
Cyfarwyddyd yn dilyn marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin 
 

Yn dilyn marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin efallai y dymuna cymunedau 
eglwysig sy’n perthyn i’r Eglwys yng Nghymru, dalu teyrnged iddo a rhoi diolch am ei fywyd 
o wasanaeth ymroddedig i’r genedl a’r Gymanwlad.  Isod rhoddir ychydig o wybodaeth, o 
amrywiol feysydd, a allai fod o gymorth.  Wrth baratoi’r wybodaeth ymgynghorwyd â 
Swyddfa’r Cabinet, Llywodraeth Cymru ac Eglwys Loegr. 
 
Ar hyn o bryd yr ydym mewn cyfnod o alaru cenedlaethol a fydd yn parhau tan ar ôl angladd 
y diweddar Ddug. 
 
Caiff y ddogfen hon ei diweddaru fel y bo’r angen yn ystod cyfnod y galaru cenedlaethol.  
Cynhelir angladd y diweddar Ddug yng Nghapel San Siôr, Windsor, Ddydd Sadwrn 17 Ebrill 
am 15.00. Gellir cael gwybodaeth bellach, wedi ei diweddaru pan fo angen, ar y gwefannau 
isod. 
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www.gov.uk   
 
Bras olwg cyffredinol 
 
Dymuniad y diweddar Ddug oedd bod y digwyddiadau cyhoeddus ar ôl ei farwolaeth yn rhai 
cymhedrol, ond bydd y pandemig Covid-19 a’r rheolau a’r cyfyngiadau a ddaeth i rym o’r 
herwydd yn effeithio ar ymateb cymunedau lleol. 
 
Ni fydd rhaid dilyn cyngor y llywodraeth adeg y galaru cyhoeddus .  Gadewir y penderfynu ar 
sut i dalu teyrnged i’r diweddar Ddug, a nodi ei farwolaeth, i’r cymunedau eglwysig lleol a 
fydd, efallai, yn dymuno trefnu yr hyn sy’n addas i’w hardaloedd penodol hwy.  Yn sicr, bydd 
rhaid i unrhyw drefniadau fod yn unol â rheolau a chanllawiau COVID-19. 
 
COVID-19 
 
Oherwydd y pandemig COVID-19 cyfredol, a’r rheolau a’r cyfyngiadau a ddaeth yn ei sgîl, ni 
agorir llyfrau o gydymdeimlad mewn mannau cyhoeddus.  Felly, ni ddylid agor 
llyfrau o  gydymdeimlad mewn adeiladau eglwysig. 
 
Darperir llyfr cydymdeimlad rhithiol ar y wefan Frenhinol. 
 
Ni anogir gosod teyrngedau o flodau am y teimlir mai anaddas fyddai hynny yn ystod y 
pandemig, ac ni fydd awdurdodau lleol yn darparu’n swyddogol ar gyfer hynny. Mae’n bosibl 
yr eir i eglwysi i osod torchau o flodau – os digwydd hyn, symuder hwy os gweler yn dda, er 
mwyn rhwystro’r duedd. 
 
Os agorir adeiladau eglwysig yn ystod y  cyfnod hwn o alaru cyhoeddus – ar gyfer gweddi 
breifat neu wasanaeth arbennig – dylid gofalu cydymffurfio â’r rheolau sy’n ymwneud ag agor 



yr adeiladau hynny yn ystod y pandemig. Ceir cyngor perthnasol fan hyn. Rhaid trefnu bod 
unrhyw fynediad i adeiladau eglwysig yn unol ag asesiadau risg eglwysi, a sicrhau bod rheolau 
cyfredol glanweithdra a chadw pellter yn cael eu parchu. Rhaid i bawb sy’n mynd i mewn i 
adeiladau eglwysig wisgo mwgwd a rhaid i’r nifer a gaiff fynediad fod yn unol ag asesiad risg 
yr adeilad eglwysig penodol. 
 
Adnoddau litwrgaidd 
 
Paratôdd yr Eglwys yng Nghymru weddïau syml i’w harfer, a gellir eu cael fan hyn.  
 
Yn unol â dymuniadau’r diweddar Ddug, a chan ystyried amgylchiadau’r pandemig presennol, 
ni ddisgwylir cynnal nifer o wasanaethau coffa. Serch hynny, darparwyd litwrgi ac fe’i gwelir 
isod yn Gymraeg ac yn Saesneg. 
 
Litwrgi Gwasanaeth Coffa 
Memorial service liturgy 
 
Baneri 
 
Er nad yw’r cyngor ynglŷn â galaru cyhoeddus yn orfodol, y mae protocol i’w gadw wrth 
chwifio baneri a’u chwifio ar eu hanner-gostwng. Dylid chwifio baneri ar eu hanner-gostwng 
tan 08.00 Ddydd Sul 18 Ebrill, sef y diwrnod sy’n dilyn angladd y diweddar Ddug. 
 
(Mae ‘ar eu hanner-gostwng’ yn golygu bod y faner yn chwifio o fan sydd yn ddwy ran o dair 
o’r ffordd i fyny’r polyn gydag, o leiaf, uchder y faner rhwng ei phen uchaf a phen uchaf y 
polyn.  Ceir mwy o wybodaeth fanwl a defnyddiol am brotocol baneri ar eu hanner-gostwng 
ar wefan y Flag Institute) 
 
Clychau 
 
Yn ystod y cyfnod hwn o alaru cenedlaethol ni ddylid ond canu cnùl, canu clychau hanner-tâg 
neu glychau tâg.  
 
Trefniadau eraill 
 
Yn unol â dymuniadau’r diweddar Dywysog Philip am ymateb cymhedrol i’w farwolaeth dylai 
unrhyw drefniadau eraill fod yn gynnil ac yn unol â rheolau a chanllawiau COVID-19. 
 
Gweithgareddau plwyfol 
Am fod y cyfnod yn un o alaru cenedlaethol priodol fyddai ystyried gweithgareddau arferol 
plwyfi yng ngoleuni hynny, ac efallai y gellid ystyried gohirio digwyddiadau neu eu haddasu.  
Ond penderfyniad lleol fydd hynny a dylid gofyn barn y bobl berthnasol ac ystyried 
goblygiadau’r newid cyn aildrefnu’n derfynol. 
 
Mae’n bosibl bod priodasau, angladdau a bedyddiadau eisoes wedi eu trefnu ar gyfer y cyfnod 
hwn.  Unwaith eto, bydd rhaid trafod â’r bobl sy’n gysylltiedig â’r digwyddiadau dan sylw cyn 
penderfynu eu gohirio – efallai na fydd hi’n bosibl aildrefnu’r fath achlysuron ar fyr rybudd. 
Os cynhelir digwyddiadau byddai’n addas pe gelwid i gof yr awyrgylch cenedlaethol dwys. 



 
 
 
Gwefannau a  chyfryngau cymdeithasol 
 
Efallai bod gan blwyfi/ardaloedd cenhadu eu gwefannau eu hunain a’u bod ar y cyfryngau 
cymdeithasol.  Gall y rhain, wrth gwrs, barhau fel arfer, ond byddai’n dda sicrhau bod 
unrhyw weithgaredd yn gweddu i gyfnod y galaru.  Efallai na fydd rhai cyhoeddiadau yn addas 
mewn cyfnod o alaru cenedlaethol ac y dylid eu gohirio tan ddiwedd y cyfnod hwnnw. 
 
Gellir, os dymunir, osod amlinell ddu dros dro o gylch gwefannau. 
 
 
 


