau. 

• Yn teimlo’n gyfoglyd, anhwylder ar y stumog, ac efallai 
newidiadau o ran arferion eich perfedd.

• Ag ymwrthedd isel ac efallai’n dal heintiau fel annwyd 
yn haws.

Sut Allai Galar Effeithio Ar Fy Meddyliau? 
Efallai y byddwch: 

• Yn methu â chanolbwyntio a chofio yn glir. 
• Wedi ymgolli ac yn cael meddyliau ailadroddus am 

yr unigolyn sydd wedi marw a’r digwyddiadau a 
arweiniodd at ei farwolaeth/marwolaeth. 

• Ar goll a heb obaith ynglŷn â’r dyfodol. 
• Yn profi teimlad o afrealrwydd a datgysylltu oddi wrth 

ddigwyddiadau bob dydd.
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Sut Allai Hyn Effeithio Ar Fy Ymddygiad? 
Efallai y byddwch: 

• Yn bigog, yn flin a ddim yn ymddiried mewn pobl eraill. 
• Yn aflonydd a ddim yn gallu setlo ac ymlacio. 
• Yn ddagreuol neu ddim yn gallu crïo. 
• Dewis eich cwmni eich hun, gan wrthod pobl eraill fel 

ffrindiau, teulu a sefyllfaoedd cymdeithasol.

Efallai y bydd sylweddoli bod rhai o’r teimladau, meddyliau 
ac ymddygiadau hyn yn normal yn eich helpu i deimlo’n llai 
unig, ac nad ydych yn mynd o’ch cof. Ni all neb ddweud am 
ba mor hir y byddwch yn teimlo fel hyn – yn union fel oedd 
eich perthynas â’r unigolyn cyn iddo/iddi farw yn unigryw, 
yna mae eich teimladau o alar a’u dwyster a’u hyd hefyd yn 
unigryw. Mae galar yn angenrheidiol i helpu pobl i ddod o hyd 
i ffordd o fyw eu bywydau wrth barhau i deimlo eu bod yn gallu 
cofio’r unigolyn sydd wedi marw a dal gafael ar y cysylltiadau 
roeddech yn eu rhannu. 

Beth Alla’ I Ei Wneud I’m Helpu Fy Hun? 
Mae’n bwysig peidio ag anghofio am eich iechyd eich hun. 
Os gallwch wneud hynny, ceisiwch fwyta prydau rheolaidd yn 
hytrach na byrbrydau, a cheisiwch orffwys yn ddigonol, hyd yn 
oed os na allwch gysgu.

Ar adegau o straen, efallai y bydd yn ddeniadol teimlo fel 
petai bywyd yn haws petaech yn symud tŷ neu’n gwneud 
penderfyniadau ynghylch eiddo un o’ch anwyliaid, ond mewn 
gwirionedd nid yw’n adeg dda i wneud newidiadau mawr yn 
eich bywyd - efallai na fydd yr hyn sy’n ymddangos yn iawn 
nawr yn ymddangos yn iawn ymhen ychydig fisoedd. Os na 
allwch osgoi gorfod gwneud penderfyniadau pwysig, ceisiwch 
eu trafod â rhywun y gallwch ymddiried ynddynt a rhywun a 
fydd yn gallu eich helpu i ystyried y gwahanol opsiynau.
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Beth Mae Pobl Eraill Yn Gallu Ei Wneud I Fy Helpu? 
Bydd profedigaeth yn effeithio ar deuluoedd mewn llawer o 
wahanol ffyrdd.

Bydd pob aelod o’r teulu yn ymdopi yn wahanol yn dilyn 
profedigaeth. Efallai y bydd angen parhaus i siarad â phobl 
am yr unigolyn sydd wedi marw, ei salwch a’i farwolaeth, yr 
adegau da a’r drwg. Gall teulu a ffrindiau helpu i wrando ar yr 
atgofion hyn a’u rhannu, ond efallai y bydd hyn yn anodd neu 
anghyfforddus iddynt ar adegau, gan na fydd llawer o bobl yn 
gwybod beth i’w ddweud. Mae’n bwysig ymestyn allan atynt 
pan fydd eu hangen arnoch oherwydd gallai fod yn anodd i 
bobl eraill wybod sut rydych chi’n teimlo a beth allant ei wneud 
i helpu.

Os na fyddwch yn teimlo eich bod yn gallu rhannu eich 
teimladau â’ch teulu a ffrindiau, neu os nad oes gennych 
unrhyw un sy’n agos, neu os ydych yn profi problemau cyson 
wrth ymdopi â bywyd o ddydd i ddydd, yna efallai y bydd yn 
werth ystyried ffurfiau eraill ar gymorth.
 

Meddyg Teulu 
Efallai y bydd eich meddyg teulu’n gallu’ch helpu ond os 
bydd angen cymorth ychwanegol arnoch, gall ef/hi argymell 
cynghorydd neu grwpiau cymorth lleol.
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GRWPIAU CYMORTH

Gall ymuno â grŵp cymorth fod yn gyfle i gyfarfod â phobl 
eraill sydd mewn sefyllfa debyg. Oherwydd y bydd manylion 
cysylltu grwpiau lleol yn newid yn aml, rydym wedi cynnwys 
rhestr o sefydliadau cenedlaethol sy’n gallu rhoi gwybodaeth 
leol gyfredol. Mae llawer o’r sefydliadau hyn yn cynnig cymorth 
emosiynol a chyngor ar faterion ymarferol, fel budd-daliadau’r 
Adran Nawdd Cymdeithasol neu dai.

Age UK
Cyngor ymarferol i bobl dros 50 oed yn dilyn profedigaeth.
Llinell Wybodaeth: 0800 678 1174
www.ageuk.org.uk
Compassionate Friends
Cefnogaeth i rieni mewn profedigaeth a’u teuluoedd, yn 
arbennig o ddefnyddiol i rieni sydd wedi colli plant hŷn neu 
blant sy’n oedolion.
Llinell Gymorth: 0345 123 2304
www.tcf.org.uk
Cruse Bereavement Care
Yn cynnig cefnogaeth, help a chyngor i bobl mewn 
profedigaeth.
Llinell Gymorth: 0808 808 1677 
www.cruse.org.uk
London Friend
Yn cynnig clust i wrando i lesbiaid a dynion hoyw, eu teluoedd, 
ffrindiau a gofalwyr sy’n wynebu profedigaeth. 
Llinell gymorth: 0300 330 0630
www.switchboard.lgbt
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National Association of Widows
Yn cynnig cefnogaeth, cyfeillgarwch a dealltwriaeth i ddynion a 
merched sydd wedi colli eu partneriaid.
www.nawidows.org.uk
Road Peace
Yr elusen genedlaethol ar gyfer dioddefwyr gwrthdrawiadau 
ar y ffordd sy’n darparu cefnogaeth uniongyrchol a chyngor 
arbenigol i bobl sydd mewn profedigaeth neu sydd wedi’u 
hanafu oherwydd gwrthdrawiadau ar y ffordd.
Llinell Gymorth: 0845 4500 355
www.roadpeace.org
SAD
Yn cefnogi’r rheiny y mae Marwolaeth Gardiaidd Sydyn wedi 
effeithio arnynt
Llinell Gymorth: 01277 811215
www.sadsuk.org
Samariaid y Rhyl a Gogledd-ddwyrain Cymru 
Yn rhoi cymorth emosiynol yn gyfrinachol 24 awr y dydd. 
Llinell gymorth: 116 123 
www.samaritans.org
Support after Murder and Manslaughter
Yn cynnig cefnogaeth a gwybodaeth i unrhyw un y mae 
llofruddiaeth neu ddynladdiad yn effeithio arnynt.
Llinell Gymorth: 0845 8723440
www.samm.org.uk
Survivors of Bereavement by Suicide
Yn bodoli i ddiwallu anghenion a thorri ar unigrwydd unrhyw un 
sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad perthynas 
neu ffrind.
Llinell Gymorth: 0300 111 5065 (9am-9pm bob dydd)
www.uksobs.org
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WAY Widowed and Young
Yn cynnig cefnogaeth, help a dealltwriaeth i’r rheiny sy’n 
weddw cyn bod yn 50 oed.
Llinell gymorth: 0870 011 3450
www.widowedandyoung.org.uk

Ar gyfer plant mewn profedigaeth

Grief Encounter
Elusen yn Llundain sy’n helpu plant trwy brofedigaeth.
020 8371 8455 
www.griefencounter.org.uk

Cruse for children and young people
0808 808 1677
www.hopeagain.org.uk

Hosbis Sant Cyndeyrn
Yn rhoi cefnogaeth a gwybodaeth dros y ffôn i blant mewn 
profedigaeth a’u teuluoedd yn nalgylch yr Hosbis.
01745 585221
www.stkentigernhospice.org.uk

Nightingale House Hospice Release  
Ar agor i’r holl blant mewn profedigaeth a’u teuluoedd yn 
nalgylch yr hosbis.  
Llinell gymorth: 01978 316 800  
www.nightingalehouse.co.uk 
Winston’s Wish
Help i blant mewn profedigaeth a’u teuluoedd.
Llinell Gymorth: 08088 020 021
www.winstonswish.org.uk

Ar y we: Coping with grief
Yn cynnig cyngor ymarferol a chefnogaeth emosiynol i unrhyw 
un sy’n wynebu profedigaeth â chysylltiadau da at wybodaeth 
bellach. 
www.bbc.co.uk
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Ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr rydym yn estyn ein 

cydymdeimlad diffuant tuag atoch 

chi a’ch teulu ar yr adeg anodd hon.
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