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Ymddiriedolaeth Cynlluniau Angladd Foesegol  
Cynlluniau Angladd oddi wrth Angladdau Tirion 

 
Telerau ac Amodau 

22 Hydref 2015 

1. Diffiniadau 

1.1 Costau Cynlluniau 

Mae’r costau ym mhob cynllun yn cynnwys tair elfen: costau’r trefnydd angladdau; costau 
alldaliadau; a ffi weinyddol. Bydd dogfennau’r cynllun yn dangos yn glir beth yw swm pob un o’r tair 
elfen hyn a’r holl eitemau sydd wedi’u cynnwys yng nghost y cynllun. 

1.2 Costau’r Trefnydd Angladdau 

Dyma’r costau y bydd Angladdau Tirion yn codi tâl amdanynt am ddarparu gwasanaethau a 
chynhyrchion yn uniongyrchol. Mae’r rhain yn cynnwys ffi broffesiynol y trefnydd angladdau am 
ofalu am drefnu’r angladd, casglu’r corff o’r lle y bu’r farwolaeth neu o gorffdy cyhoeddus (o fewn 
oriau gwaith arferol), storio, bod yn bresennol ar ddiwrnod yr angladd, darparu cludwyr, a chyflenwi’r 
arch a ddewiswyd. Maent hefyd yn cynnwys tâl am ddarparu mathau cyffredin o gludiant, e.e. cerbyd 
casglu, hers a cheir traddodiadol (hyd at 25 milltir, ac am 2.5 awr), ond nid mathau arbenigol o 
gludiant. 

1.3 Costau alldaliadau 

Mae costau alldaliadau’n rhai sy’n talu am yr eitemau a gwasanaethau hynny sy’n cael eu cyflenwi 
gan bobl heblaw’r trefnydd angladdau.  

Maent yn cynnwys, ymysg pethau eraill: y ffioedd sy’n daladwy i feddygon am lofnodi ffurflenni 
amlosgi; taliadau i glerigwyr a gweinyddwyr eraill am arwain seremonïau angladdol; ffioedd 
organyddion; ffioedd eglwys; ffioedd amlosgfa; ac, os bydd claddedigaeth, y ffioedd am hawliau 
claddu ac am gladdu. 

Maent hefyd yn cynnwys y swm sydd wedi’i neilltuo yn y cynllun ar gyfer unrhyw fath arbenigol o 
gludiant (e.e. hers wen, hers beic modur, hers wedi’i thynnu gan geffyl, cerbyd rheilffordd, etc.), 
blodau, hysbysiad(au) papur newydd, neu gyfraniad ychwanegol at gostau claddu.  

1.4 Ffi weinyddol 

Hon yw’r gost am brosesu’r cynllun ar hyd oes y cynllun, rhwng gwerthu’r cynllun a chyflawni’r 
cynllun. Mae’r arian hwn ar wahân i’r arian a fydd yn cael ei ddefnyddio i dalu am eich angladd. 

1.5 Deiliad y Cynllun 

Os ydych yn prynu cynllun angladd i chi’ch hun, chi yw Deiliad y Cynllun, neu os ydych yn prynu 
cynllun ar ran trydydd parti, y person hwnnw fydd Deiliad y Cynllun. 

2. Sut y mae’r Cynllun yn Gweithio 

2.1 Gwarantau 
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Ar yr amod na fydd Deiliad y Cynllun yn canslo’r cynllun yn ystod ei fywyd, ac ar yr amod bod y 
cynllun angladd wedi cael ei gymeradwyo a hefyd na fydd Deiliad y Cynllun yn marw o fewn 12 mis 
ar ôl cymryd y cynllun, rydym yn rhoi’r gwarantau canlynol: 

Y bydd Costau’r Trefnydd Angladdau am gyflawni’r angladd a ddewiswyd yn cael eu talu’n 
llawn bryd hynny ar yr amod bod holl daliadau’r cynllun wedi’u gwneud. (Ar gyfer cynlluniau na 
thalwyd amdanynt yn llawn, gweler adrannau 7.2 a 7.3.) 

Y bydd gwerth y Costau Alldaliadau sydd wedi’u neilltuo o fewn y cynllun wedi cynyddu’n unol 
â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) o ddechrau’r trydydd mis ar ddeg ar ôl dyddiad y cynllun 
(gweler adran 8.2 isod). Os bydd costau gwirioneddol yr alldaliadau ar adeg cyflawni’r angladd yn 
fwy na’r swm sydd wedi’i gronni ar gyfer costau alldaliadau, bydd y gweddill yn daladwy i’r 
trefnydd angladdau gan y person sy’n cychwyn y trefniadau ar gyfer yr angladd, yn unol â thelerau 
ac amodau’r trefnydd angladdau hwnnw. Os bydd y taliadau a fynegeiwyd a wnaed i’r 
Ymddiriedolwyr yn ystod oes Deiliad y Cynllun yn fwy na chost yr angladd, dim ond cost yr 
angladd a gaiff ei thalu i’r trefnydd angladdau sy’n cyflawni’r angladd.  

Os bydd Deiliad y Cynllun yn marw o fewn 12 mis ar ôl cymryd y cynllun, bydd swm o arian sy’n 
gyfwerth â’r holl daliadau a wnaed i’r Ymddiriedolwyr am y cynllun hwnnw yn ystod oes Deiliad y 
Cynllun llai’r ffi weinyddol ac unrhyw gostau yr ydym wedi’u hysgwyddo oddi wrth drydydd bartïon 
(e.e. cwmnïau cyfrifon masnachol, banciau) am brosesu’ch taliad(au) yn cael ei dalu gan yr 
Ymddiriedolwyr at gost yr angladd. Ni thelir llog ar unrhyw daliadau sydd wedi’u gwneud. 

2.2 Gwarantu’ch arian 

Heblaw am y ffi weinyddol, mae’r holl incwm a geir o werthu cynlluniau angladd yn cael ei roi yng 
Nghronfa’r Ymddiriedolaeth Cynlluniau Angladd Foesegol. Mae’r Gronfa hon yn cael ei rheoli’n 
annibynnol gan Ymddiriedolwyr. O dan delerau’r Ymddiriedolaeth, heblaw am gostau gweithredu 
dilys penodol iawn (e.e. costau cyfrifyddiaeth, costau actiwaraidd), dim ond ar ôl dangos tystiolaeth o 
farwolaeth Deiliad y Cynllun neu ar ôl cael cais ysgrifenedig gan Ddeiliad Cynllun, neu ei 
gynrychiolydd, i ganslo ei gynllun y gellir codi arian ohoni. 

2.3 Buddsoddi Moesegol 

Dyletswydd yr Ymddiriedolwyr sy’n gofalu am ac yn buddsoddi’r symiau o arian sydd wedi’u talu am 
y cynllun angladd yw buddsoddi’r arian mewn modd mor foesegol â phosibl, ar yr amod bod hyn yn 
gyson â strategaeth buddsoddi darbodus. 

2.4 Dewis Trefnydd Angladdau 

Angladdau Tirion fydd yn cyflawni’ch trefniadau angladdol.  

Os bydd y person sy’n cychwyn y trefniadau ar gyfer yr angladd am ddewis trefnydd angladdau 
gwahanol, ystyrir bod y cynllun wedi’i ganslo. Byddwn yn gwneud taliad i’r trefnydd angladdau a 
ddewiswyd yn unol â’r telerau ar gyfer ad-dalu sydd wedi’u dangos yn adran 5.1 isod. 

3. Ein Hymrwymiadau i Chi 

3.1 Gofalu am eich Arian 

Byddwn yn rhoi’r holl daliadau am y cynllun angladd ar gadw yn yr Ymddiriedolaeth Cynlluniau 
Angladd Foesegol, sy’n cael ei rheoli gan yr Ymddiriedolwyr yn unol â’r Weithred Ymddiriedolaeth. 
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3.2 Talu Angladdau Tirion 

Ar ôl cofrestru’r farwolaeth, a phrofi’r hawl i wneud hawliad o dan y cynllun angladd am ddarparu 
angladd Deiliad y Cynllun, byddwn yn trefnu i’r swm priodol gael ei godi o’r Ymddiriedolaeth. 

(Ni thelir unrhyw fudd-dal sy’n codi o dan delerau’r Ymddiriedolaeth ar ôl marwolaeth Deiliad y 
Cynllun oni bai a nes y rhoddir prawf i’r Ymddiriedolwyr o farwolaeth Deiliad y Cynllun a’r hawl i 
gael budd-dal.) 

3.3 Sicrhau cyfrinachedd 

Byddwn yn cadw cyfrinachedd ynghylch eich cynllun angladd a’r unig rai y trafodwn faterion sy’n 
codi ohono â hwy fydd yr Ymddiriedolwyr, Deiliad y Cynllun, y person sy’n ariannu’r cynllun, 
cynrychiolydd personol neu berthynas agosaf Deiliad y Cynllun ac Angladdau Tirion. 

 
3.4 Dogfennau’r Cynllun 

O fewn 30 o ddiwrnodau ar ôl gwneud y taliad (terfynol), anfonir Tystysgrif Cynllun Angladd atoch 
chi drwy’r post. 

4. Eich Cyfrifoldebau 

Yn adrannau 4 a 5 o’r telerau ac amodau hyn, ystyr ‘chi’ yw Deiliad y Cynllun os ydych yn prynu 
cynllun i chi’ch hun. Os yw’n cael ei brynu gan drydydd parti, dylid cymryd bod y term ‘chi’ yn 
golygu: 

 

Mewn achos lle mae Deiliad y Cynllun... 
Dylid cymryd bod ‘chi’ yn golygu 

Yn berson dan 18 mlwydd oed Rhiant neu warcheidwad y person 
hwnnw 

Yn berson anghymwys yn feddyliol  Derbynnydd neu atwrnai’r person 
hwnnw 

Ym mhob achos arall Deiliad y Cynllun 

4.1 Darparu gwybodaeth bersonol gywir 

Mae’r person sy’n prynu’r cynllun angladd (a elwir yn is-gymalau 4.1 a 4.2 o’r telerau ac amodau hyn 
“y Prynwr”) yn gyfrifol am ddarparu enw, dyddiad geni a chyfeiriad Deiliad y Cynllun (h.y. ei fan 
preswylio arferol) yn gywir ar ffurflen gais y cynllun. Os ceir bod unrhyw ran o’r wybodaeth hon yn 
anghywir, rydym yn cadw’r hawl i ganslo’r cynllun angladd a rhoi ad-daliad i chi yn unol â’r 
darpariaethau yn adran 5.1 isod. 

4.2 Hysbysu eraill 

Mae’r Prynwr yn gyfrifol am hysbysu perthynas agosaf Deiliad y Cynllun, ei ysgutor, neu bwy 
bynnag a fydd yn gyfrifol am gychwyn y trefniadau ar gyfer ei angladd, ei fod wedi prynu cynllun 
angladd ac am ddweud wrth y person neu bersonau hynny beth fydd angen ei wneud os bydd Deiliad 
y Cynllun yn marw er mwyn gallu gwneud hawliad o dan y cynllun angladd. 
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4.3 Gofalu am Ddogfennau 

Rydych chi’n gyfrifol am gadw’r holl bapurau sy’n ymwneud â’r cynllun angladd mewn lle diogel ac 
am sicrhau bod perthynas agosaf Deiliad y Cynllun, neu ei gynrychiolydd personol, neu berson a fydd 
yn cychwyn y trefniadau ar gyfer yr angladd, yn gallu eu cael. Os collir y papurau, yna gellir cael 
copïau ohonynt gan yr Ymddiriedolaeth Cynlluniau Angladd Foesegol am ffi fach, er y bydd y 
Dystysgrif Cynllun gyntaf a roddir yn lle un a gollwyd yn cael ei darparu’n ddi-dâl. 

4.4 Newid cyfeiriad 

Mae’n hollbwysig eich bod chi’n rhoi gwybod i ni os bydd cyfeiriad Deiliad y Cynllun yn newid. Os 
bydd yn symud o’i ardal, bydd angen trafod i benderfynu sut y bydd hyn yn effeithio ar ei 
ddymuniadau am ei angladd ac ar ei gynllun. 

4.5 Newid dewisiadau yn eich cynllun 

Wedi i chi brynu’ch cynllun, os byddwch chi’n dymuno newid unrhyw un o ddewisiadau Deiliad y 
Cynllun, rhaid i chi wneud cais drwy lythyr neu dros y ffôn. Os bydd unrhyw oblygiadau o ran cost yn 
y dewisiadau newydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi am hynny, a gallem godi tâl am newid y cynllun. 
Ni fydd y newidiadau yn y cynllun yn dod i rym nes byddwch chi’n cael cadarnhad ysgrifenedig oddi 
wrthym ni ar ffurf Tystysgrif Cynllun Angladd ddiwygiedig neu fanylion cynllun diwygiedig. 

5. Eich Hawl i Ganslo 

5.1 Hawl i Gael Ad-daliad 

Os prynir cynllun angladd oddi wrthym ni, ond bod y prynwr yn penderfynu wedyn ei fod am ei 
ganslo o fewn 14 diwrnod ar ôl ei brynu, byddwn yn ad-dalu’n llawn iddo unrhyw arian sydd wedi’i 
dalu i ni. Byddwn yn mynnu bod y Dystysgrif Cynllun Angladd yn cael ei dychwelyd i ni cyn y gellir 
gwneud yr ad-daliad hwn. 

Os byddwch chi’n dymuno canslo’r cynllun angladd yn hwyrach na hynny, byddwn yn ad-dalu i chi’r 
holl swm sydd wedi’i dalu i ni llai: y ffi weinyddol, ac unrhyw gostau yr ydym wedi’u hysgwyddo 
oddi wrth drydydd partïon (e.e. cwmnïau cyfrifon masnachol, banciau) am brosesu’ch taliad(au). Ni 
fyddwn yn talu llog ar unrhyw daliadau sydd wedi’u gwneud a byddwn yn ymdrechu i wneud yr ad-
daliad o fewn 28 o ddiwrnodau ar ôl cael cais ysgrifenedig a’r Dystysgrif Cynllun Angladd gennych 
chi. 

Wedi i ni roi ad-daliad, ni fydd gennym gyfrifoldebau pellach am y trefniadau angladdol. Ni ellir 
canslo cynllun angladd ar ôl cynnal angladd Deiliad y Cynllun. 

6. Cyfyngiadau 

6.1 Ardaloedd lle mae cynlluniau ar gael 

Mae gwasanaethau Angladdau Tirion ar gael ar hyn o bryd dim ond i’r rheini sy’n byw fel arfer yng 
Ngwynedd neu Ynys Môn. Os bydd Deiliad y Cynllun yn marw y tu allan i’r ardaloedd hynny, neu os 
bydd y person sy’n cychwyn y trefniadau ar gyfer yr angladd am iddo gael ei gynnal y tu allan i’r 
ardaloedd hynny, mae’r Ymddiriedolaeth yn cadw’r hawl i ad-dalu’r taliadau, yn unol â’r rheol ar ad-
daliadau yn adran 5.1 uchod. Mae’n bosibl, er hynny, y byddwn yn gallu helpu â’r trefniadau 
angladdol er ei bod yn debygol y bydd tâl ychwanegol yn cael ei godi am hyn. 
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6.2 Nodi dewisiadau yn eich geiriau’ch hun 

Mae cyfle ar ffurflen gais y Cynllun Angladd, ac yn y broses ymgeisio ar y wefan, i ychwanegu 
ychydig o eiriau i egluro mwy am ddymuniadau Deiliad y Cynllun ar gyfer ei angladd. Gall hyn 
ymwneud â nifer o bethau gan gynnwys, er enghraifft, y dewis o gerddoriaeth i’w chwarae yn y 
seremoni angladdol; beth a wneir â’r llwch; beth fydd y cyfarwyddiadau am y dillad sydd i’w gwisgo 
yn yr angladd, etc. Ni fydd darpariaeth ariannol yn y cynllun i fodloni’r dymuniadau sydd wedi’u nodi 
yn yr adran hon oni bai eu bod yn ymwneud ag opsiwn sydd wedi’i ddewis ym mhrif ran y ffurflen 
gais neu fod lwfans ychwanegol wedi’i wneud ar gyfer ‘Dymuniadau Ychwanegol’. 

6.3 Eirch mawr iawn 

Mae’r gost am eirch wedi’i seilio ar y rhagdybiaethau na fydd angen i’r arch a gyflenwir gael ei 
chryfhau’n arbennig ac na fydd y mesuriadau mewnol yn fwy na 6’ 6” x 24”. Os na fydd y naill neu’r 
llall, neu’r ddwy, o’r rhagdybiaethau hyn yn gywir, mae’n bosibl y bydd premiwm yn daladwy am yr 
arch a ddewisir ar adeg yr angladd. 

Hefyd, os bydd angen i’r trefnydd angladdau ddarparu mwy na phedwar cludwr i gario’r arch am 
resymau diogelwch, bydd y gost am y staff ychwanegol yn daladwy i Angladdau Tirion gan y person 
sydd wedi cychwyn y trefniadau, yn unol â thelerau ac amodau Angladdau Tirion. 

6.4 Casglu’r corff o’r lle y bu’r farwolaeth 

Oni bai fod datganiad penodol i’r gwrthwyneb, mae’r cynllun angladd yn cynnwys cost cludo’r corff 
o’r lle y bu’r farwolaeth, neu o’r corffdy cyhoeddus, o fewn oriau gweithio arferol, i safle Angladdau 
Tirion, ar yr amod bod y daith o fewn 25 milltir i gyfeiriad deiliad y cynllun. Nid oes lwfans ar gyfer 
taliadau am deithiau ar longau fferi neu mewn awyrennau, nac am dollau. Os bydd angen teithio mwy 
na 25 milltir i gasglu’r corff, gellir codi tâl atodol. Bydd hyn yn daladwy i Angladdau Tirion gan y 
person sydd wedi cychwyn y trefniadau ar gyfer yr angladd, yn unol â thelerau ac amodau Angladdau 
Tirion. 

6.5 Angladdau ar ddiwrnodau heblaw diwrnodau gwaith arferol 

Os bydd y person sy’n cychwyn y trefniadau ar gyfer yr angladd yn dymuno i’r angladd gael ei gynnal 
ar ddiwrnod heblaw diwrnod gwaith arferol, ac os bydd Angladdau Tirion yn barod i dderbyn y cais 
hwn, gall tâl atodol fod yn daladwy i Angladdau Tirion gan y person sydd wedi cychwyn y trefniadau 
ar gyfer yr angladd, yn unol â thelerau ac amodau Angladdau Tirion. 

6.6 Tynnu Aelodau Artiffisial, etc. 

Gall Angladdau Tirion godi swm ychwanegol rhesymol am dynnu aelodau artiffisial, rheolydd calon, 
etc. Bydd hyn yn daladwy i Angladdau Tirion gan y person sydd wedi cychwyn y trefniadau ar gyfer 
yr angladd, yn unol â thelerau ac amodau Angladdau Tirion. 

6.7 Gweld y corff 

Os yw trefniadau i weld y corff wedi’u cynnwys yn y cynllun, bydd Angladdau Tirion yn darparu’r 
cyfleuster hwn yn ystod oriau gwaith arferol.  

6.8 Cerbydau – Pellter ac amser ychwanegol 
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Mae’r defnydd o gludiant ar gyfer yr angladd wedi’i seilio ar y rhagdybiaethau y bydd ar gael am 
ddim mwy na 2.5 awr ac na fydd y daith yn fwy na 25 milltir. Os na fydd y naill neu’r llall o’r 
rhagdybiaethau hyn yn gywir, gall swm ychwanegol ddod yn daladwy i Angladdau Tirion gan y 
person sydd wedi cychwyn y trefniadau ar gyfer yr angladd, yn unol â thelerau ac amodau Angladdau 
Tirion. 

6.9 Cludiant wedi’i dynnu gan geffyl 

Os bydd cludiant wedi’i dynnu gan geffyl yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr angladd, hyd y daith fydd 
4 milltir ar y mwyaf. 

6.10 Defnyddio gwasanaethau o natur debyg 

Ni ellir rhoi gwarant, er enghraifft, ynghylch gwneuthurwr neu fodel yr hersiau a cheir a ddarperir, 
nac am union natur / dyluniad mathau eraill o gludiant a ddefnyddir. Fel arfer, bydd yr eirch a 
gyflenwir yn debyg iawn eu golwg, os nad yn union yr un fath, â’r rheini a ddangosir ar adeg 
gwerthu’r cynllun. 

Os oes rhai cyfuniadau o opsiynau nad ydynt yn cael eu caniatáu am reswm sydd y tu hwnt i’n 
rheolaeth  (er enghraifft, am fod amlosgfa benodol yn gwrthod derbyn arch o fath penodol), cyflenwir 
yr hyn sydd agosaf i ddymuniadau Deiliad y Cynllun y gellir ei ariannu o’r cyllid sydd ar gael yn y 
cynllun. 

Os bydd unrhyw wasanaethau sydd wedi’u pennu yn y cynllun na fyddant ar gael ar adeg yr angladd, 
bydd y cwmni’n ymdrechu i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu yn eu lle sy’n cyfateb i’r 
graddau mwyaf posibl i’r gwasanaethau sydd wedi’u nodi yn y cynllun. 

Os na fydd y person sy’n cychwyn y trefniadau ar gyfer yr angladd yn cytuno i dderbyn y 
gwasanaethau a gynigir yn eu lle, caiff y cynllun ei ganslo a bydd arian y cynllun yn cael ei dalu’n ôl 
yn unol â’r rheol ar ad-dalu (gweler adran 5.1). 

6.11 Eithriadau eraill 

Os na fydd yn bosibl i Angladdau Tirion gyflawni’r cynllun angladd sydd wedi’i bennu oherwydd 
materion sydd y tu hwnt i’n rheolaeth (tywydd eithafol, streiciau, rhyfel, etc), caiff y cynllun ei ganslo 
a bydd arian y cynllun yn cael ei dalu’n ôl yn unol â’r rheol ar ad-dalu (gweler adran 5.1). 

7. Darpariaethau Penodol 

7.1 Methu â gwneud rhandaliadau 

Os dewisir talu am y cynllun angladd drwy wneud rhandaliadau, ond bod y taliadau wedyn heb gael 
eu gwneud yn brydlon (h.y. un neu ragor o daliadau heb eu gwneud o fewn 30 niwrnod ar ôl y 
dyddiad y maent yn dod yn ddyledus), yna caiff y cynllun ei atal. Os bydd dymuniad yn ddiweddarach 
i barhau i brynu’r cynllun, caiff ei ailbrisio ar sail prisiau cyfredol. Bydd arian yr ydych chi eisoes 
wedi’i dalu i mewn i’r cynllun gwreiddiol, llai’r ffi weinyddol, yn cael ei ddyrannu tuag at gost y 
cynllun newydd.  

7.2 Marw ar ôl talu’r rhandaliadau’n rhannol – os yw’r holl daliadau dyledus wedi’u gwneud 

Os bydd Deiliad y Cynllun yn marw cyn talu’n llawn am y cynllun, ond bod yr holl daliadau wedi’u 
gwneud yn brydlon (h.y. dim taliad wedi’i wneud yn hwyrach na 30 niwrnod ar ôl y dyddiad y mae’n 
dod yn ddyledus), bydd y gweddill yn daladwy i Angladdau Tirion gan y person sydd wedi cychwyn y 
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trefniadau ar gyfer yr angladd, yn unol â thelerau ac amodau’r trefnydd angladdau. Bydd Cronfa’r 
Ymddiriedolaeth yn talu holl swm y taliadau sydd wedi’u talu i mewn, llai’r ffi weinyddol wreiddiol. 

7.3 Marw ar ôl talu’r rhandaliadau’n rhannol – os methwyd â gwneud taliadau  

Os bydd Deiliad y Cynllun yn marw cyn talu’n llawn am y cynllun, ond bod taliadau heb gael eu 
gwneud yn brydlon (h.y. taliad wedi’i wneud yn hwyrach na 30 niwrnod ar ôl y dyddiad y mae’n dod 
yn ddyledus), bydd y gweddill yn daladwy i Angladdau Tirion gan y person sydd wedi cychwyn y 
trefniadau ar gyfer yr angladd, yn unol â thelerau ac amodau Angladdau Tirion. Bydd Cronfa’r 
Ymddiriedolaeth yn talu holl swm y taliadau sydd wedi’u talu i mewn, llai’r ffi weinyddol wreiddiol. 

7.4 Terfynu cynlluniau sydd heb eu hawlio 

Bydd cynlluniau angladd y talwyd yn llawn amdanynt yn parhau mewn grym nes bydd Deiliad y 
Cynllun yn marw a nes bydd arian wedi’i dalu gan yr Ymddiriedolaeth Cynlluniau Angladd 
Foesegol, wedi’i gyfrifo yn ôl y dull a nodwyd uchod, i Angladdau Tirion. Fodd bynnag, os na fydd 
yr Ymddiriedolaeth wedi cael hawliad gan Ddeiliad Cynllun a fyddai wedi cyrraedd ei ben blwydd yn 
105 mlwydd oed, bydd yn ysgrifennu ato yn ei gyfeiriad hysbys diwethaf er mwyn cadarnhau bod 
angen am y cynllun o hyd. Os na cheir ymateb o fewn tri mis ar ôl ysgrifennu, bydd y cynllun yn 
mynd yn ddi-rym a bydd yr arian sy’n gysylltiedig â’r cynllun yn cael ei gadw yng Nghronfa’r 
Ymddiriedolaeth. 

Hefyd, os bydd Deiliad y Cynllun yn marw ac na hawlir ar y cynllun angladd i ddarparu ar gyfer 
angladd Deiliad y Cynllun o fewn chwe mis ar ôl ei farw, ni fydd hawl gan gynrychiolwyr personol 
Deiliad y Cynllun i gael unrhyw dâl arall gan yr Ymddiriedolwyr. 

7.5 Cyfnod dilysrwydd y pris am gynllun 

Ar ôl dewis yr opsiynau yr ydych chi am eu cynnwys yn y cynllun, byddwch yn gallu cael gwybod 
beth fydd cyfanswm pris y cynllun. Bydd hyn wedi’i seilio ar gost y dewisiadau yr ydych wedi’u 
gwneud. Y pris hwn am y cynllun fydd cost y cynllun os caiff ei brynu ar yr adeg yr ydych yn ei greu 
neu ar unrhyw adeg o fewn y 40 niwrnod dilynol. Ar ôl hynny, os nad ydych wedi prynu’r cynllun, 
bydd yn rhaid ailbrisio cost y cynllun yn ôl cost gyfredol yr opsiynau ar y pryd (a all fod yn wahanol i 
gost yr opsiynau pan gafodd y cynllun ei baratoi gyntaf).  

8. Cyffredinol 

8.1 TAW 

Nid oes darpariaeth yn y cynllun angladd ar gyfer talu TAW, gan fod angladdau wedi’u hesemptio 
rhag TAW ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os bydd unrhyw newid mewn deddfwriaeth sy’n peri bod 
math ychwanegol o dreth, neu ordal llywodraeth, yn dod yn daladwy ar eich angladd, ni fydd y costau 
ychwanegol hyn wedi’u cynnwys yn y cynllun angladd.  

8.2 Contract 

Ni fydd contract rhwng prynwr y cynllun angladd a’r Ymddiriedolaeth Cynlluniau Angladd 
Foesegol nes i ni gael y taliad llawn (os telir drwy gyfandaliad) neu’r rhandaliad cyntaf (os telir drwy 
randaliadau). Bydd dyddiad y taliad y cyfeiriwyd ato yn y ddwy sefyllfa hyn yn cael ei ystyried yn 
ddyddiad y cynllun angladd. 

8.3 Amrywiol 
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Cyfraith Lloegr fydd yn gymwys i’r cytundeb hwn ac i unrhyw anghydfod sy’n codi mewn cysylltiad 
ag ef. 

Nid oes gan Angladdau Tirion unrhyw gyfrifoldeb ariannol uniongyrchol tuag at Ddeiliad y Cynllun 
gan fod yr holl rwymedigaethau ariannol sy’n codi mewn perthynas â’r cynllun angladd yn perthyn i 
Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth Cynlluniau Angladd Foesegol.  

Ni fydd Angladdau Tirion o dan unrhyw rwymedigaethau pellach i Ddeiliad y Cynllun nac i’r 
personau sy’n gwneud taliadau i mewn i’r cynllun angladd nac i’w priod gynrychiolwyr personol 
boed ariannol neu fel arall ac eithrio fel y nodir yn y telerau ac amodau hyn. 

Ni all Deiliad y Cynllun aseinio ei hawl a’i rwymedigaethau o dan y cynllun angladd na’r cytundeb 
hwn. 

Nid yw’r telerau a darpariaethau hyn yn creu unrhyw hawliau y gellir eu gorfodi gan unrhyw berson 
nad yw’n barti iddynt, heblaw trefnydd angladdau sy’n darparu angladd (gan gynnwys heb gyfyngiad 
berson sy’n gwneud taliadau o dan gynllun angladd mewn amgylchiadau lle mae Deiliad y Cynllun yn 
berson gwahanol) o dan Ddarpariaethau Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 (‘y 
Ddeddf’). Bydd unrhyw drefnydd angladdau sy’n darparu angladd ar gyfer Deiliad Cynllun yn gallu 
ceisio gorfodi unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn yn unol â thelerau’r Ddeddf. 

9. Cwynion 

9.1 Sut i gwyno amdanom ni neu’r cynlluniau yr ydym yn eu darparu 

Rydym yn awyddus i ddarparu gwasanaeth i chi gan hyderu y byddwch yn fodlon arno. Fodd bynnag, 
os byddwch yn dymuno gwneud cwyn ffurfiol am ein gwasanaethau neu gynlluniau (y gellir ei 
gwneud dros y ffôn, drwy lythyr neu drwy’r e-bost), rydym yn ymgymryd i roi ymateb ysgrifenedig i 
chi o fewn saith diwrnod gwaith. Ein manylion cyswllt yw: Ethical Funeral Plans Trust, Freepost 
RTSE-JJBZ-SXBX, 363 Halifax Road, Sheffield, S6 1AF; ffôn: 0800 321 3022 

10. Agweddau Ymarferol 

10.1 Beth i’w wneud pan fydd Deiliad y Cynllun yn marw 

Pan fydd deiliad y cynllun yn marw, dylech gysylltu ag Angladdau Tirion yn y lle cyntaf ar 01286 676 
749 neu 07551189360. Dylech eu hysbysu bod cynllun angladd wedi’i wneud gan y bydd hyn yn eu 
helpu i ddod o hyd i ddymuniadau deiliad y cynllun.  

10.2 Canllawiau ar sut i gofrestru marwolaeth 

Mae’r rhan fwyaf o Swyddfeydd Cofrestryddion Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau yn 
rhedeg system apwyntiadau, felly y peth gorau fydd i chi gysylltu â nhw dros y ffôn yn y lle cyntaf. 
(Bydd rhif ffôn y cofrestrydd lleol yn y Llyfr Ffôn o dan ‘Registration of Births, Deaths and 
Marriages’, neu bydd ar gael ar-lein yn www.bereavement-services.org.) Byddant yn rhoi gwybod i 
chi am unrhyw ddogfennau y byddent yn hoffi i chi ddod â nhw pan fyddwch yn cofrestru’r 
farwolaeth. Bydd o gymorth os gallwch fynd â thystysgrif geni ac, os yw’n berthnasol, tystysgrif 
priodas. 

 


