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sy’n dilyn. Gan fod rhaid gwneud y penderfyniadau 

hyn ar adeg o alar personol, fe all fod yn ddefnyddiol 

cysylltu â ffrind neu berthynas i’ch cefnogi.

Cyhoeddwyd gan RNS Publications ©  Ffôn:  01253 832400 R3



Beth sy’n digwydd ar ôl i rywun farw?  ..............................................................  1

Cofrestru Marwolaeth  ...................................................................................................................  2

Cyfreithwyr, Ewyllysiau a Materion Cyfreithiol  ..................................  7

Cynllunio’r Angladd  ............................................................................................................................  8

Materion ariannol ar ôl i rywun farw  ..................................................................  10

Cwynion  ..................................................................................................................................................................  11

Rhestr nodi gorchwylion  ...........................................................................................................  13

Ymdopi â Galar  ..........................................................................................................................................  15

Cefnogaeth i blant a phobl ifanc  ................................................................................  17

Cymorth Profedigaeth  ..................................................................................................................  20

“Dywedwch Wrthym Unwaith”  .......................................................................................  24

Cynnwys

tudalen



BETH SY’N DIGWYDD AR ÔL I RYWUN FARW?

Pan fydd rhywun yn marw yn Hosbis Dewi Sant 

Mae pobl yn ymateb mewn gwahanol ffyrdd ar ôl i anwylyd 
farw, mae rhai am dreulio amser gyda’r ymadawedig tra 
byddai’n well gan eraill beidio. Mae hi’n bwysig eich bod yn 
gwneud yr hyn sy’n teimlo’n iawn i chi. Unwaith y byddwch yn 
barod, bydd y tîm nyrsio yn golchi a pharatoi eich anwylyd, a 
fydd yn cael ei symud wedyn i’r ystafell weld yn yr Hosbis. Os ydi 
meddyg yn gallu gwneud hynny, bydd yn tystio i’r farwolaeth 
yn y fan yma. Os nad oes meddyg sy’n gallu tystio i’r farwolaeth 
ar gael, bydd yr ymadawedig yn cael ei drosglwyddo i drefnydd 
angladdau, a fydd yn trefnu i feddyg arall gwblhau’r dystysgrif 
marwolaeth cyn gynted ag y gellir. ’Does dim rheidrwydd 
arnoch i ddefnyddio’r trefnydd angladdau yma, gan fod modd 
symud eich anwylyd at drefnydd angladdau gwahanol unwaith 
y mae’r dystysgrif wedi’i chwblhau.

Bydd apwyntment yn cael ei wneud ichi ddod yn ôl i’r Hosbis 
ar adeg sy’n gyfleus i chi a ninnau i gasglu meddiannau 
eich anwylyd a’r dystysgrif feddygol sy’n manylu ar achos y 
farwolaeth. Byddwch yn cyfarfod un o’n staff nyrsio mewn 
ystafell dawel a byddan nhw’n gallu trafod unrhyw ymholiadau 
a allai fod gennych. Os hoffech chi gael sgwrs â meddyg, 
rhowch wybod inni ac fe wnawn ni drefnu hyn os yn bosibl.
 
Y Crwner a Chlefydau Trosglwyddadwy
Mewn rhai achosion, megis marwolaeth sy’n dilyn clefyd sydd 
ag iddo gysylltiad  galwedigaethol, fel Mesothelioma, rhaid rhoi 
gwybod i’r crwner, ac mae hi’n debygol y bydd y dystysgrif yn 
cael ei rhyddhau o swyddfa’r crwner. Mewn rhai achosion, bydd 
angen post mortem gyda chwest i’w ddilyn. Dylai’ch meddyg 
neu nyrs Hosbis Dewi Sant allu rhoi cyfarwyddyd ichi.
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Os ydi’r ymadawedig wedi dioddef gan glefyd 
trosglwyddadwy, fel HIV, bydd cael gweld y corff fel y gwêl y 
trefnydd angladdau yn ddoeth

Meddyginiaeth
Cyfrifoldeb y gofalwr neu’r teulu ydi dychwelyd pob 
meddyginiaeth i’r fferyllfa leol i gael gwared arnyn nhw. 
Dylai hyn gael ei wneud ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Amlosgi
Os byddwch yn gofyn am amlosgiad, bydd y gwaith papur 
yn cael ei ddechrau yn Hosbis Dewi Sant ac efallai y bydd 
angen ei gwblhau yn y parlwr angladdau. Rydym yn 
argymell eich bod yn trafod graddfa amser resymol ar gyfer 
eich trefniadau gyda’r trefnydd angladdau.

 
COFRESTRU MARWOLAETH:

Mae’n ofyniad cyfreithiol fod rhaid cofrestru’r farwolaeth o fewn 
pum diwrnod gwaith. Dylai hyn gael ei wneud gan naill ai:

• Perthynas
• Rhywun oedd yn bresennol adeg y farwolaeth
• Rhywun a fydd yn trefnu’r angladd

Os digwydd bod y sawl sydd wedi marw yn ddinesydd 
tramor, rhaid rhoi gwybod i’w llysgenhadaeth cyn gynted â 
phosibl.

Yr hyn sydd angen ichi fynd gyda chi i’r Swyddfa Gofrestru
• Tystysgrif achos y farwolaeth
• Y cerdyn meddygol, os ydi hwnnw ar gael
• Y dystysgrif geni, os ydi honno ar gael. Os nad ydi hi ar 

gael, gwybodaeth ynghylch y dyddiad geni a ble ganwyd.
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Beth arall fydd y cofrestrydd yn ei ofyn ichi?
Sylwch os gwelwch yn dda na ellir cofrestru’r farwolaeth 
heb naill ai’r dystysgrif feddygol o achos y farwolaeth neu 
ddogfennau gan y crwner. Er y gall fod yn ddefnyddiol 
mynd â chopïau o dystysgrifau geni a phriodi’r ymadawedig, 
nid ydi’r rhain yn hanfodol er mwyn cofrestru’r farwolaeth, 
ar yr amod bod modd darparu’r wybodaeth sydd ynddyn 
nhw yn y cyfarfod.

Gwybodaeth am yr ymadawedig
• Dyddiad y farwolaeth a ble digwyddodd 
• Eu henw llawn ac unrhyw enwau eraill a oedd yn cael 

eu defnyddio, yn cynnwys enw cyn priodi ble mae’n 
berthnasol

• Dyddiad geni a man geni
• Galwedigaeth yr ymadawedig
• Dyddiad geni’r priod sydd ar ôl

Os oedd yr ymadawedig yn wraig briod, yr hyn y bydd angen 
i’r cofrestrydd gael gwybod
• Enw llawn a galwedigaeth ei gŵr                                      

(hyd yn oed os ydi o wedi marw)
• Ei henw cyn priodi
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Yr wybodaeth sydd ei hangen i gofrestru marwolaeth 

Cyfenw: Enw cyntaf:

Enw cyn priodi:

Unrhyw enwau blaenorol eraill: (Yr oeddid yn ei adnabod ef/hi danynt 
fel arfer neu nid eu henw ffurfiol)

Dyddiad Geni:

Man geni: (tref a gwlad yng Nghymru a Lloegr neu’r wlad os ganwyd 
dramor fel y mae’r wlad yn cael ei galw’n awr, nid fel oedd o bosib 
pryd y ganwyd, e.e. Bangladesh ac nid Dwyrain Pakistan neu India)   

Man marw: Dyddiad marw:

Cyfeiriad arferol:

Statws priodasol: Galwedigaeth: (neu alwedigaeth 
gynt os wedi ymddeol)

Enw/Cyfeiriad/Galwedigaeth priod neu bartner sifil (os dal yn 
fyw) neu enw a galwedigaeth (os wedi marw):

Rhif Yswiriant Gwladol:

Rhif Yswiriant Gwladol unrhyw ŵr, gwraig neu bartner sifil sy’n dal yn fyw:
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Bydd y cofrestrydd yn rhoi ichi
• “Ffurflen werdd” (Ffurflen 9) sy’n caniatáu i’r trefnydd 

angladdau symud yr ymadawedig o ofal y trefnydd 
angladdau cychwynnol.

• Tystysgrif cofrestru marwolaeth

• Y dystysgrif marwolaeth (os prynir un)

Mae’n ddoeth prynu copïau ychwanegol o’r dystysgrif 
marwolaeth gan y bydd eu hangen ar fanc, cymdeithas 
adeiladu, yswirwyr ayb yr ymadawedig. Rydym yn argymell 
tua chwe thystysgrif fel rheol, yn dibynnu ar nifer y 
sefydliadau sydd i’w hysbysu, gan na ellir defnyddio 
ffotogopïau. Mae pob tystysgrif yn gopi ardystiedig o’r 
cofnod yn y gofrestr marwolaethau ac yn costio £11 pan 
fyddir yn cofrestru. (Pris gywir Chwefror  2019).



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

Ffôn: 01492 576 525    

Ffoniwch i drefnu apwyntment os gwelwch yn dda, gan mai 
dim ond trwy apwyntment y cewch fynd yno.

Manylion cyswllt eich swyddfa gofrestru leol
Mae’n rhaid cofrestru’r farwolaeth yn yr ardal ble mae’n digwydd.I 
rywun sydd wedi marw yn Hosbis Dewi Sant y cyfeiriad ydi:

SOMERSET ST

MOSTYN ST

 S
T 

GEO
RGE’

S 
PL

LL
OYD ST

GEORGE ST

GEORGE ST

LLOYD ST

NORWOOD PASSAGEBACK MADOC ST

BACK MADOC ST

MADOC ST

MADOC ST

CHAPEL ST

CHAPEL ST

JA
MES ST

TALIESIN ST

LLOYD ST

LLOYD ST

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

MARKET S
T

Copyright  ©  2019  RNS Publications

6



Profiant (gweinyddiad ystâd)
Dyma’r broses gyfreithiol ar gyfer dosbarthu ystâd yr 
ymadawedig (arian, eiddo ayb). Mae angen ichi gadarnhau a ydi’r 
ymadawedig wedi gwneud ewyllys. O bosibl bydd yr ewyllys yn 
eu banc, yn swyddfa’r cyfreithiwr, yn eu cartref, gyda theulu neu 
ffrind neu, os ydi wedi’i chofrestru, yn y Brif Swyddfa Brofiant 
(Ffôn: 0207 421 8500).

Pan fydd yna ewyllys:
Fe all yr ewyllys gynnwys dymuniadau o ran yr angladd, 
dymuniadau ynghylch ystâd yr ymadawedig ac enw’r ysgutor/
ion neu’r unigolyn/rhai sydd â hawl gyfreithiol i ddelio â’r ystâd. 
Yr ysgutor/ion sy’n gyfreithiol gyfrifol am weinyddu’r ystâd yn ôl y 
dymuniadau yn yr ewyllys. Os ydi’r ewyllys yn nwylo cyfreithiwr, 
dylid rhoi gwybod iddyn nhw gan ei bod yn bosibl mai nhw yw’r 
ysgutor a enwyd. Mae ysgutorion a enwyd yn gallu gweinyddu ystâd 
yr ymadawedig ar eu pen eu hun (mae gwybodaeth ynghylch sut i 
wneud hyn i’w chael ar-lein ar www.gov.uk) neu efallai y byddai’n 
well ganddyn nhw gael help cyfreithiwr i wneud hyn.

Pan na fydd yna ewyllys
Pan fydd rhywun yn marw heb wneud ewyllys, dywedir eu 
bod wedi marw’n ‘ddiewyllys’, ac mae rheolau gwahanol yn 
berthnasol. Pan fydd hyn yn digwydd mae’r gyfraith yn nodi pwy 
ddylai ddelio â materion yr ymadawedig a phwy sy’n elwa. Mae 
hyn yn gallu bod yn sefyllfa gymhleth ac mae rhestr o bobl a all 
fod â hawl i’r ystâd yn eu tro.

Mae mwy o wybodaeth i’w chael ar-lein ar www.direct.gov.uk neu 
drwy’r  ‘Bereavement Advice Centre’ (www.bereavementadvice.
org) neu drwy ffonio 0800 634 9494) sy’n gallu cynorthwyo 
gydag unrhyw ymholiadau a allai fod gennych neu gellwch ofyn i 
gyfreithiwr eich helpu drwy’r broses.
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Mathau o angladd
Mae yna fwy o opsiynau ynglŷn â chynnwys a hyd angladd 
nag y mae llawer o bobl yn ei sylweddoli. Yn gyffredinol 
mae angladdau’n cynnwys ‘elfen o wasanaeth’ yn ogystal ag 
‘agwedd gorfforol’.
Mae elfen grefyddol i lawer o wasanaethau angladd, ond mae 
gwasanaethau Dyneiddiol neu sifil ar gael i’r rheini a fyddai’n 
hoffi gwasanaeth angladd ystyrlon heb gyfeiriad at Dduw neu 
at grefydd.
Mae yna ddau brif fath o angladd:
• Mewn amlosgfa yn unig
• Mewn eglwys neu fan addoli arall, gyda chladdedigaeth 

neu amlosgiad i ddilyn.
Yn fwyfwy, mae angladdau amgen yn dod ar gael, gyda phobl 
yn dewis opsiynau megis claddedigaeth mewn coedlan ac 
eirch ecogyfeillgar, amwisgoedd neu orchuddion eirch eraill.

Cynllunio’r angladd a gofynion cyfreithiol
Gellwch ddechrau gwneud trefniadau’r angladd cyn gynted ag y 
teimlwch eich bod yn gallu. Gellir cadarnhau’r cynlluniau bron ar 
unwaith, oni bai bod angen cwest crwner yn dilyn marwolaeth. 
Er hynny, cyn gwneud cynlluniau, mae’n bwysig holi a oedd 
unrhyw gyfarwyddiadau penodol wedi’u gadael, neu a oedd 
unrhyw drefniadau angladd wedi’u gwneud ac wedi’u talu 
amdanynt ymlaen llaw.
Y prif ofynion yng Nghymru a Lloegr ydi bod rhaid i feddyg neu 
grwner dystio i’r farwolaeth, bod rhaid cofrestru’r farwolaeth 
gyda chofrestrydd genedigaethau, priodasau a marwolaethau, 
a bod y corff naill ai i’w gladdu neu’i amlosgi. Nid oes rhaid ichi 
gael seremoni, gweinidog yr efengyl, neu drefnydd angladdau 
oni bai eich bod yn dymuno; ac, os oes arnoch eisiau seremoni, 
nid oes rhaid iddi ddigwydd mewn amlosgfa neu eglwys.
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Pethau eraill i’w hystyried
Megis gyda phob digwyddiad o bwys mae llawer o 
agweddau yr hoffech eu hystyried o bosibl, megis pa un 
a fydd y corff ar gael i’w weld, sut y dylai’ch anwylyd fod 
wedi’i wisgo, pa un ai i wneud cyhoeddiadau mewn papur 
newydd, ac felly ymlaen. Mewn gwirionedd, nid oes y fath 
beth ag angladd ‘safonol’. Mae llawer o bobl am i’r angladd 
adlewyrchu cymeriad unigolyn, eu ffordd o fyw, eu credoau 
a’u delfrydau. Er hynny, peidiwch â theimlo eich bod yn 
gorfod derbyn yr holl opsiynau a roddir o’ch blaen, yn 
arbennig os nad ydych am wario llawer o arian.

Angladdau annibynnol ac angladdau ‘a drefnir gan y teulu’ 
Mae llawer o bobl yn dewis gwneud eu trefniadau trwy 
drefnydd angladdau. Er hynny, mae rhai pobl yn ystyried 
bod angladd annibynnol neu angladd ‘a drefnir gan y teulu’ 
yn fwy personol ac yn llai costus. Os byddai’n well gennych 
hyn a bod gennych yr amser i ymchwilio a pharatoi, gellwch 
holi yn adran Mynwentydd ac Amlosgfa eich Awdurdod 
Lleol am arweiniad. Gellwch gael gwybodaeth hefyd gan y 
Ganolfan Marwolaeth Naturiol neu asiantaethau eraill sydd 
wedi’u rhestru ar ddiwedd y llyfryn hwn.

Trefnwyr angladdau
Mae trefnwyr angladdau yn gallu gofalu am y cyfan neu 
am ran o drefniadau’r angladd. Gallant roi cyngor ar yr 
opsiynau sydd ar gael a chynnig cefnogaeth i’ch helpu i 
wneud penderfyniadau. Mae llawer o wahaniaethau yn 
y mathau a’r ansawdd o wasanaethau y mae trefnwyr 
angladdau yn eu darparu. 
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MATERION ARIANNOL AR ÔL I RYWUN FARW

Talu am yr angladd
Fel rheol mae modd hawlio costau angladd yn ôl o ystâd 
yr ymadawedig, ond bydd y sawl sy’n trefnu’r angladd yn 
gyfrifol am dalu’r bil. Mae’n ddoeth holi o ble bydd yr arian 
yn dod cyn ichi wneud trefniadau.

Y dyddiau hyn mae llawer o bobl yn prynu eu hangladd 
ymlaen llaw trwy gynllun angladd prynu o flaen llaw. Efallai 
y bydd angen ichi holi a ydi hyn wedi’i drefnu.

Mae llawer o drefnwyr angladdau ag angen eu talu cyn y 
caniateir profiant, felly gofalwch eich bod yn trafod y talu 
ar y dechrau. Ble gofynnir am brofiant, fe wna llawer o 
fanciau a chymdeithasau adeiladu ryddhau arian i dalu am 
yr angladd cyn y caniateir profiant, ond nid pob un.

Ble mae talu am yr angladd yn broblem, fe allech fod â hawl 
i help gyda chostau’r angladd trwy’r Gronfa Gymdeithasol.  
I gael mwy o wybodaeth am daliadau Lwfans Profedigaeth 
neu’r Gronfa Gymdeithasol ffoniwch 0345 608 8601 neu 
ewch i www.gov.uk/bereavement-allowance 

Mae yna derfyn amser ar gyfer hawlio budd-daliadau 
profedigaeth a grant angladd felly mae hi’n bwysig cysylltu 
â nhw cyn gynted â phosibl. Mae yna drothwy uchaf i 
Daliadau Cymorth Profedigaeth ac nid ydi pawb yn derbyn 
y swm llawn. Mae’n hanfodol ystyried hyn pan fyddir yn 
trefnu’r angladd i atal mynd i gostau mawr.

Mewn rhai achosion, ble nad oes neb yn gallu talu am yr 
angladd, fe all yr Awdurdod Lleol helpu – ond mae hi’n 
bwysig eich bod yn cysylltu â nhw cyn i’r angladd gael ei 
drefnu. Dylai’ch trefnydd angladdau allu eich cynghori.



Cwynion
I’ch helpu i ddewis trefnydd angladdau, sylwch os gwelwch 
yn dda fod Trwydded i Ymarfer gan Sefydliad Trefnwyr 
Angladdau Prydain, neu aelodaeth o gymdeithas fasnach, 
yn dangos y dylai’r unigolyn neu’r cwmni weithredu dan 
Gôd Ymarfer Da.

Os nad ydych yn fodlon, naill ai gyda’r costau y gofynnir 
ichi eu talu neu gyda’r gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu, 
ceisiwch ei ddatrys gyda’r trefnydd angladdau neu’r 
darparwr gwasanaeth dan sylw. Os na ellwch chi ddatrys 
y mater, cysylltwch ag unrhyw gymdeithas fasnach 
berthnasol (gweler cefn y llyfryn hwn) neu ewch am gyngor 
ar sut i fynd ati gan eich swyddfa Cyngor Ar Bopeth leol.

Newid mewn amgylchiadau a budd-daliadau
Os oeddech chi’n derbyn Budd-dal Gofalwr cyn y 
brofedigaeth bydd hwnnw’n para am chwe wythnos ar ôl 
marwolaeth y sawl yr oeddech yn gofalu amdanynt. Holwch 
a ydi Budd-dal y Dreth Gyngor a Budd-dal Tai yn eich enw 
chi, os nad ydynt fe all fod angen ailymgeisio amdanynt.

Mae gan www.gov.uk gyngor rhagorol ar y budd-daliadau i 
gyd, neu gellwch ddefnyddio’r cysylltiadau a awgrymir isod.
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Os ydych dan oed pensiwn
Os ydych chi’n rhiant a bod unrhyw un o’r budd-daliadau 
canlynol yn enw’r ymadawedig bydd yn rhaid eu newid neu 
ailymgeisio amdanynt:

Budd-dal Plant Ffôn: 0300 200 3100

Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith Ffôn: 0345 300 3900

Cysylltwch â’r rhifau uchod neu’ch Swyddfa Cyngor ar Bopeth 
leol am gyngor a chymorth i gael gwybod beth sydd ar gael 
a sut i wneud cais amdano. Fel arall, ewch i ‘Turn2us’, elusen 
genedlaethol sy’n helpu pobl mewn caledi ariannol i gael at 
wasanaethau cymorth (www.turn2us.org.uk). Os ydych yn 
gymwys ar gyfer rhai budd-daliadau efallai y byddwch yn gallu 
cael cymorth gyda’ch morgais. Ar gyfer y taliadau llog yn unig y 
bydd hyn ac mae yna derfyn i faint y gwnânt ei dalu.

Er enghraifft, os oeddech chi neu’ch priod/partner ar fudd-dal 
gwladol cyn y brofedigaeth, fe all fod angen ichi gael hwnnw 
wedi’i adolygu, neu os ydych ar incwm isel bellach. Os oes 
gennych blant a’ch bod yn gweithio, bydd y budd-daliadau sydd 
ar gael yn dibynnu ar eich incwm ac ar oed y plant. Os ydych 
yn methu gweithio neu’ch bod yn ddi-waith fe allech fod yn 
gymwys ar gyfer budd-daliadau neu ar gyfer budd-daliadau 
uwch.

Os ydych dros oed pensiwn
Os ydi’ch priod neu’ch partner sifil yn marw, yna fe allech fod ag 
angen adolygiad budd-daliadau, yn enwedig os ydych yn byw ar 
eich pen eich hun yn awr. Mae yna isafswm lwfans ar gyfer pobl 
sengl, a all gael ei godi yn dibynnu ar ba fudd-daliadau yr ydych 
yn gymwys ar eu cyfer. Argymhellir adolygiad yr adeg yma gan 
nad oes prawf modd ar bob budd-dal.

Cysylltwch â’ch swyddfa Cyngor Ar Bopeth leol am gyngor. 

Cyfeiriwch at y Rhestr Nodi Gorchwylion ar dudalen 13 y llyfryn 
yma i’ch helpu i gysylltu â’r bobl iawn.
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RHESTR NODI GORCHWYLION

Os yn Enw’r Ymadawedig

□  Canslo Apwyntments
□  Ffôn/Dŵr/Trydan
□  Yswiriant Car 
□  Siop Bapurau Newydd/Dyn Llefrith
□  Clybiau
□  Landlord/Tai
□  Trwydded Teledu
□  Cwmnïau Rhentu
□  Cwmni Benthyciadau

Pobl y mae angen i chi ystyried rhoi gwybod iddynt

□  Athro neu Athrawes y Plentyn/Person Ifanc
□  Banc/Cymdeithas Adeiladu
□  Cwmnïau Cardiau Credyd 
□  Cwmnïau Yswiriant 
□ Gwasanaethau Cymdeithasol (canslo gofal)
□  Nawdd Cymdeithasol/Yr Adran Gwaith a Phensiynau                                 

  (cadarnhau eu bod yn gwybod)
□  Cyflogwr
□  Cyfreithiwr (os ydi o’n gyfrannog)
□  Cyllid y Wlad (os yn hunangyflogedig)
□  Cartref Preswyl/Nyrsio
□  Swyddfa’r Post
□  Dychweliadau Offer i’r GIG 
 (NRS Healthcare Ffôn: 0845 121 8111)
□  Benthyciwr Morgais
□  Perthnasau/Ffrindiau
□  Deintydd



Asiantaethau sy’n cael gwybod yn awtomatig pan gaiff 
marwolaeth ei chofrestru
• Swyddfa Basbort
• Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA), 

Abertawe
• Awdurdod Lleol o safbwynt budd-dal tai a budd-dal y 

dreth gyngor
• Bathodyn Glas
• Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
• Canolfan Byd Gwaith
• Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) – Budd-dal plant  
• Llyfrgell
• Gwasanaethau Etholiadol

Cyfryngau Cymdeithasol
Fe all fod gan eich perthynas neu’ch ffrind un neu fwy o 
gyfrifon cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft Facebook 
neu Twitter. Efallai nad ydych yn siŵr beth ydych yn 
dymuno ei wneud gyda’r cyfrifon hyn. Mae rhai pobl 
yn dymuno eu cau, tra bod eraill am eu trosi’n gyfrif 
coffadwriaethol. Does dim brys i wneud y naill na’r llall. 
Cymerwch eich amser, ewch drwy’r opsiynau gyda ffrindiau 
a theulu. Gellwch ddod o hyd i wybodaeth am gau neu 
drosi’n gyfrif coffadwriaethol ar y rhan fwyaf o wefannau 
cyfryngau cymdeithasol.
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YMDOPI Â GALAR

Mae galar yn ymateb normal i unrhyw golled fawr yn ein 
bywydau. Pan fydd rhywun yn marw bydd yna lawer o 
bethau ymarferol y bydd angen rhoi sylw iddyn nhw. Gall hyn 
olygu eich bod yn dechrau galaru unwaith y mae’r pethau 
hyn wedi’u cwblhau a bod y bobl o’ch cwmpas yn dechrau 
ailgydio yn eu bywydau bob dydd.

Gall fod yn anodd inni dderbyn marwolaeth anwylyd, ac 
fe allem deimlo ein bod wedi’n llethu a’n drysu gan ein 
hemosiynau. Rhan o’r broses alaru ydi ceisio gwneud 
synnwyr o rywbeth sy’n ymddangos yn ddisynnwyr.

Rydym i gyd yn galaru yn ein ffordd ein hun, ac fel all gymryd 
sawl ffurf. Er enghraifft, fe all galar ein dal yn annisgwyl ac fe 
allem gael ein llethu gan emosiwn yn fwyaf sydyn. Fe allem 
deimlo dicter neu ofid hefyd am bethau y gallem fod wedi’u 
gwneud yn wahanol.

Fe all fod teimladau o iselder, llai o chwant bwyd, blinder 
a methu gallu cysgu, ac anallu i ganolbwyntio. Fe all 
gorchwylion neu broblemau bach ymddangos yn llethol a 
gwneud inni deimlo’n rhuslyd neu ofnus.

Fe allem feddwl hefyd ein bod yn clywed neu’n gweld 
anwylyd, hyd yn oed er ein bod yn gwybod eu bod wedi 
marw. Fe allem deimlo’n ddideimlad a’n bod yn methu 
crio, neu brofi ymdeimlad o ryddhad. Mae’r rhain i gyd yn 
ymatebion normal i golli anwylyd. Os ydych wedi bod yn 
gofalu am y sawl sydd wedi marw, fe allech deimlo colli eich 
rôl ofalu hefyd. Fe allech deimlo’n amddifad ac yn unig am 
fod y berthynas yr ydych wedi’i meithrin gyda gwahanol 
weithwyr gofal iechyd proffesiynol wedi dod i ben. Efallai eich 
bod wedi colli cyswllt â chyfeillion tra oeddech yn gofalu am 
eich anwylyd, ac fe all cyfarfod pobl newydd neu ailsefydlu 
hen gyfeillgarwch ymddangos yn frawychus a blinderus.



Pethau a all helpu
• Cofiwch nad oes yr un ffordd iawn neu anghywir o alaru. 

Mae pawb yn wahanol.

• Ceisiwch beidio teimlo eich bod dan bwysau oherwydd 
disgwyliadau pobl eraill.  

• Gwnewch yr hyn sy’n teimlo’n iawn a chysurus i chi.

• Gadewch i chi’ch hun chwerthin, crio, neu deimlo’n flin 
– mae rhywun yr ydych yn ei garu wedi marw ac mae 
hynny’n boenus

• Fe allech hefyd deimlo’n ddideimlad a’ch bod yn methu 
crio.

• Gofalwch amdanoch eich hun a rhowch sylw i’ch iechyd

• Ceisiwch dderbyn help gan eraill. Gall hyn fod yn gysurlon 
i chi ac iddyn nhw.

• Mae sôn am y sawl sydd wedi marw, ac am eich 
profiadau, yn gallu’ch helpu i ddechrau gwneud synnwyr 
o’r hyn sy’n digwydd ichi.

• Fe allech weld bod pobl yn chwithig o’ch cwmpas. Efallai 
bod arnynt eisiau rhoi cefnogaeth ond bod arnynt ofn 
dweud y peth anghywir. Os ydych yn teimlo eich bod yn 
gallu, rhowch wybod iddyn nhw sut y gallant eich helpu 
orau.

• Peidiwch â bod ofn gofyn am help naill ai gan ein 
gwasanaeth profedigaeth, neu gan eich Meddyg Teulu, 
neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.
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Gall cefnogi plant ar yr adeg yma deimlo’n hynod anodd yn 
aml, yn arbennig os ydych yn brwydro â’ch galar eich hun. 
Serch hynny, mae yna ffyrdd syml a rhwydd sy’n gallu gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i chi ac i blentyn sy’n galaru.

• Gwnewch yn siŵr fod gennych ddigon o gefnogaeth i chi’ch 
hun

• Gwnewch yn siŵr fod y feithrinfa/ysgol/coleg yn gwybod       
beth sydd wedi digwydd, gan ei bod yn bosibl y byddan        
nhw’n gallu cynnig cefnogaeth

Plant 0-11 oed
• Mae’n bwysig i blant allu parhau â gweithgareddau 

rheolaidd hyd y gellir, er mwyn eu helpu i deimlo’n ddiogel.

• Fe all plant a phobl ifanc anwadalu i mewn ac allan o alar,   
gan fod ag angen amser i chwarae a chael hwyl yn ogystal   
ag amser i fod yn drist.

• Sgwrsiwch â’ch plentyn gan ddefnyddio iaith syml a didwyll
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Gydag amser byddwch yn gweld bod atgofion yn mynd yn 
llai poenus, ac y byddwch yn gallu cofio heb deimlo’n alarus. 
Efalai y bydd y bobl sydd agosaf atoch yn gallu helpu fwyaf 
– gall ffrindiau a pherthnasau rannu atgofion gyda chi, sy’n 
gallu bod yn gysurlon. Weithiau, hefyd, gall fod yn anodd 
rhannu gyda theulu neu ffrindiau.

Mae gan Hosbis Dewi Sant wasanaeth profedigaeth. By-
ddwn yn cysylltu â chi tua chwe wythnos ar ôl eich profedi-
gaeth i gynnig ein gwasanaeth neu cewch ddod i gysylltiad 
yn uniogyrchol ar 01492 879058.

CEFNOGAETH I BLANT A PHOBL IFANC
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• Rhowch gymaint o wybodaeth i’ch plentyn ag y mae ef/
hi yn ei erfyn

• Atebwch gwestiynau’ch plentyn am farwolaeth mor 
onest ag y gellwch

• Anogwch eich plentyn i sôn am sut y mae ef/hi yn teimlo

• Mae plant ag angen help yn aml i gadw’u hatgofion               
– rhannwch atgofion a storïau gyda nhw.

• Mae’n iawn i’ch plentyn wybod eich bod yn teimlo’n drist

Bydd dealltwriaeth plant o waeledd a marwolaeth yn 
amrywio yn ôl eu hoed a’u datblygiad, ond bydd angen 
iddynt i gyd ddod i ryw ddealltwriaeth ynghylch beth sydd 
wedi digwydd. Gyda chefnogaeth a gwybodaeth, gellir 
helpu plant a phobl ifanc i ddeall beth sydd wedi digwydd 
ac yn araf gallant ddysgu sut i fyw gyda’u colled.

Pobl Ifanc 12 oed+
Mae blynyddoedd yr arddegau yn gallu bod yn amser 
anodd, a phan fu profedigaeth mae hyn yn gallu teimlo hyd 
yn oed yn fwy anodd, gan fod pobl ifanc a’r rheini yn eu 
harddegau sydd wedi cael profedigaeth:

• yn aml ddim am siarad â’u rhieni, ac mae’n well 
ganddynt siarad â ffrindiau

• yn gallu bod yn gyndyn o alaru’n agored ac fe allant fod 
ag angen dod o hyd i’w lle bach preifat eu hunain

• yn fwy tebygol o ddangos eu galar mewn ffordd debyg i’r 
oedolion o’u cwmpas

• fe all bechgyn a genethod ddangos eu galar mewn 
ffyrdd gwahanol

• fe all bechgyn fod yn fwy tueddol i gyfeirio’u teimladau i 
ymddygiad ymosodol
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• fe all genethod fod yn fwy tebygol o siarad a chrio gyda’u 
ffrindiau

• fe all bechgyn a genethod ill dau ddangos ymddygiad 
sy’n peri gofid neu ymddygiad mentrus

• Mae’n bwysig parhau i ddarparu ffiniau cadarn ond 
hyblyg.

Os ydych yn poeni, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu neu 
asiantaethau proffesiynol eraill am help a chyngor.

Rydym yn gobeithio y bu’r llyfryn hwn o help ichi ar yr adeg 
anodd yma. Os hoffech chi fwy o gymorth ac arweiniad 
teimlwch yn rhydd i gysylltu â ni ar unwaith yn:

Hosbis Dewi Sant 
Ffordd yr Abaty
Llandudno
Conwy
LL30 2EN

Ffôn: (01492) 879058
E-bost: enquiries@stdavidshospice.org.uk
www.stdavidshospice.org.uk

Yn ogystal, mae gennym lyfrynnau cymorth profedigaeth 
plant ar gael i helpu trafodaeth rhiant â phlant o wahanol 
oed ynglŷn â marwolaeth a marw.

Mae gennym Flychau Cof ar gael hefyd i bawb sydd wedi 
cael profedigaeth.
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CYMORTH PROFEDIGAETH

Sefydliadau Lleol  

Canolfan Cyngor Ar Bopeth
(i gael cyngor ymarferol ac ariannol ayb.)
Swyddfa Cylch Conwy, Eryl Wen, Eryl Place, Llandudno, 
Conwy, LL30 2TX 
Ffôn: 0344 477 2020
http://cabconwy.webs.com

Cylch Gwynedd ac Ynys Môn
Yr Hen Efail/The Old Smithy, Sackville Road, 
Bangor, LL57 1LE
Ffôn: 0344 477 2020
www.cabgwynedd.wales 

Gofal Galar CRUSE Gogledd Cymru
27 Princes Drive
Bae Colwyn, Conwy
LL29 8HT
Ffôn: 01492 536 577  E-bost: northwales@cruse.org.uk
www.crusenorthwalesarea.btck.co.uk 

Samariaid Gogledd-Orllewin Cymru
5A Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF
Ffôn: 01248 674 985
Llinell Gymraeg: 0808 164 0123
Rhif Cenedlaethol: 116 123 
E-bost: jo@samaritans.org
www.samaritans.org
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Mudiadau Cenedlaethol 

Humanist UK
39 Moreland Street, Llundain EC1V 8BB
Ffôn: 020 7324 3060
E-bost: info@humanism.org.uk 
www.humanism.org.uk

National Association of Funeral Directors (NAFD)
618 Warwick Road, Solihull, West Midlands, B91 1AA
Ffôn: 0121 711 1343 E-bost: info@nafd.org.uk
www.nafd.org.uk

Natural Death Centre
In The Hill House, 
Watley Lane, Twyford, Winchester, SO21 1QX
Ffôn: 01962 712 690
www.naturaldeath.org.uk

Facing Bereavement 
Yn rhoi cyngor ac arweiniad i deuluoedd ar drefnu’r 
materion terfynol, yr angladd ac anrhydeddu atgofion 
anwyliaid. Yn cynnwys angladdau Iddewig, Mwslimaidd a 
Bwdhaidd.
www.facingbereavement.co.uk

Society of Allied and Independent Funeral Directors
(SAIF) 3 Bullfields, Sawbridgeworth, 
Hertfordshire, CM21 9DB
Ffôn: 0345 230 6777 E-bost: info@saif.org.uk
www.saif.org.uk

SSAFA (The Soldiers, Sailors, Airmen  & Families Association)
19 Queen Elizabeth Street
Llundain, SE1 2LP
Ffôn: 0800 731 4880 E-bost: info@ssafa.org.uk
www.ssafa.org.uk



22

WAY (Widowed & Young) Foundation
WAY Widowed and Young
Suite 14, College Business Centre
Uttoxeter Road, Derby, DE22 3WZ
www.widowedandyoung.org.uk

Cymorth I Blant

Child Bereavement UK 
Ar gyfer gwasanaethau cymorth profedigaeth plant a phobl 
ifanc yn eich ardal.
Ffôn: 01494 568900 E-bost: support@childbereavementuk.org
www.childbereavementuk.org

Childhood Bereavement Network
Ar gyfer gwasanaethau cymorth profedigaeth plant a phobl 
ifanc yn eich ardal
Ffôn: 020 7843 6309 E-bost: cbn@ncb.org.uk
www.childhoodbereavementnetwork.org.uk

The Child Death Helpline
Ar gyfer unrhyw un sydd wedi’i effeithio gan farwolaeth 
plentyn.
Ffôn: 0800 282986 E-bost: contact@childdeathhelpline.org
www.childdeathhelpline.org.uk

The Compassionate Friends
Rhieni profedigaethus yn cynnig cyfeillgarwch a 
dealltwriaeth i rieni profedigaethus eraill.
Ffôn: 0345 120 3785 E-bost: info@tcf.org.uk
www.tcf.org.uk



Grief Encounter
Ar gyfer plant profedigaethus a’u teuluoedd.
Ffôn: 020 8371 8455 E-bost: contact@griefencounter.org.uk
www.griefencounter.org.uk

Partnership for Children
Iechyd meddwl da i blant, yn helpu’ch plentyn i ymdopi â 
phrofedigaeth. 
Ffôn: 0208 974 6004 
E-bost: info@partnershipforchildren.org.uk
www.partnershipforchildren.org.uk

SIBS
Ar gyfer brodyr a chwiorydd plant ac oedolion anabl, gydag 
unrhyw anabledd, gwaeledd tymor hir, neu anhwylder sy’n 
byrhau bywyd.
Ffôn: 01535 645453 
www.sibs.org.uk

Winston’s Wish
Mae Winston’s Wish yn helpu plant a phobl ifanc 
profedigaethus i ailgydio yn eu bywydau ar ôl marwolaeth 
yn y teulu. Maen nhw hefyd yn cynnig cymorth ac arweiniad 
i deuluoedd, i weithwyr proffesiynol ac i unrhyw un sy’n 
bryderus ynghylch plentyn sy’n galaru.
Llinell Gymorth Rhadffôn: 0808 8020021
Ffôn: 01242 515157   E-bost: info@winstonswish.org.uk
www.winstonswish.org.uk
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Cyfeirnod:  Llyfryn Profedigaeth Hosbis Dewi Sant
Dyddiad cyhoeddi:  Chwefror 2019
Dyddiad adolygu:  Chwefror 2020



Mae “Dywedwch Wrthym Unwaith” yn wasanaeth am ddim 
sy’n cael ei ddarparu gan y Swyddfa Gofrestru ac sy’n cynnig 
cymorth i deuluoedd wrth roi gwybod i adrannau Llywodraeth 
Leol a Llywodraeth Ganolog am farwolaeth eich anwylyd ar 
adeg anodd.
Gyda’ch caniatâd chi, bydd Gwasanaethau’r Cyngor Lleol 
ac adrannau perthnasol y Llywodraeth Ganolog, sy’n 
cynnwys Yr Adran Gwaith a Phensiynau, Y Swyddfa Basbort, 
Yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) a 
Phensiynau Rhyfel, yn cael eu hysbysu o’r brofedigaeth.
Bydd angen ichi ddarparu rhif Yswiriant Gwladol yr 
ymadawedig (os yn hysbys) a dogfennau perthnasol 
(Pasbort, Trwydded Yrru, Tocyn Llyfrgell, Bathodyn Glas 
er enghraifft). Os nad ydi’r wybodaeth i gyd ar gael adeg 
eich apwyntment gyda’r Cofrestrydd fe wnânt egluro sut i 
gael at y gwasanaeth o gartref gan ddefnyddio cyfeirnod 
a gwasanaeth cyswllt ffôn rhadffôn gyda’r Adran Gwaith a 
Phensiynau. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael am hyd at 28 
diwrnod ar ôl cofrestru marwolaeth.
Dywedwch wrth y Swyddfa Gofrestru y byddech yn hoffi 
defnyddio’r gwasanaeth “Dywedwch Wrthym Unwaith” pan 
fyddwch yn ffonio i wneud eich apwyntment gyda nhw.

“DYWEDWCH WRTHYM UNWAITH”
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Rydym yn ymdrechu i ddarparu gofal o ansawdd 
uchel ar gyfer ein cleifion a’u teuluoedd. Rydym yn 
croesawu adborth ac mae’r Hosbis yn cymryd rhan 
yn y system “iWantGreatCare”.  Gwahoddir sylwadau 
am ein gwasanaeth. Mae hwn ar gael ar http://www.
iwantgreatcare.org. 

Ymwadiad  
Dymunwn ddiolch i’r hysbysebwyr a’r noddwyr, oherwydd 
hebddynt hwy ni fyddai’r cyhoeddiad hwn wedi bod yn 
bosibl. Serch hynny, nid ydi’r Hosbis yn cymeradwyo 
unrhyw un o’r cynhyrchion neu’r gwasanaethau y maen 
nhw’n eu darparu.

ANSAWDD Y GWASANAETH
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