Detholiad o’r Siarter Galarwyr
Angladdau heb Drefnydd Angladdau
1

GWYBODAETH
Y dyb yn aml, yn hollol anghywir, yw nad oes modd cynnal angladd heb
Drefnydd Angladdau. Er y bydd Trefnydd Angladdau’n cael gwahoddiad i
drefnu’r rhan fwyaf o angladdau, mae’n well gan rai pobl drefnu angladdau eu
hunain. Mae’r manylion yn adrannau unigol y Siarter yn rhoi gwybodaeth
ddigonol i gyflawni hyn. Bydd eich aelod o’r Siarter yn rhoi taflen i chi hefyd sy’n
rhoi gwybodaeth leol.
Bydd y Trefnydd Angladdau’n trefnu’r angladd trwy gasglu a symud y corff, yn
trefnu balmeiddio (os oes gofyn) a gweld yr ymadawedig ac yn sicrhau bod
tystysgrifau statudol a gwybodaeth arall yn cael eu trosglwyddo i’r fynwent neu
swyddfa’r amlosgfa. Bydd yn darparu arch a hers ac yn cadw cyswllt â’r fynwent
neu swyddfa’r amlosgfa ynghylch y gwasanaeth yn y capel neu ar lan y bedd.
Trwy roi’r gwasanaethau hyn mae’n rhyddhau’r galarus rhag gorfod gwneud
pethau a allai fod yn annymunol ac anodd iddynt ar adeg ddyrys.
Nid yw rhai pobl yn dymuno defnyddio Trefnydd Angladdau. Gall hyn fod am
amrywiaeth eang o resymau. Gallant deimlo’i bod yn anghywir trosglwyddo
corff anwylyd i ddieithriaid. Bydd rhai’n teimlo mai trefnu’r angladd yw eu
teyrnged olaf i’r ymadawedig. Fe all eraill ddymuno arbed arian trwy wneud
popeth eu hunain.
Fe all teulu’r ymadawedig drin yr angladd cyfan ac mae aelodau’r Siarter yn
gallu helpu hyrwyddo hyn. Caiff angladd o’r fath ei alw’n “Angladd Annibynnol”,
yn hytrach nag angladd “DIY” sydd braidd yn sarhaus.
2.

HAWLIAU’R SIARTER

a)

Mae gennych hawl i drefnu angladd heb ddefnyddio Trefnydd
Angladdau.
Mae gennych hawl, fel ysgutor (neu berthynas agosaf), i gael y corff gan
gorffdy, ysbyty, ac ati, er mwyn cynnal angladd heb Drefnydd
Angladdau.

b)

c)

Mae gennych hawl i gael gwybodaeth gan eich aelod o’r Siarter ar sut i
gael arch (math pydradwy lleiaf).

ch)

Mae gennych hawl i gael taflen Angladd Annibynnol gan eich aelod o’r
Siarter yn disgrifio sut i drefnu angladd o’r fath.

3.
TARGEDAU’R SIARTER
a) Dylai aelodau’r Siarter sicrhau bod teulu’r ymadawedig yn ymwybodol o’r
hawliau hyn.
b) Dylai aelodau’r Siarter gynyddu’r dewis o arch ble bynnag y bo modd. Nid
oes angen cadw cyflenwad o eirch, ond bod ffynhonnell ddibynadwy ar gael.
Pan fo claddedigaethau gwyrdd yn cael eu cynnig, dylai arch bydradwy fod
ar gael.

www.iccm-uk.com

