
Y prif heriau yn ôl ymchwil i 
agweddau at angladdau
Roedd yr ymchwil yn cynnwys cymysgedd o 
gyfweliadau ag arbenigwyr, a’r rhai sydd 
wedi trefnu angladd i rywun dros 70 oed yn 
ddiweddar. Nodwch: mae dros 76% o 
farwolaethau yn bobl dros 70 oed [2012]

Dyma’r 10 cyfle a nodwyd yn yr ymchwil ac sydd 
wedi bod yn sail i werthoedd y prosiect a’r 
adnoddau a ddatblygwyd.

• Perchnogi ystyr angladdau- Mae gwasanaeth 
angladd yn cael ei weld yn hanfodol bwysig ond nid 
yw pwrpas ac ystyr y seremoni’n glir ar hyn o bryd. 
Mae hyn yn golygu nad yw pobl yn deall natur 
cyfraniad yr Eglwys yn dda iawn chwaith.

• Helpu pobl i fyfyrio ar eu dymuniadau angladdol personol- Mae gan yr Eglwys 
Anglicanaidd ganiatâd unigryw i ddechrau’r sgwrs hon a chefnogi pobl i fyfyrio ar eu 
dymuniadau.

• Bod yn hawdd i weithio gyda chi- Dod o hyd i ffyrdd o ddangos safonau gwasanaeth 
cwsmeriaid uchel dibynadwy i helpu i adfer a meithrin hyder ymgymerwyr mewn clerigion.

• Personoleiddio angladdau- Dathlu bywyd yw’r rhan bwysicaf o wasanaeth angladd 
modern ac ni chredir bod llawer o angladdau Anglicanaidd yn adlewyrchu hyn yn ddigonol.

• Helpu’r rhai sy’n galaru i ddangos cariad a gofal- Helpu’r rhai sy’n galaru i gyfrannu at y 
seremoni a’u cefnogi ar yr amser anodd hwn.

• Symud o fod yn ‘weinydd’ i fod yn gynghorydd ysbrydol- Dod o hyd i ffyrdd i ddatblygu 
perthynas llai swyddogaethol a mwy ystyrlon gyda’r rhai sy’n galaru.

• Bod yn glir ar yr hyn sy’n ymarferol- Does dim llawer o bobl yn gwybod beth sydd gan yr 
Eglwys Anglicanaidd i’w gynnig o ran angladdau.

• Bod yn gynhwysol a hygyrch- Dylech sicrhau cydbwysedd rhwng traddodiad a ffurfioldeb, 
cynhesrwydd a hygyrchedd, gan helpu i angori perthnasedd yr Eglwys ym mywydau bob 
dydd pobl.

• Bod yn wych bob tro- Mae angladdau’n bwysig i bobl ac mae’n anodd anghofio angladd 
os nad yw’n diwallu eu hanghenion. Mae angladdau’n ddigwyddiadau allweddol ym mywydau 
pobl.

• Galluogi pobl i gadw mewn cysylltiad- Mae angen cysylltu â theuluoedd 
ar ôl yr angladd i gynnig cymorth neu gyfeillgarwch i’r bobl dan sylw.




