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Llywodraeth Cymru 

Canllawiau i awdurdodau lleol ar effaith Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 ar angladdau 

Cyhoeddwyd: 3 Ebrill 2020 

Diweddarwyd: 15 Mehefin 2020 

Cyflwyniad 

 
1. Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 yn 

gosod cyfyngiadau dros dro ar gynulliadau a symudiadau gan bobl yng 
Nghymru. Mae hyn wedi ei wneud i reoli lledaeniad y coronafeirws yng 
Nghymru ac i helpu i ddiogelu’r cyhoedd rhan lledaeniad syndrom anadlol acíwt 
difrifol 2 (SARS-CoV-2).  
 

2. Mae marwolaeth aelod o’r teulu neu ffrind yn peri gofid mawr, a dyna pam y 
mae’r Rheoliadau yn cydnabod yr angen i fynd i angladdau o dan amgylchiadau 
penodol. Dylid parhau i gynnal gwasanaethau angladdau, a dylai awdurdodau 
lleol ystyried sut y gallant hwyluso hynny. 
 

3. Dylid parhau i gynnal angladdau y mae galarwyr yn bresennol yn gorfforol 
ynddynt cyhyd ag y bo pawb sydd yn yr angladd yn cadw at y canllawiau hyn, 
sy’n esbonio sut y gellir lleihau’r risg o drosglwyddo’r haint. 
 

4. Fodd bynnag, er y caiff aelodau’r cyhoedd fynd i angladd, dylent barchu’r ffaith 
mai un o’r ychydig eithriadau yw hyn i’r cyfyngiadau sydd wedi eu gosod o 
ganlyniad i argyfwng iechyd cyhoeddus. Y cyngor cyffredinol, felly, yw mai dim 
ond i angladd eu teulu a’u ffrindiau agosaf y dylai pobl fynd, a dim ond os ydynt 
wedi cael gwahoddiad. Anogir pobl hefyd i beidio â mynd i angladd os byddai 
gwneud hynny yn golygu llawer o deithio.   
 

5. Er mwyn i’r sefydliadau hynny sy’n rheoli angladdau allu ymdopi â nifer uwch o 
farwolaethau mae’n bwysig peidio â gohirio angladdau. 
 
 

Gofynion cyfreithiol 

6. Mae’r Rheoliadau yn gwneud darpariaethau sy’n gymwys i’r rheini sy’n gyfrifol 
am amlosgfa, man addoli neu fynwent lle y cynhelir angladd neu gladdedigaeth, 
ac i unrhyw aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno mynd i angladd neu 
gladdedigaeth. 
 

7. Mae rheoliad 71 yn ymwneud â mannau addoli, amlosgfeydd a mynwentydd, 
ac mae’n darparu fel a ganlyn: 
 

                                                           
1 Diwygiwyd rheoliad 7 gan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Diwygio) (Cymru) 2020 er 
mwyn ei gwneud yn glir bod y pellter o 2 fetr i’w gynnal rhwng personau o aelwydydd gwahanol ac nid o 
angenrheidrwydd rhwng pob person sy’n mynd i angladd. 



2 
 

“Cyfyngiadau ar fannau addoli, amlosgfeydd, mynwentydd a chanolfannau 

cymunedol 

7.—(1) Rhaid i berson sy’n gyfrifol am fan addoli sicrhau, yn ystod cyfnod yr 

argyfwng, fod y man addoli ar gau, ac eithrio at ddefnydd a ganiateir gan 

baragraff (2).  

(2) Os cymerir pob mesur rhesymol i sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng 

pob person yn y man addoli (ac eithrio rhwng dau aelod o’r un aelwyd, neu 

ofalwr a’r person a gynorthwyir gan y gofalwr), caniateir defnyddio’r man—  

(aa) i weinyddu priodas neu ffurfio partneriaeth sifil pan fo gan barti i’r 

briodas neu’r bartneriaeth sifil salwch angheuol ac na ddisgwylir iddo 

wella 

(a) ar gyfer angladdau,  

(b) i ddarlledu (boed dros y rhyngrwyd neu fel rhan o ddarllediad radio 

neu deledu), neu  

i. Gweithred o addoli (heb gynulleidfa)  
ii. gweinyddu priodas neu ffurfio partneriaeth sifil a ganiateir gan 

is-baragraff (aa) 
iii. angladd, neu 

(c) i ddarparu gwasanaethau gwirfoddol hanfodol neu, ar gais 

Gweinidogion Cymru neu awdurdod lleol, wasanaethau cyhoeddus brys 

(gan gynnwys darparu banciau bwyd neu gymorth arall ar gyfer y 

digartref neu bobl hyglwyf, sesiynau rhoi gwaed neu gymorth mewn 

argyfwng).  

(3) Rhaid i berson sy’n gyfrifol am amlosgfa sicrhau, yn ystod cyfnod yr 

argyfwng, fod yr amlosgfa ar gau i aelodau’r cyhoedd, ac eithrio ar gyfer y 

defnydd a ganiateir gan baragraff (4).  

(4) Os cymerir pob mesur rhesymol i sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng 

pob person yn yr amlosgfa (ac eithrio rhwng dau aelod o’r un aelwyd, neu ofalwr 

a’r person a gynorthwyir gan y gofalwr), caiff yr amlosgfa agor i aelodau’r 

cyhoedd am angladdau neu gladdu (a darlledu angladd neu gladdu boed dros 

y rhyngrwyd neu fel arall). 

(4ZA) Nid yw paragraff (3) yn gymwys i’r tir o amgylch amlosgfa, gan gynnwys 

unrhyw gladdfa neu ardd goffa.” 

(4A) Rhaid i berson sy’n gyfrifol am fynwent gymryd pob mesur rhesymol i 

sicrhau y cynhelir pellter o 2 fetr rhwng pob person mewn claddedigaeth sy’n 

digwydd yn y fynwent yn ystod cyfnod yr argyfwng (ac eithrio rhwng dau aelod 

o’r un aelwyd, neu ofalwr a’r person a gynorthwyir gan y gofalwr). 
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8. Mae rheoliad 82 yn ymwneud â chyfyngiadau ar unigolion ac mae’n darparu 
(mewn perthynas ag angladdau) fel a ganlyn:  
 

“Cyfyngiadau ar symud a chynulliadau yn ystod cyfnod yr argyfwng  

8.—(1) Yn ystod cyfnod yr argyfwng, ni chaiff neb, heb esgus rhesymol—  

(a) gadael yr ardal sy’n lleol i’r man lle y mae’n byw neu aros i ffwrdd 

o’r ardal honno;  

(b) bod o dan do gyda pherson arall nad yw 

(i) yn aelod o’i aelwyd, 

(ii) yn ofalwr iddo, neu 

(iii) yn berson y mae’n darparu gofal iddo. 

(2) Mae esgus rhesymol yn cynnwys yr angen i wneud y canlynol…—  

 …(j) i fynd i angladd— 

  (i) fel person sy’n gyfrifol am drefnu’r angladd, 

 (ii) os caiff ei wahodd gan berson sy’n gyfrifol am drefnu’r 

angladd, neu 

  (iii) fel gofalwr person sy’n mynd i’r angladd.” 

(k) ymweld â mynwent, claddfa neu ardd goffa i dalu teyrnged i berson 

ymadawedig. 

9. Mae’r canllawiau hyn yn cynnig cyngor i awdurdodau lleol ynghylch 
gweithredu’r gofynion cyfreithiol hyn yn ymarferol. Mae fersiwn mwy syml sydd 
wedi’i deilwra at aelodau’r cyhoedd yn yr Atodiad. 
 

Cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter o 2 fetr 

10. Agwedd allweddol ar ymateb Llywodraeth Cymru (a Llywodraeth y DU) i’r 
argyfwng iechyd cyhoeddus yw gosod cyfyngiadau symud a gofyn i bobl aros 
gartref. Mae mynd i angladd yn eithriad i’r rheol hon, ond mae’n un sy’n 
gyfyngedig. Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod angen newid defodau ac 
arferion traddodiadol mewn angladdau i’r graddau y mae hyn yn ymwneud â 
rhyngweithio â phobl o aelwydydd gwahanol.  
 

11. O dan y rhan fwyaf o amgylchiadau, disgwylir i bobl gymryd camau i gadw 
pellter cymdeithasol. Mae hyn yn golygu cynnal pellter o 2 fetr pan fo’n 
ymarferol. Nid yw hyn yn cynnwys gwneud hyn rhwng aelodau o’r un aelwyd, 
na rhwng gofalwr a’r person sy’n cael ei gynorthwyo gan y gofalwr. 
 
Uchafswm y nifer a all fynd 

                                                           
2 Diwygiwyd rheoliad 8 gan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Diwygio) (Cymru) 2020 er 
mwyn newid y meini prawf ar gyfer mynd i angladd. Mae bellach yn ofynnol i’r rheini sy’n mynd i angladd fod 
wedi cael gwahoddiad yn hytrach na mynd ar sail y berthynas benodol a oedd ganddynt â’r ymadawedig.  
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12. Y modd amlycaf i gymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter o 2 fetr rhwng 

personau sy’n bresennol mewn angladd (pa un a yw’n amlosgiad neu’n 
gladdedigaeth), yw cyfyngu ar y nifer a gaiff fynd. Bydd y nifer hon yn dibynnu 
ar ba un a yw’r angladd yn cynnwys claddedigaeth mewn mynwent (gan 
gynnwys claddu’r llwch), amlosgiad mewn amlosgfa neu wasanaeth mewn man 
addoli. 
 

13. O ran amlosgfa neu fan addoli, bydd y terfyn priodol yn dibynnu ar faint a 
chynllun yr adeilad. Y gofyniad cyfreithiol yw y cymerir pob cam rhesymol i 
sicrhau y cedwir pellter o 2 fetr rhwng y rheini sy’n mynd. Mae hyn yn golygu 
pellter o 2 fetr rhwng aelodau o aelwydydd gwahanol, nid o angenrheidrwydd 
rhwng pob person unigol (gan y gall aelodau o’r un aelwyd eistedd gyda’i gilydd 
yn ddiogel). Yn ymarferol, fodd bynnag, ni fydd yn ymarferol yn gyffredinol 
asesu ymlaen llaw faint o bobl o’r un aelwydydd a fydd yn eistedd gyda’i gilydd 
mewn unrhyw angladd penodol. Dylid cyfrifo ffigur ar gyfer pob amlosgfa neu 
fan addoli, felly, yn seiliedig ar y nifer y gellid ei dal pe bai pob person yn eistedd 
2 fetr ar wahân. Fodd bynnag, dim ond canllaw y dylai hyn fod ac mae rhywfaint 
o hyblygrwydd yn bosibl gan y tybir y bydd cyfran sylweddol o’r rheini sy’n mynd 
yn eistedd gydag aelodau o’u haelwyd (a allai alluogi mwy o bobl i fynd).    
 

14. Mae ystyriaethau gwahanol yn gymwys i roi camau cadw pellter cymdeithasol 
ar waith mewn mynwent, neu mewn claddfa neu ardd goffa mewn amlosgfa, 
gan mai’r agwedd bwysicaf fydd cyfyngu ar y graddau y mae aelodau o 
aelwydydd gwahanol yn ymgynnull, yn amlycaf o amgylch y bedd. Noder nad 
yw’r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cau mynwentydd ond dylid cymryd y 
canllawiau cyffredinol ynghylch cadw pellter cymdeithasol i ystyriaeth. Nid yw’n 
ofynnol cau’r tir o amgylch amlosgfa chwaith, gan gynnwys unrhyw gladdfeydd 
neu erddi coffa, a ddylai barhau’n agored i ymwelwyr.  

 

Gofyniad i’r rheini sy’n mynd i’r angladd gael gwahoddiad 
 

15. Un ffordd o sicrhau y cedwir at yr uchafswm a all fynd i angladd yw drwy gyfyngu 
ar bresenoldeb i'r rheini sy’n cael gwahoddiad yn unig. Atgyfnerthir hyn gan 
reoliad 8 sy'n cyfyngu'r "esgus rhesymol" dros fynd i angladd i ddim ond y rheini 
sy'n trefnu'r angladd, y rhai sy’n cael eu gwahodd i fynd i'r angladd ac i unrhyw 
ofalwyr i’r rhai sy’n mynd i’r angladd. 
 

16. Dylid gweithredu hyn drwy roi gwybod i'r rheini sy'n trefnu angladdau bod rhaid 
iddynt fynd ati’n benodol i wahodd y rheini y maent yn dymuno iddynt fod yn 
bresennol (er nad yw hyn yn gofyn am unrhyw ffurfioldeb megis anfon 
gwahoddiad yn ysgrifenedig). O ystyried y risg y bydd pobl yn mynd i’r angladd 
heb wahoddiad (sef y drefn arferol, wrth gwrs), dylid hefyd annog y rheini sy'n 
trefnu’r angladd i gyfyngu ar y wybodaeth am leoliad yr angladd mewn 
hysbysiadau marwolaeth a'i gwneud yn glir mai drwy wahoddiad yn unig y mae 
modd mynd i’r angladd. 
 
Teithio i’r angladd 
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17. Yn gysylltiedig â'r cyngor cyffredinol, mae awydd i leihau teithio. Er ei bod yn 
amlwg yn fater sensitif o dan lawer o amgylchiadau, yn gyffredinol dylid annog 
y rheini y byddai’n ofynnol iddynt deithio pellteroedd mawr a fyddai’n golygu y 
byddai rhaid iddynt stopio ar y ffordd neu aros dros nos i beidio â mynd i 
angladd. 
 

18. Yn ogystal, dylai'r rheini sy'n mynd o'r un aelwyd deithio gyda'i gilydd ac ni 
ddylent deithio gydag eraill o aelwydydd gwahanol. Dim ond os nad oes dewis 
arall y dylid defnyddio limwsinau a phan fônt yn cael eu defnyddio, dylid codi 
sgriniau gwydr, dylid cyfyngu teithwyr i’r rheini o’r un aelwyd a dylent eistedd 
mor bell yn ôl â phosibl oddi wrth y gyrrwr.       
 
Yn ystod yr angladd 
 

19. Dylid gwneud trefniadau i sicrhau, wrth gyrraedd amlosgfa, man addoli neu 
fynwent, y gall y rheini sy'n mynychu gael eu cadw ar wahân ac nad yw'n 
ofynnol iddynt ymgynnull mewn mannau cyfyng. Mae hyn yn arbennig o bwysig 
wrth aros i fynd i amlosgfa neu fan addoli. 
 

20. Yna, dylid dangos i’r rheini sy'n bresennol ble y mae eu seddau yn unol â'r 
trefniadau a wnaed ymlaen llaw sy'n sicrhau y gall pawb gadw pellter o 2 fetr.  
 

21. Dylid cynghori'r rheini sy'n mynd i beidio â chyffwrdd, cusanu neu ddod i 
gysylltiad â'r arch. Mae hyn yn cynnwys cludwyr a all fynd gyda'r arch ar 
bellteroedd priodol ond ni ddylent gario'r arch ar eu hysgwyddau. Yn hytrach, 
dylai’r arch gael ei symud gan ddefnyddio elorau ag olwynion a'i chodi yn ôl yr 
angen gan y trefnwr angladdau. 
 

22. Dylid rhoi prosesau ar waith i ganiatáu digon o amser i lanhau a diheintio’r man 
lle y cynhelir y gwasanaeth, a hynny cyn ac ar ôl pob gwasanaeth, gan roi sylw 
i wrthrychau ac arwynebau y mae pobl yn cyffwrdd yn aml â hwy, a chan 
ddefnyddio nwyddau glanhau arferol. Dylid sicrhau hefyd fod cyfleusterau ar 
gael i bobl i olchi eu dwylo, a bod arwyddion clir i ddangos ble y mae’r 
cyfleusterau hynny. Dylid symud llyfrau emynau i ffwrdd (gan ddefnyddio 
pamffledi trefn gwasanaeth pwrpasol at bob diben yn lle hynny). 
 

23. Dylid trefnu casgliadau ar lein yn hytrach nag yn yr amlosgfa neu'r man addoli. 
 

24. Mae hefyd yn bwysig cyfyngu ar y graddau y mae pobl o aelwydydd gwahanol 
yn ymgynnull ar ôl angladd. Gall hynny fod y tu allan i amlosgfa neu fan addoli, 
neu wrth ymyl y bedd. Dylid rhoi trefniadau yn eu lle i sicrhau bod y rheini sy'n 
mynd yn gallu talu teyrnged i'r ymadawedig gydag urddas, a chyfarch teulu a 
ffrindiau fel y bo'n briodol, gan sicrhau bod pellter corfforol yn cael ei gynnal. 
 

Y galarwyr sy’n cael mynd 

25. Ni ddylai pobl a chanddynt symptomau’r coronafeirws fynd i angladdau. 
 

26. Fodd bynnag, dylid hwyluso pethau er mwyn i alarwyr sy’n hunanynysu am 14 
o ddiwrnodau am fod rhywun ar yr aelwyd yn anhwylus â symptomau’r 
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coronafeirws (COVID-19), ond nad oes ganddynt hwy eu hunain symptomau, 
allu mynd i’r angladd os ydynt yn dymuno gwneud hynny, a dylid rhoi prosesau 
ar waith i leihau’r risg o drosglwyddo’r haint. 
 

27. Dylai galarwyr o aelwyd sy’n hunanynysu wneud y canlynol: 

 peidio â mynd i’r angladd os oes ganddynt symptomau o unrhyw fath, 
hyd yn oed os yw’r symptomau’n rhai ysgafn iawn 

 cadw pellter o 2 fetr o leiaf oddi wrth eraill 

 dweud wrth y galarwyr eraill eu bod fel arall yn hunanynysu gartref, a 
sicrhau nad ydynt yn bresennol ar yr un pryd â galarwr arall a allai fod 
yn eithriadol o agored i niwed 

 rhoi sylw gofalus i hylendid eu dwylo a’u hylendid anadlol: 

 golchi eu dwylo’n amlach – gyda sebon a dŵr poeth am o leiaf 20 
eiliad neu gan ddefnyddio hylif diheintio dwylo 

 osgoi cyffwrdd eu llygaid, eu trwyn a’u ceg 

 defnyddio hances pan fyddant yn pesychu neu’n tisian, ac yna 
roi’r hances mewn bin 

 defnyddio’u cludiant eu hunain pan fo hynny’n bosibl. 
 

28.  Dylid hwyluso pethau er mwyn i alarwyr sy’n eithriadol o agored i niwed neu 
sydd mewn grŵp a warchodir allu mynd i’r angladd hefyd, a dylid rhoi prosesau 
ar waith i leihau’r risg o drosglwyddo’r haint. 
 

29. Mae galarwyr sydd mewn grŵp eithriadol o agored i niwed wedi cael cyngor i 
gael cyn lleied â phosibl o gyswllt ag eraill er mwyn eu gwarchod eu hunain. 
Fodd bynnag, efallai y byddant yn penderfynu mynd i angladd er gwaetha’r risg 
ychwanegol a dylid hwyluso pethau er mwyn iddynt allu gwneud hynny. 
 

30. Fe’u cynghorir i beidio â mynd i angladd os bydd pobl eraill yno sy’n 
hunanynysu am fod rhywun arall ar yr un aelwyd yn anhwylus â symptomau’r 
coronafeirws, oherwydd gallent fod yn meithrin yr haint. Dylai galarwyr sy’n 
eithriadol o agored i niwed ddilyn y cyngor cyffredinol ynghylch cadw pellter 
cymdeithasol a chadw pellter o 2 fetr o leiaf oddi wrth eraill. 
 

31. Gallai camau i leihau’r risg o gael eu heintio gynnwys: 

 bod y sawl sy’n trefnu’r angladd yn rhoi gwybod i bobl eraill sy’n dod i’r 
angladd y bydd unigolyn eithriadol o agored i niwed yn bresennol ac yn 
pwysleisio’r angen i bobl aros gartref os ydynt yn teimlo’n sâl, a pharchu 
angen y sawl sy’n agored i niwed i osgoi cyswllt agos ar unrhyw adeg 

 cynghori’r galarwyr i ddefnyddio’r llwybr mwyaf diogel posibl i deithio i’r 
angladd, a gorau oll os ydynt yn teithio mewn car ar eu pen eu hunain, 
neu gyda rhywun sy’n byw ar yr un aelwyd 

 ystyried y risg ychwanegol sy’n deillio o orfod defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus i ddod i’r angladd 

 sicrhau nad yw galarwyr sydd mewn grŵp eithriadol o agored i niwed yn 
bresennol yn yr un seremoni â galarwyr y mae eu haelwyd yn 
hunanynysu 
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32.  Dylai galarwyr sy’n agored i niwed neu’n hynod agored i niwed roi sylw gofalus 
i hylendid eu dwylo a’u hylendid anadlol bob amser ond yn arbennig felly tra 
byddant oddi cartref. Dylid defnyddio hylif diheintio dwylo neu glytiau diheintio’n 
rheolaidd y tu allan i’r cartref. 

 

Gofal personol i’r ymadawedig 

33. Cynghorir galarwyr i beidio â chymryd rhan mewn defodau neu arferion sy’n 
golygu dod i gysylltiad agos â’r ymadawedig. Pan fo agweddau ar eu ffydd sy’n 
cynnwys cyswllt agos â’r ymadawedig dylid cyfyngu’r cyswllt hwnnw i’r rhai sy’n 
gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) dan oruchwyliaeth rhywun sydd wedi’i 
hyfforddi i ddefnyddio’r cyfarpar yn briodol. Mae canllawiau manwl ar gael 
ynghylch gofal i'r ymadawedig a dylid dilyn y canllawiau hynny, ni waeth ble y 
mae’r gofal personol hwnnw i’r ymadawedig yn cael ei ddarparu. 
 

34. Oherwydd bod risg sylweddol iawn i bobl agored i niwed a phobl eithriadol o 
agored i niwed sy’n dod i gysylltiad â’r coronafeirws (COVID-19), fe’u cynghorir 
yn gryf i beidio â chael dim cyswllt â chorff yr ymadawedig. Mae hyn yn cynnwys 
golchi, paratoi a gwisgo’r corff. 

 

Darlledu, cydymdeimlo ar lein a choffáu ar ddyddiad diweddarach 

35. Gall y cyfyngiadau a osodir ar angladdau fod yn annifyr i'r rheini sy'n agos at yr 
ymadawedig ar adeg drist ac anodd iawn. Mae mynd i angladdau, mewn 
niferoedd mawr yn aml, yn rhan bwysig o ddiwylliant Cymru. Mae'r rheini sydd 
agosaf at yr ymadawedig yn cymryd cysur gan ffrindiau a theulu yn mynd i 
angladd eu hanwyliad. Ni fydd hyn yn bosibl yn ystod argyfwng iechyd y 
cyhoedd, ond gellir cael cysur mewn ffyrdd eraill.  
 

36. Mae darpariaeth wedi ei gwneud yn y Rheoliadau i ganiatáu i angladdau gael 
eu darlledu ar lein, a dylai'r rheini sy'n dymuno gwneud hynny gael eu helpu i 
wneud hynny. Yn yr un modd, dylid annog y rheini sy'n trefnu angladd i agor 
llyfrau cydymdeimlo a chasgliadau ar lein, neu i hwyluso talu teyrngedau drwy 
gyfathrebu electronig neu ar y cyfryngau cymdeithasol. Fel arall, neu yn ogystal, 
gellid eu hannog i drefnu gwasanaeth coffa neu ddathliad o fywyd i'r 
ymadawedig ar ôl i argyfwng iechyd y cyhoedd ddod i ben. 

  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19
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Atodiad 

Canllawiau i aelodau’r cyhoedd ar effaith cyfyngiadau coronafeirws ar 

angladdau 

Gall angladdau fod yn brofiad gofidus, ac mae effaith coronafeirws yn ei gwneud yn 

anoddach fyth i wneud trefniadau ymarferol. Mae'r canllawiau hyn wedi'u paratoi i 

helpu pobl yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyfyngiadau ar waith i reoli lledaeniad y 
coronafeirws yng Nghymru ac i ddiogelu iechyd pobl. Mae hyn yn cynnwys 
cyfyngiadau dros dro ar gynulliadau a symudiadau gan bobl yng Nghymru.   
 
Mae'r rhain yn cael effaith ar y ffordd y caiff angladdau eu trefnu ond maent yn 
galluogi angladdau i barhau i gael eu cynnal gan ein bod yn cydnabod ei bod yn 
bwysig i bobl gael ffarwelio â rhywun agos. 
 
Mae trefnwyr angladdau wedi cael cyngor penodol ar sut i drefnu angladdau yn 
ystod y pandemig. Byddant yn gallu eich tywys drwy'r broses a'ch helpu i wneud 
trefniadau, gan sicrhau eich bod yn cael y cyngor a'r cymorth y mae eu hangen 
arnoch.     
 
Bydd yr wybodaeth ganlynol yn eich helpu i ddeall rhai o'r prif gyfyngiadau sydd 
wedi’u gosod: 

 
Cewch fynychu angladd: 
 

 os chi yw’r person sy’n trefnu’r angladd, 

 os ydych wedi cael gwahoddiad i’r angladd, neu 

 os ydych yn ofalwr person sy’n mynd i’r angladd (naill ai am mai ef sy’n trefnu’r 
angladd neu am ei fod wedi cael gwahoddiad). 
 

Dylai pawb sy’n mynd i angladd – boed mewn amlosgfa, man addoli neu fynwent – 

gymryd pob cam rhesymol i aros 2 fetr i ffwrdd oddi wrth rywun nad yw’n byw gydag 

ef neu nad yw'n gofalu amdano. Bydd hyn yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws.  

Bydd y rheini sy’n gyfrifol am gynnal yr amlosgfa, y man addoli neu’r fynwent yn 

gwneud trefniadau i sicrhau y cedwir y pellter hwn rhwng pobl.  

Bydd hyn yn golygu bod cyfyngiadau ar  uchafswm nifer y bobl a fydd yn gallu 

mynychu’r angladd. Byddwch yn cael gwybodaeth glir am hyn cyn i’r angladd gael ei 

gynnal. Er mwyn diogelu rhag lledaeniad y coronafeirws, gofynnir ichi drefnu 

angladdau drwy wahoddiad yn unig.  

Mae colli unrhyw un sy’n agos atoch yn beth anodd a thrist iawn. Ond ar yr adeg hon, 

gofynnwn mai dim ond i angladdau eich teulu a’ch ffrindiau agosaf yr ydych yn mynd 

a dim ond os ydych wedi cael gwahoddiad. Peidiwch â mynd i angladd os byddai 

gwneud hynny yn golygu llawer o deithio. 

Os oes gennych symptomau’r coronafeirws – tymheredd uchel, peswch newydd cyson 

neu golli’ch synnwyr blasu neu arogli, ni ddylech fynd. Os ydych yn hunanynysu 
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oherwydd bod achos posibl o’r coronafeirws ar eich aelwyd, ond nad oes gennych chi 

eich hun symptomau, cewch fynychu’r angladd os cymerwch gamau i leihau’r risg o 

drosglwyddo’r haint. Os ydych yn eithriadol o agored i niwed neu mewn grŵp a 

warchodir dylech hefyd gael help i fynd os ydych yn dymuno gwneud hynny. 

Gall angladdau gael eu darlledu ar lein a’u ffrydio’n fyw fel y gall pobl nad ydynt yn 

gallu bod yn bresennol yn gorfforol fynd i’r angladd yn rhithwir. Yn ogystal, gellir agor 

llyfrau cydymdeimlad ar lein a thalu teyrngedau eraill drwy gyfathrebu electronig neu’r 

cyfryngau cymdeithasol.  

Efallai y bydd teulu a ffrindiau yn dymuno ystyried hefyd gynnal gwasanaeth coffa neu 

ddathliad o fywyd pan fydd pandemig y coronafeirws wedi dod i ben.  

Mae’n bwysig peidio â gohirio angladd eich anwyliad. Rydym yn deall pa mor anodd y 

bydd hyn i’w teuluoedd a’u ffrindiau, ond bydd y canllawiau hyn ar waith hyd y gellir 

rhagweld er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd ac er mwyn sicrhau y gall trefnwyr 

angladdau, amlosgfeydd a chladdfeydd barhau i gynnig gwasanaeth sydd mor normal 

â phosibl.    

     


