Fy Angladd I

Ystyriwch fy nymuniadau ar gyfer fy angladd

Trallodau, beiau bywyd – ni welais,
Nac wylwch o’m plegyd;
Wyf iach o bob afiechyd,
Ac yn fy medd, gwyn fy myd
					

Edward Richards

Fy Angladd I
Rwyf wedi bod yn meddwl am y math o angladd yr hoffwn ac rwyf wedi ysgrifennu fy syniadau ar y
ffurflen hon i’ch helpu chi pan ddaw’r amser.
Fy enw i yw
a chaf fy ngalw weithiau’n
Rwy’n byw yn

Fy nghrefydd yw
Fy mherthynas agosaf yw
Hoffwn i (rhowch enwau)
o (cyfeiriad)
sef fy (nodwch eu perthynas â chi)
helpu gyda’r trefniadau ar gyfer fy angladd

I’ch helpu chi i drefnu fy angladd ac i ddelio â’m hystâd, dyma restr o ddogfennau rwyf wedi’u paratoi
ac rwyf hefyd wedi nodi lle y cewch hyd iddynt.
Rwyf wedi gwneud fy ewyllys olaf
Cewch hyd iddo yn

Do

Naddo

Rwyf wedi gwneud cynllun angladd
Cewch hyd iddi yn

Do

Naddo

Rwyf wedi paratoi sgript ar gyfer fy angladd
Cewch hyd iddynt yn

Do

Naddo

Rwyf wedi ysgrifennu llythyrau at f’anwyliaid
Cewch hyd iddynt yn

Do

Naddo

Mae gennyf Gerdyn Rhoi Organau
Cewch hyd iddynt yn

Do

Nac oes
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Isod, mae manylion ar gyfer trefnu fy angladd. Drwy’n deall na fydd popeth yn bosibl, ond gobeithio y
gwnewch eich gorau!
Wedi i mi farw, y peth cyntaf y mae angen i chi wybod yw fy mod am i’m corff gael ei:
Gladdu
Amlosgi
Rhoi er budd gwyddoniaeth feddygol (Rwyf wedi dweud ar dudalen 2 lle y cewch hyd i’r
ffurflen ganiatâd)
Hoffwn i’r isod ddelio â’r trefniadau ar gyfer fy angladd:
Trefnwr Angladdau penodol, sef
Unrhyw Drefnwr Angladdau, ond gofynnwch am bris manwl gan dri ohonynt cyn i chi
ddewis
Hoffwn i’m teulu /ffrindiau drefnu popeth (taflen: Angladdau Annibynnol)
Claddu
Hoffwn gael fy nghladdu ym mynwent		
Rhif y bedd (os yw’n berthnasol)

				

Mewn mynwent coetir. Enw’r fynwent (os yw’n berthnasol)
Yn fy ngardd (taflen: Oes modd i ni gael fy nghladdu yn fy ngardd gefn?)
Arall (nodwch)
Amlosgi *Cofiwch ofyn caniatâd perchennog y tir neu’r dŵr gyntaf!
Hoffwn gael fy amlosgi yn amlosgfa 							
Yn dilyn yr amlosgi, hoffwn i’m gweddillion gael eu:
Cadw mewn wrn gartref
Claddu yn y llain amlosgi ym mynwent 						
Claddu ym medd y teulu ym mynwent 					

Rhif y Bedd

Claddu yn fy ngardd wrth ymyl
Claddu mewn claddgell
Gwasgaru ar dir yn *
Gwasgaru dros ddŵr yn *
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Wedi i mi farw, pan fyddaf yn fy arch, cyn yr angladd, hoffwn orffwys:
Gartref (os yw’n hwylus i’m teulu)
Capel Gorffwys
Yr Ysbyty
Hoffwn:
Beidio â chael fy

I gaead fy arch fod ar agor er mwyn i’m teulu fy ngweld i

Cael fy mhêr-eneinio

I gaead fy arch fod ar gau

Hoffwn arch / casged:
Sglodfwrdd ag argaen traddodiadol
Cardbord
Gwiail neu fambŵ
Pod eco-gyfeillgar

Pren o ffynhonnell gynaliadwy
Pren caled (h.y. derw / mahogani)
Arall:

Hoffwn arch sy’n costio:
hyd at £300

£500 - £1000

£300 - £500

£1000 +

Os oes modd, ac os ydynt yn fodlon, hoffwn i’r isod gario’r arch:
1
2
3
4
5
6
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Hoffwn gael fy nghladdu/amlosgi yn fy hoff ddillad, sef:
a hoffwn gael fy nghladdu/amlosgi gyda: (eitemau personol)

Fy hoff flodau yw
a hoffwn i’r rhain gael eu cynnwys fel rhan o’r teyrngedau blodeuog gan fy nheulu a’m ffrindiau.
Hoffwn un tusw syml, heb ei lapio mewn plastig / seloffen
Hoffwn y rhain fel teyrnged bersonol
Hoffwn unrhyw flodau sydd wedi tyfu’n lleol
Nid wyf yn dymuno blodau, ond hoffwn i unrhyw roddion fynd i:

Y Seremoni
Hoffwn:
Seremoni grefyddol draddodiadol
Seremoni sy’n cyfuno cynnwys crefyddol a seciwlar (taflen: Seremonïau Sifil)
Seremoni sy’n dathlu fy mywyd, heb fod yn grefyddol, a ysgrifennwyd gan ffrind / perthynas
os yw’n bosibl.
Rwyf eisoes wedi ysgrifennu sgript ar gyfer y seremoni, ac mae wedi’i chadw yn

Hoffwn i’r seremoni gael ei chynnal:
yn y fynwent / amlosgfa
mewn addoldy, sef:
gartref
yn y lleoliad a ganlyn:
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Hoffwn i’r isod gynnal y seremoni:
Arweinydd crefyddol, sef:
Swyddog Sifil, sef:
Aelod o’r teulu /ffrind, sef:
Yn y gwasanaeth, byddai’n braf pe bai:
Pawb yn gwisgo fy hoff liw, sef:
Y caneuon / emynau /cerddoriaeth a ganlyn yn cael eu canu:

Gellid cynnwys y cerddi /darlleniadau a ganlyn yn y seremoni:
						
i’w d(d)arllen gan
						
i’w d(d)arllen gan
						
i’w d(d)arllen gan
						
i’w d(d)arllen gan
Hoffwn hefyd i’r isod gael cyfle i ddweud ychydig o eiriau yn y seremoni os medrant:
1
2
3
4
Carreg Fedd / Cofeb
Dyma’r math o gofeb yr hoffwn i ddathlu fy mywyd:
Carreg fedd draddodiadol o wenithfaen, marmor neu garreg debyg
Carreg fedd draddodiadol ac ymylfeini (ni chaniateir y rhain ym mhob mynwent yn Sir y
Fflint)
Cofeb o bren/carreg leol a adenillwyd
Croes bren syml
Yn lle carreg fedd/cofeb, byddai’n llawer gwell gennyf gael:
Plac ar y wal yn yr Ardd Goffa
Bylbiau / planhigion / blodau tymhorol (os caniateir hynny)
Blodau’r maes (os caniateir hynny)
Coeden a blannwyd yn arbennig (os caniateir hynny)
Mainc goffa
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A fyddech cystal â chael hyd i gartref da i fy anifail/anifeiliaid anwes:
					
ac mae’n hoffi bwyta
a chysgu (lle)
a’i hoff degan yw

yw							

(enw)

					
ac mae’n hoffi bwyta
a chysgu (lle)
a’i hoff degan yw

yw							

(enw)

					
ac mae’n hoffi bwyta
a chysgu (lle)
a’i hoff degan yw

yw							

(enw)

Hoffwn ddweud hyn hefyd (unrhyw nodiadau / dymuniadau eraill)

Yr wyf, drwy hyn, yn cadarnhau bod yr uchod yn ddisgrifiad cywir o’r modd yr hoffwn i’m
hangladd gael ei drefnu a’i gynnal:
Llofnod
Enw (Printiwch)
Dyddiad
Tyst
Enw (Printiwch)
Dyddiad
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