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Diweddariad COVID-19  

ar gyfer Cleifion Arennau  

Croeso i rifyn diweddaraf y cylchlythyr i Croeso i rifyn diweddaraf y cylchlythyr i Croeso i rifyn diweddaraf y cylchlythyr i Croeso i rifyn diweddaraf y cylchlythyr i 
gleifion gyda phroblemau gyda’r arennau. gleifion gyda phroblemau gyda’r arennau. gleifion gyda phroblemau gyda’r arennau. gleifion gyda phroblemau gyda’r arennau. 
Gobeithio eich bod chi’n cadw’n iawn. Yn y Gobeithio eich bod chi’n cadw’n iawn. Yn y Gobeithio eich bod chi’n cadw’n iawn. Yn y Gobeithio eich bod chi’n cadw’n iawn. Yn y 
rhifyn hwn, rydyn ni’n hyrwyddo newyddion da rhifyn hwn, rydyn ni’n hyrwyddo newyddion da rhifyn hwn, rydyn ni’n hyrwyddo newyddion da rhifyn hwn, rydyn ni’n hyrwyddo newyddion da 
i’n helpu ni i gofio gwenu, rydyn ni’n disgrifio i’n helpu ni i gofio gwenu, rydyn ni’n disgrifio i’n helpu ni i gofio gwenu, rydyn ni’n disgrifio i’n helpu ni i gofio gwenu, rydyn ni’n disgrifio 
pwysigrwydd Gwneud Penderfyniadau Ar y pwysigrwydd Gwneud Penderfyniadau Ar y pwysigrwydd Gwneud Penderfyniadau Ar y pwysigrwydd Gwneud Penderfyniadau Ar y 
Cyd a sut mae hyn yn cael ei ddefnyddio ac Cyd a sut mae hyn yn cael ei ddefnyddio ac Cyd a sut mae hyn yn cael ei ddefnyddio ac Cyd a sut mae hyn yn cael ei ddefnyddio ac 
rydyn ni’n rhannu profiadau pobl o wneud rydyn ni’n rhannu profiadau pobl o wneud rydyn ni’n rhannu profiadau pobl o wneud rydyn ni’n rhannu profiadau pobl o wneud 
Cynllun Gofal Ymlaen Llaw.Cynllun Gofal Ymlaen Llaw.Cynllun Gofal Ymlaen Llaw.Cynllun Gofal Ymlaen Llaw.    
    

Helpwch ni i barhau i ddiolch i’n cymuned ym Helpwch ni i barhau i ddiolch i’n cymuned ym Helpwch ni i barhau i ddiolch i’n cymuned ym Helpwch ni i barhau i ddiolch i’n cymuned ym 
maes iechyd yr arennau drwy rannu eich maes iechyd yr arennau drwy rannu eich maes iechyd yr arennau drwy rannu eich maes iechyd yr arennau drwy rannu eich 
straeon, eich lluniau, eich celfwaith a’ch straeon, eich lluniau, eich celfwaith a’ch straeon, eich lluniau, eich celfwaith a’ch straeon, eich lluniau, eich celfwaith a’ch 
cerddi â ni. Byddwn ni’n eu cyhoeddi arcerddi â ni. Byddwn ni’n eu cyhoeddi arcerddi â ni. Byddwn ni’n eu cyhoeddi arcerddi â ni. Byddwn ni’n eu cyhoeddi ar----lein lein lein lein 
ac ar ein cyfryngau cymdeithasol. Anfonwch ac ar ein cyfryngau cymdeithasol. Anfonwch ac ar ein cyfryngau cymdeithasol. Anfonwch ac ar ein cyfryngau cymdeithasol. Anfonwch 
‘diolch’ heddiw.‘diolch’ heddiw.‘diolch’ heddiw.‘diolch’ heddiw.    
    

Dyma nodyn pwysig i’ch atgoffa chi fod Dyma nodyn pwysig i’ch atgoffa chi fod Dyma nodyn pwysig i’ch atgoffa chi fod Dyma nodyn pwysig i’ch atgoffa chi fod 
system gofal iechyd ddatganoledig gyda system gofal iechyd ddatganoledig gyda system gofal iechyd ddatganoledig gyda system gofal iechyd ddatganoledig gyda 
Chymru.Chymru.Chymru.Chymru.    
 

Mae’n hollbwysig eich bod yn dilyn canllawiau Mae’n hollbwysig eich bod yn dilyn canllawiau Mae’n hollbwysig eich bod yn dilyn canllawiau Mae’n hollbwysig eich bod yn dilyn canllawiau 
a chyngor Cymru yn ystod y cyfnod unigryw a chyngor Cymru yn ystod y cyfnod unigryw a chyngor Cymru yn ystod y cyfnod unigryw a chyngor Cymru yn ystod y cyfnod unigryw 
hwn. hwn. hwn. hwn. Rydyn ni’n gwybod bod y negeseuon yn 
gallu bod yn ddryslyd a dyna pam mae angen 
i chi gysylltu â’ch tîm gofal yr arennau os nad 
ydych chi’n siŵr am unrhyw ddiweddariadau 
sy’n ymwneud â COVID-19. 
 

Ceisiwch osgoi’r cyfryngau cymdeithasol a 
chymerwch seibiant rheolaidd o’r newyddion 
os byddwch chi’n poeni neu’n dechrau mynd 
yn ddryslyd. Gwrandewch ar eich gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol; bydd gyda nhw’r 
canllawiau diweddaraf i chi ac i chi’n unig. 

‘Newyddion da’: Straeon o ledled y byd sy’n codi gwên‘Newyddion da’: Straeon o ledled y byd sy’n codi gwên‘Newyddion da’: Straeon o ledled y byd sy’n codi gwên‘Newyddion da’: Straeon o ledled y byd sy’n codi gwên    
Yn ystod cyfnod fel hwn, mae’n gallu bod yn Yn ystod cyfnod fel hwn, mae’n gallu bod yn Yn ystod cyfnod fel hwn, mae’n gallu bod yn Yn ystod cyfnod fel hwn, mae’n gallu bod yn 
hawdd colli golwg ar y pethau da sy’n hawdd colli golwg ar y pethau da sy’n hawdd colli golwg ar y pethau da sy’n hawdd colli golwg ar y pethau da sy’n 
digwydd o’n cwmpas ni. Dyma gyfle i rannu digwydd o’n cwmpas ni. Dyma gyfle i rannu digwydd o’n cwmpas ni. Dyma gyfle i rannu digwydd o’n cwmpas ni. Dyma gyfle i rannu 
rhai o’r newyddion da o bedwar ban y byd.rhai o’r newyddion da o bedwar ban y byd.rhai o’r newyddion da o bedwar ban y byd.rhai o’r newyddion da o bedwar ban y byd.    
 

Mae persbectif yn bwysig. Cymerwch 
foment bob dydd i wenu. 
 

● Yn ôl arolwg o 2,000 o Americanwyr, mae Yn ôl arolwg o 2,000 o Americanwyr, mae Yn ôl arolwg o 2,000 o Americanwyr, mae Yn ôl arolwg o 2,000 o Americanwyr, mae 
64% o Americanwyr wedi mynd yn fwy 64% o Americanwyr wedi mynd yn fwy 64% o Americanwyr wedi mynd yn fwy 64% o Americanwyr wedi mynd yn fwy 
ymwybodol o’r amgylcheddymwybodol o’r amgylcheddymwybodol o’r amgylcheddymwybodol o’r amgylchedd, sy’n cynnwys 
dod yn fwy ymwybodol o wastraffu bwyd 
(44%), defnyddio llai o gynhyrchion papur 
(43%) a bod yn fwy ofalus ynglŷn ag o le i 
brynu cig (38%). Mae’n debygol na fydd yr 
ymddygiad hwn yn newid pan fydd COVID-
19 yn diflannu. 
 

● Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn dweud mai Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn dweud mai Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn dweud mai Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn dweud mai 
cerdded a beicio yw’r dulliau mwyaf diogel o cerdded a beicio yw’r dulliau mwyaf diogel o cerdded a beicio yw’r dulliau mwyaf diogel o cerdded a beicio yw’r dulliau mwyaf diogel o 
drafnidiaeth i leihau’r tebygolrwydd o ddal drafnidiaeth i leihau’r tebygolrwydd o ddal drafnidiaeth i leihau’r tebygolrwydd o ddal drafnidiaeth i leihau’r tebygolrwydd o ddal 
COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919. O ganlyniad, mae dinasoedd 
ledled y byd wedi bod yn creu llwybrau 
beicio newydd ac wedi bod yn rhoi mwy o 
bwyslais ar eu mentrau i hyrwyddo 
strydoedd heb geir. Erbyn hyn, mae’n debyg 
y bydd llawer o’r newidiadau hyn i wella’r 
amgylchedd yn barhaol. 
 

● Cytunodd gangiau gwrthwynebol yn Cape Cytunodd gangiau gwrthwynebol yn Cape Cytunodd gangiau gwrthwynebol yn Cape Cytunodd gangiau gwrthwynebol yn Cape 
Town i roi’r gorau i’w ffrae a dod â bwyd i Town i roi’r gorau i’w ffrae a dod â bwyd i Town i roi’r gorau i’w ffrae a dod â bwyd i Town i roi’r gorau i’w ffrae a dod â bwyd i 
bobl dlawd, sef rhywbeth na welwyd ei bobl dlawd, sef rhywbeth na welwyd ei bobl dlawd, sef rhywbeth na welwyd ei bobl dlawd, sef rhywbeth na welwyd ei 
debyg o’r blaen. debyg o’r blaen. debyg o’r blaen. debyg o’r blaen. Bu cwymp o 75% mewn 
troseddau treisgar yn Ne Affrica yn ystod 
pandemig y Coronafeirws. Erbyn hyn, mae 
aelodau o gangiau gwrthwynebol yn Cape 
Town yn dod ynghyd i gasglu a dosbarthu 
bwyd a nwyddau hanfodol i’r rheiny sydd 
mewn angen. Cyn y pandemig, roedd gan 
Dde Affrica un o’r cyfraddau uchaf ar y 
cyfandir o ran troseddau treisgar. Ond erbyn 
hyn, mae’r amgylchiadau newydd wedi creu 
newidiadau sy’n arwain at rywbeth 
cadarnhaol. 
 

i ysbrydoli cariad at y peillwyr. i ysbrydoli cariad at y peillwyr. i ysbrydoli cariad at y peillwyr. i ysbrydoli cariad at y peillwyr. Mae’r 
ceidwad gwenyn hwn wedi ennill bri drwy 
ddefnyddio ei gerddoriaeth electronica i 
godi ymwybyddiaeth o’r dirywiad yn 
niferoedd y gwenyn mêl. 
 

● Yn hytrach na gwerthu lemonêd, Yn hytrach na gwerthu lemonêd, Yn hytrach na gwerthu lemonêd, Yn hytrach na gwerthu lemonêd, 
sefydlodd bachgen ‘orsaf jôcs ar y stryd’ i sefydlodd bachgen ‘orsaf jôcs ar y stryd’ i sefydlodd bachgen ‘orsaf jôcs ar y stryd’ i sefydlodd bachgen ‘orsaf jôcs ar y stryd’ i 
annog pobl i chwerthin yn ystod y annog pobl i chwerthin yn ystod y annog pobl i chwerthin yn ystod y annog pobl i chwerthin yn ystod y 
cyfyngiadau symud.cyfyngiadau symud.cyfyngiadau symud.cyfyngiadau symud. Yn hytrach na threulio 
ei amser dan do, penderfynodd bachgen 6 
blwydd oed godi calon ei gymuned drwy 
sefydlu ‘gorsaf jôcs ar y stryd’ er mwyn 
gwneud i’w gymdogion chwerthin wrth 
gadw pellter cymdeithasol. 
 

● Pecynnau lles yn codi ysbryd menywod a Pecynnau lles yn codi ysbryd menywod a Pecynnau lles yn codi ysbryd menywod a Pecynnau lles yn codi ysbryd menywod a 
merched yn Sir Benfro.merched yn Sir Benfro.merched yn Sir Benfro.merched yn Sir Benfro. Mae Action for 
Women & Girls Together yn cynnig 
cymorth i ferched a menywod rhwng 12 a 
21 oed sy’n agored i niwed er mwyn eu 
helpu i wneud gwell penderfyniadau, magu 
hyder, aros yn ddiogel a bod yn 
uchelgeisiol. 
 

●    Busnesau Caerdydd yn helpu i fwydo Busnesau Caerdydd yn helpu i fwydo Busnesau Caerdydd yn helpu i fwydo Busnesau Caerdydd yn helpu i fwydo 
arwyr y GIG.arwyr y GIG.arwyr y GIG.arwyr y GIG. Mae mwy na 25 o fusnesau 
yn ardal Caerdydd a Chasnewydd wedi 
ymuno ag ymgyrch #helptheheroesdiff i 
ddarparu parseli bwyd wythnosol i fwy na 
600 o aelodau o staff ar draws 7 ysbyty’r 
GIG yng Nghymru. 
 

● Cymru’n creu coedwig genedlaethol fydd Cymru’n creu coedwig genedlaethol fydd Cymru’n creu coedwig genedlaethol fydd Cymru’n creu coedwig genedlaethol fydd 
yn rhychwantu holl arwyneb y wlad. yn rhychwantu holl arwyneb y wlad. yn rhychwantu holl arwyneb y wlad. yn rhychwantu holl arwyneb y wlad. Fel 
rhan arbennig o gyfriniol o Brydain Fawr 
sy’n gartref i gyfoeth o chwedlau 
traddodiadol (mae hyd yn oed draig gyda ni 
ar ein baner), Cymru yw’r union le byddwch 
chi am fynd iddo pe baech chi’n chwilio am 
goetir cyfareddol. Erbyn hyn, mae 
Llywodraeth Cymru’n gweithio i blannu 
coedwig genedlaethol fydd yn rhychwantu 
holl arwyneb y wlad. 

● Helpodd ffuret anwes i roddi miloedd o Helpodd ffuret anwes i roddi miloedd o Helpodd ffuret anwes i roddi miloedd o Helpodd ffuret anwes i roddi miloedd o 
lyfrau i blant drwy orffen marathon llawn lyfrau i blant drwy orffen marathon llawn lyfrau i blant drwy orffen marathon llawn lyfrau i blant drwy orffen marathon llawn 
mewn 3 wythnos.mewn 3 wythnos.mewn 3 wythnos.mewn 3 wythnos. Llwyddodd Bandit, y ffuret 
anwes, i gwblhau marathon llawn drwy 
ymgymryd â’r her gyda’i goesau bach a 
chwblhau sawl milltir y dydd gyda’i 
berchnogion. Cododd y prosiect arian i The 
London Children’s Book Prosiect ac elusen 
gelf At The Bus. Mae’r ddau sefydliad yn 
creu bwndeli o lyfrau ac adnoddau creadigol 
fydd yn cael eu rhoi i filoedd o bobl ifanc yn 
ardal Swydd Rydychen. 
 

● Ar ôl degawdau o waith, mae Ar ôl degawdau o waith, mae Ar ôl degawdau o waith, mae Ar ôl degawdau o waith, mae     
gwyddonwyr wedi mapio holl arwyneb y gwyddonwyr wedi mapio holl arwyneb y gwyddonwyr wedi mapio holl arwyneb y gwyddonwyr wedi mapio holl arwyneb y 
lleuad am y tro cyntaf.lleuad am y tro cyntaf.lleuad am y tro cyntaf.lleuad am y tro cyntaf. Ydych chi erioed 
wedi ystyried pa fath o greigiau sy’n gwneud 
y smotiau llachar a thywyll ar y lleuad? Wel, 
mae gwyddonwyr newydd ryddhau map 
awdurdodol i helpu i esbonio’r 4.5 biliwn o 
flynyddoedd o hanes ein cymydog agosaf 
yn y gofod. 
 

● Mae gwylanod ar strydoedd gwag yn Mae gwylanod ar strydoedd gwag yn Mae gwylanod ar strydoedd gwag yn Mae gwylanod ar strydoedd gwag yn 
Rhufain wedi ailddarganfod eu hochr wyllt.Rhufain wedi ailddarganfod eu hochr wyllt.Rhufain wedi ailddarganfod eu hochr wyllt.Rhufain wedi ailddarganfod eu hochr wyllt. 
Yn Rhufain, mae gwylanod yn helpu i gadw 
llygod mawr dan reolaeth wrth iddyn nhw 
ddod i’r amlwg ar y strydoedd am y tro 
cyntaf ers degawdau. 
 

● Daeth y byd ynghyd i ddathlu penblwydd Daeth y byd ynghyd i ddathlu penblwydd Daeth y byd ynghyd i ddathlu penblwydd Daeth y byd ynghyd i ddathlu penblwydd 
Capten Tom yn 100 mlwydd oed a’i Capten Tom yn 100 mlwydd oed a’i Capten Tom yn 100 mlwydd oed a’i Capten Tom yn 100 mlwydd oed a’i 
ymdrech i godi £34m i’r GIG.ymdrech i godi £34m i’r GIG.ymdrech i godi £34m i’r GIG.ymdrech i godi £34m i’r GIG. I gydnabod y 
llwyddiant rhagorol hwn, cafodd y cyn-filwr 
ei ddyrchafu’n swyddogol o gapten i gyrnol 
anrhydeddus mewn llythyr gafodd ei 
gyflwyno gan Is-gapten Gyrnol Thomas 
Miller a’i gymeradwyo gan Ei Mawrhydi’r 
Frenhines. Yn ogystal â hynny, cynhaliwyd 
sioe awyrennau Spitfire a Hurricane 
anhygoel ar ei gyfer gan y Llu Awyr 
Brenhinol dros ei gartref yn Swydd Bedford. 
 

● Ceidwad gwenyn yn creu cerddoriaeth Ceidwad gwenyn yn creu cerddoriaeth Ceidwad gwenyn yn creu cerddoriaeth Ceidwad gwenyn yn creu cerddoriaeth 
electronig wedi’i recordio o’i gychod gwenyn electronig wedi’i recordio o’i gychod gwenyn electronig wedi’i recordio o’i gychod gwenyn electronig wedi’i recordio o’i gychod gwenyn 

Mae cyfrolau blaenorol ar gael ar www.kidneyresearchunit.wales/news.htm?id=94 

Daw holl gynnwys y rhan hon o’r ‘Good News NetworkGood News NetworkGood News NetworkGood News Network’. Darllenwch ragor o newyddion da ar eu gwefan: www.goodnewsnetwork.orgwww.goodnewsnetwork.orgwww.goodnewsnetwork.orgwww.goodnewsnetwork.org. Oes stori o newyddion da gyda chi yr hoff-
ech chi ei chynnwys yn y cylchlythyr hwn? Cysylltwch â ni. Gallwn ni ei hargraffu hi gydag unrhyw ddelweddau y mae caniatâd gyda chi i’w hailddefnyddio. 



Mae’n bosib eich bod chi wedi clywed am 
hyn o’r blaen ac mae’n bosib bod Cynllun 
Gofal Ymlaen Llaw gyda chi eisoes. Mae 
Cymru’n rhan o’r mentrau cymdeithasol 
ac iechyd byd-eang i gyflwyno cynlluniau 
gofal ymlaen llaw ym mhob llwybr gofal. 
 

Mewn gwirionedd, mae Cymru ar y blaen 
i bawb arall. Mae hi hyd yn oed yn creu 
cynlluniau a chanllawiau i bobl gyda 
diffyg galluedd a’r rheiny sy’n rhy agored 
i niwed i roi eu barn ar beth maen nhw 
am ei gael yn eu gofal diwedd oes. 
 

Diben cynlluniau gofal ymlaen llaw yw 
cynllunio eich BYWYD ac yn arbennig 
beth fydd yn digwydd os byddwch chi’n 
cael salwch neu anaf difrifol sydyn lle 
byddwch chi’n methu â mynegi 
penderfyniadau ar eich pen eich hun. 
 

Cyfrifoldeb cleifion, perthnasau a 
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol AR Y 
CYD yw creu cynllun gofal ymlaen llaw 
gyda’i gilydd. Mae modd diwygio’r cynllun 
unrhyw bryd a chyfeirir ato dim ond os na 
fyddwch chi’n gallu cyfathrebu drosoch 
chi eich hun. 
 

Rydyn ni’n gwybod bod llunio Cynllun 
Gofal Ymlaen Llaw yn rhoi cysur a 
sicrwydd meddwl i bobl, a bod cael 
cynllun hefyd yn eu grymuso; mae 
cleifion yn gwybod y bydd eu 
dymuniadau yn cael eu gwireddu; 
 

Bydd aelodau o’r teulu’n gwybod beth yw 
dymuniadau eu hanwyliaid a bydd 
gweithwyr proffesiynol yn gwybod eu bod 
yn gweithredu er lles gorau eu cleifion. 
Ac eto er gwaethaf hyn, dydy cynllun 
gofal ymlaen llaw ddim eto’n rhan arferol 
o ofal cleifion gyda phroblemau ar yr 
arennau. 
 

Yn anffodus iawn, tynnodd COVID-19 
sylw at y diffyg pwysig hwn sydd wedi 
arwain at sefyllfa drasig lle mae llawer o 
bobl wedi marw heb gynllun gofal ymlaen 
llaw neu heb fod eu hanwyliaid yn 
gwybod beth oedd eu dymuniadau 
diwedd oes. 
 
 

Dyma sylwadau Caron Jones, sy’n weithiwr Dyma sylwadau Caron Jones, sy’n weithiwr Dyma sylwadau Caron Jones, sy’n weithiwr Dyma sylwadau Caron Jones, sy’n weithiwr 
cymdeithasol arennol, ar greu cynllun gofal cymdeithasol arennol, ar greu cynllun gofal cymdeithasol arennol, ar greu cynllun gofal cymdeithasol arennol, ar greu cynllun gofal 
ymlaen llaw:ymlaen llaw:ymlaen llaw:ymlaen llaw:    
    

‘Mae llawer o bobl yn ofni argyfwng 
meddygol neu salwch sy’n bygwth bywyd a 
methu â chyfathrebu, ac oherwydd hynny 
maen nhw’n osgoi trafodaethau ynglŷn â 
cynllun gofal ymlaen llaw. Peidiwch â 
phoeni, mae’r math hwn o drafodaeth yn 
gallu bod yn anodd i weithwyr iechyd 
proffesiynol hefyd. 
 

Mae diwedd oes yn rhan o’r cylch bywyd ac 
mae cyfathrebu a chofnodi ein dymuniadau 
o ran gofal diwedd oes yn galluogi aelodau 
o’r teulu a’r tîm meddygol i ymdrechu i 
barchu dymuniadau unigolyn. 
 

Ffordd dda o ddechrau trafodaeth sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn yw deall 
diagnosis meddygol a lles cyffredinol yr 
unigolyn hwnnw. Rwy’n gofyn i bobl 
ystyried beth fyddai’n bwysig iddyn nhw pe 
bai eu hiechyd yn dirywio ac na fyddai 
modd iddyn nhw siarad dros eu hunain. 
 

Rwy’n rhoi’r llyfryn cynllunio gofal ymlaen 
llaw i bobl gael edrych trwyddo ac yn 
awgrymu y gallen nhw ei drafod neu ei 
gwblhau gydag aelodau o’r teulu, gyda 
ffrind da neu gyda fi. Bydda i’n dychwelyd 
rywbryd eto i drafod hyn ac i helpu i 
gwblhau’r llyfryn os bydd angen. Bydd pobl 
yn cael dewis cwblhau cyn lleied neu 
gymaint ag yr hoffen nhw ei gwblhau. Ar ôl 
cwblhau hyn, bydda i’n awgrymu cadw’r 
llyfryn yn rhywle diogel ond hawdd ei 
gyrraedd, h.y. yn y drôr moddion. 
 

Byddwn ni’n ychwanegu manylion y cynllun 
gofal ymlaen llaw yn y ‘neges mewn potel’ 
sy’n cael ei rhoi yn yr oergell. https://
lionsclubs.co/MemberArea/message-in-a-
bottle. Bydd sticer yn cael ei roi ar gefn 
drws y tŷ ac ar ddrws yr oergell er mwyn 
rhoi gwybod i’r gwasanaethau brys fod y 
botel yn bodoli. Gyda chaniatâd yr 
unigolyn, bydda i’n ysgrifennu at ei feddyg 
teulu a’i ymgynghorydd i roi gwybod iddyn 
nhw bod cynllunio gofal ymlaen llaw wedi ei 
gwblhau. Mae cynllunio gofal ymlaen llaw 
yn rhoi cyfle i chi ddweud eich dweud. 

Cynllunio gofal arennol yn y dyfodol / Cynllunio gofal arennol ymlaen llawCynllunio gofal arennol yn y dyfodol / Cynllunio gofal arennol ymlaen llawCynllunio gofal arennol yn y dyfodol / Cynllunio gofal arennol ymlaen llawCynllunio gofal arennol yn y dyfodol / Cynllunio gofal arennol ymlaen llaw    

 

Siaradwch â’ch tîm gofal yr arennau heddiw 
am greu eich cynllun gofal ymlaen llaw. 
Byddan nhw’n trefnu hwn gyda chi ac 
unrhyw un arall os ydych chi am iddyn nhw 
fod yn rhan ohono. Oherwydd COVID-19, 
byddan nhw’n gwneud hyn mewn modd sy’n 
ddiogel, ond peidiwch ag oedi cael y 
drafodaeth. 
 

Hoffen ni wybod am eich profiadau o greu 
eich cynllun gofal ymlaen llaw. 
 

Pethau i’w hystyried:Pethau i’w hystyried:Pethau i’w hystyried:Pethau i’w hystyried:    
● Oeddech chi’n teimlo mai eich cynllun chi 
oedd hwn a’i fod wedi’i deilwra i chi a’ch 
anghenion? 
 

● Gafodd y wybodaeth ei chyflwyno mewn 
modd clir ac a wnaethoch chi ei deall? 
 

● Oedd hi o werth i chi? Beth oedd fwyaf 
gwerthfawr i chi? 
 

● Yn eich barn chi, sut gallwn ni sicrhau bod 
cynllun gofal ymlaen llaw yn rhan fwy 
cyffredin ac arferol o ofal? 
 

Mae’r ddolen hon yn dangos rhai o’r 
canllawiau diweddaraf https://
www.nice.org.uk/about/nice- communities/
social-care/quick-guides/ advance-care-
planning 
 

Mae Cymru wrthi’n dylunio dogfennau a 
chanllawiau newydd sy’n ymwneud â 
chynllunio gofal ymlaen llaw. Hoffen ni gael 
eich cymorth chi. Mae amryw logos a 
brandiau yn gysylltiedig â chynllunio gofal 
ymlaen llaw. 
 

Beth yw eich barn chi ar y drafft? Beth yw eich barn chi ar y drafft? Beth yw eich barn chi ar y drafft? Beth yw eich barn chi ar y drafft? Gallwch 
chi anfon adborth trwy’r manylion cyswllt ar 
ddiwedd y cylchlythyr. 

Wedi’i ailgreu gan ddefnyddio Advance & Future Care Planning in Wales - initial consensus data from conference participants https://blogs.bmj.com/
spcare/2019/12/27/advance-and-future-care-planning-in-wales-consensus-data-from-conference-participants/ 



Dyma Brett Dowds yn rhannu ei brofiad 
o greu ei gynllun gofal ymlaen llaw. 
Mae Brett yn eiriolwr dros gleifion ac yn 
gweithio i Aren Cymru. 
 

‘Mae llawer o bobl yn rhewi wrth glywed am 
gynlluniau gofal ymlaen llaw gan nad ydyn 
nhw’n hoffi meddwl amdanyn nhw Ond, o fy 
mhrofiad i, mae cynllun gofal ymlaen llaw yn 
ffordd dda o gadw rheolaeth ar fy iechyd a 
pheidio â rhoi’r cyfrifoldeb i fy nheulu o wneud 
penderfyniadau difrifol ar fy rhan i, pe na bawn 
i’n gallu gwneud hynny fy hun. 
 

Yn y gogledd, mae llyfryn syml gyda ni sy’n 
rhannu’r broses yn bum rhan. Mae’r rhan 
gyntaf yn sôn am y cynllun gofal ymlaen llaw 
ei hun, mae rhan dau a thri yn ymwneud â chi 
a’ch iechyd, mae’r bedwaredd rhan yn ystyried 
p’un a ydych chi’n gallu gwneud 
penderfyniadau drosoch chi eich hun ai peidio 
ac mae’r bumed rhan yn sôn am beth fydd yn 
digwydd ar ôl i chi farw. Er bod hyn yn anodd 
ei drafod, roedd hyn yn ymarferol iawn i mi 
gan ei fod yn trafod pwysigrwydd ysgrifennu 
ewyllys, gwneud trefniadau angladd ac 
enwebu unigolyn rydych chi’n ymddiried 
ynddo i gael gafael ar ddogfennau fel eich 
morgais, eich pasbort a’ch trwydded yrru ac 
ati. 
 
Y peth pwysig i’w gofio yw bod modd newid 
unrhyw beth rydych chi’n ei roi yma unrhyw 
bryd gan mai eich cynllun chi yw hwn. Mae 
bod â rheolaeth lawn dros bob agwedd ar fy 
mywyd yn rhoi ymdeimlad mawr o rym i mi. 
 

Does dim angen i chi gwblhau eich cynllun 
gofal ymlaen llaw ar yr un pryd. Cewch chi 
gymryd eich amser. Bydd arbenigwyr ar 
gynllunio gofal ymlaen llaw gyda’ch tîm gofal 
yr arennau sy’n gallu rhoi cymorth i chi.’ 
 

Logo a phoster?Logo a phoster?Logo a phoster?Logo a phoster?    
 

Ydych chi’n greadigol? Rydyn ni am 
gael eich syniadau chi ar gyfer posteri a 
brand. 
 

Byddwn ni’n gweithio i greu a diwygio 
canllawiau, dogfennau a chynlluniau dros y 
misoedd nesaf. 
 

Cysylltwch â ni drwy’r manylion cyswllt isod a 
rhannwch eich gweledigaeth ar gyfer cynllunio 
gofal ymlaen llaw yng Nghymru. 
 

Bydd y poster buddugol, neu unrhyw 
newidiadau i’r posteri presennol, yn cael eu 
harddangos yn y clinigau uned arennol ac ar 
byrth ar lein ledled Cymru. Ewch amdani felly 
a rhannwch eich Cynllun Gofal Ymlaen Llaw 
heddiw!  

Fy mhrofiad o gynllunio Fy mhrofiad o gynllunio Fy mhrofiad o gynllunio Fy mhrofiad o gynllunio 
gofal ymlaen llawgofal ymlaen llawgofal ymlaen llawgofal ymlaen llaw    

Mae Gwneud Penderfyniadau Ar y Cyd yn 
rhywbeth i bawb, ac mae’n rhan mor bwysig 
o’ch gofal. Gallwch chi helpu i wneud 
Penderfyniadau Ar y Cyd yn rhan arferol o ofal 
arennol yn y dyfodol. 
 

Mae Gwneud Penderfyniadau Ar y Cyd yn 
ffordd syml o gael sgyrsiau mwy ystyrlon â’ch 
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol am eich 
gofal iechyd. Mae’n cydnabod bod dau 
arbenigwr yn yr ystafell, sef eich gweithiwr 
gofal iechyd a chi. 
 

Dyma rai ffyrdd o ddechrau ymarfer Gwneud 
Penderfyniadau Ar y Cyd: Gofynnwch 
gwestiynau. Gallwch chi baratoi cwestiynau 
ymlaen llaw, a’u trafod ar y pryd neu rywbryd 
yn y dyfodol. 
 

Rhannwch eich barnau a rhowch wybod i eraill 
beth sy’n well gyda chi. 
 

Gall hyn gynnwys rhannu beth sy’n digwydd 
yn eich bywyd chi ar hyn o bryd neu rannu 
beth hoffech chi weld yn digwydd yn y dyfodol 
â’ch tîm gofal arennau. 
 

Siaradwch â’ch teulu, eich ffrindiau ac â phobl 
eraill yn eich rhwydwaith o gymorth. Nod 
Gwneud Penderfyniadau Ar y Cyd yw eich 
grymuso chi, a thynnu eich sylw at y 
dewisiadau sydd gyda chi. Mae hefyd am 
gydweithio ag eraill. Mae’n bwysig eich bod yn 
teimlo y gallwch chi siarad am eich anghenion 
â’ch anwyliaid ac â’ch tîm gofal arennau. Mae 
fideos a straeon hyfryd ar lein am sut mae 
Gwneud Penderfyniadau Ar y Cyd wedi helpu 

Patient ViewPatient ViewPatient ViewPatient View    

 

Peidiwch â gwneud penderfyniadau Peidiwch â gwneud penderfyniadau Peidiwch â gwneud penderfyniadau Peidiwch â gwneud penderfyniadau 
amdanaf i, hebof iamdanaf i, hebof iamdanaf i, hebof iamdanaf i, hebof i    

Rydyn ni wedi cyflwyno’r cysyniad o Wneud Penderfyniadau Ar y Cyd yn barod 
ac roedd straeon hefyd am sut mae cleifion wedi ei ddefnyddio yn rhan o’u gofal, 
fel yn achos penderfyniadau am eu triniaeth dialysis yn y dyfodol. 

cleifion a gweithwyr proffesiynol, ac mae un 
enghraifft yn dod o Bristol Health fel y 
gallwch chi weld isod: 
www.youtube.com/watch?v=lZRUkFI7zrE 

Yn ogystal, mae ystod o ganllawiau a 
phecynnau cymorth ar gael i gefnogi 
Gwneud Penderfyniadau Ar y Cyd. Gallwch 
chi ddarllen mwy am y rhain yma: 
www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-
programmes/nice-guidance/nice-guidelines/
shared-decision-making.    

Mae PatientView yn dangos eich can-
lyniadau prawf diweddaraf, llythyrau a 
moddion, ynghyd â gwybodaeth am eich 
diagnosis a’ch triniaeth. 
 

Gallwch chi weld PatientView yn unrhyw le, 
a gallwch chi rannu eich gwybodaeth ag 
unrhyw un o’ch dewis. Mae gwybodaeth yn 
dod yn syth o gofnodion presennol, er eng-
hraifft o gofnodion ysbyty a meddygon teu-
lu, neu gall y wybodaeth gael ei mewnbyn-
nu yn uniongyrchol neu ddod trwy apiau 
eraill. 
 

Dechreuodd PatientView fel gwasanaeth i 
gleifion gyda chyflyrau arennol yn y DU, 
ond mae’n gweithio i gyflyrau eraill hefyd 
erbyn hyn. 
 

Dywedodd Judith Stone, claf clefyd cronig Dywedodd Judith Stone, claf clefyd cronig Dywedodd Judith Stone, claf clefyd cronig Dywedodd Judith Stone, claf clefyd cronig 
yn yr arennau a Rheolwr Gyfarwyddwr Ar-yn yr arennau a Rheolwr Gyfarwyddwr Ar-yn yr arennau a Rheolwr Gyfarwyddwr Ar-yn yr arennau a Rheolwr Gyfarwyddwr Ar-
en Cymru:en Cymru:en Cymru:en Cymru:    

“Mae PatientView wedi bod yn chwa o 
awyr iach i fi. Mae wedi fy helpu i 
ddysgu mwy am fy nghyflwr ac i wella fy 
nealltwriaeth o’r gwahanol brofion 
gwaed sy’n cael eu defnyddio i gadw 
golwg ar sut mae clefyd cronig yn yr ar-
ennau yn datblygu. Rwy’n cael profion 
gwaed gan fy meddyg teulu a galla i 
weld y canlyniadau wedyn ar fy Pat-
ientView cyn fy apwyntiad gyda fy ym-
gynghorydd. Mae hyn wedi ei gwneud 
yn bosibl i fi baratoi am apwyntiadau, a 
hynny yn feddyliol ac yn emosiynol, a 
thrwy hynny galla i gael sgyrsiau da â fy 
ymgynghorydd ar sail y wybodaeth ddi-
weddaraf. Byddwn i’n annog pob claf 
i’w ddefnyddio”. 
 

Mynnwch air â’ch tîm gofal iechyd am Mynnwch air â’ch tîm gofal iechyd am Mynnwch air â’ch tîm gofal iechyd am Mynnwch air â’ch tîm gofal iechyd am 
sut i ymaelodi â PatientView.sut i ymaelodi â PatientView.sut i ymaelodi â PatientView.sut i ymaelodi â PatientView. 

RheolwchRheolwchRheolwchRheolwch    
Eich cyflyrau a’ch Eich cyflyrau a’ch Eich cyflyrau a’ch Eich cyflyrau a’ch 

moddionmoddionmoddionmoddion    

Cadwch olwg arCadwch olwg arCadwch olwg arCadwch olwg ar    

Eich symptomau Eich symptomau Eich symptomau Eich symptomau 
a’ch profiona’ch profiona’ch profiona’ch profion    

CysylltwchCysylltwchCysylltwchCysylltwch    

Â’ch Unedau Â’ch Unedau Â’ch Unedau Â’ch Unedau     



Golchi DwyloGolchi DwyloGolchi DwyloGolchi Dwylo    
 

Gallwch chi chwarae rhan bwysig iawn yn y Gallwch chi chwarae rhan bwysig iawn yn y Gallwch chi chwarae rhan bwysig iawn yn y Gallwch chi chwarae rhan bwysig iawn yn y 
frwydr yn erbyn COVIDfrwydr yn erbyn COVIDfrwydr yn erbyn COVIDfrwydr yn erbyn COVID----19.19.19.19.    
 

Mae golchi eich dwylo 
yn un o’r pethau 
mwyaf effeithiol y 
gallwch chi ei wneud i 
atal pathogenau rhag 
lledaenu ac i atal 
heintiadau, gan 
gynnwys feirws 
COVID-19. 
 

Mae feirws COVID-19 
yn lledaenu’n bennaf 
trwy ddiferion a thrwy 
gael eu trosglwyddo 

yn sgil cyswllt. 
 

Mae trosglwyddiad trwy gyswllt yn golygu 
cyffwrdd â phobl heintiedig a/neu â phethau 
neu arwynebau heintiedig. Gall eich dwylo felly 
ledaenu feirysau i arwynebau eraill ac i’ch ceg, 
eich trwyn a’ch llygaid os byddwch chi’n 
cyffwrdd â nhw. 
    

Golchwch eich dwylo:Golchwch eich dwylo:Golchwch eich dwylo:Golchwch eich dwylo:    
    

●  Ar ôl pesychu neu disian 
●  Wrth ofalu am bobl dost 
●  Cyn, yn ystod ac ar ôl paratoi bwyd 
●  Cyn bwyta 
●  Ar ôl defnyddio’r tŷ bach 
●  Pan fydd y dwylo’n amlwg o frwnt 
●  Ar ôl cyffwrdd ag anifeiliaid neu â baw 
anifeiliaid. 
 

Cymerwch ran yn her #safehands nawr ac 
achub bywydau! Postiwch fideo neu lun o’ch 
hun yn golchi eich dwylo, a defnyddiwch yr 
hashnod #safehands. Darllenwch fwy yma: 
https://www.who.int/infectionprevention/ 
campaigns/clean-hands/WHO_HH-Community- 
Campaign_finalv3.pdf 
 

Caffi i bobl sydd wedi cael trawsblaniad Caffi i bobl sydd wedi cael trawsblaniad Caffi i bobl sydd wedi cael trawsblaniad Caffi i bobl sydd wedi cael trawsblaniad 
aren.aren.aren.aren.    

Bydd y caffi nesaf, neu’r Bydd y caffi nesaf, neu’r Bydd y caffi nesaf, neu’r Bydd y caffi nesaf, neu’r Post Transplant Post Transplant Post Transplant Post Transplant 
Kidney CaféKidney CaféKidney CaféKidney Café, yn cael ei gynnal Ddydd Mawrth , yn cael ei gynnal Ddydd Mawrth , yn cael ei gynnal Ddydd Mawrth , yn cael ei gynnal Ddydd Mawrth 
15 Gorffennaf 2020.15 Gorffennaf 2020.15 Gorffennaf 2020.15 Gorffennaf 2020.    
Y thema y mis yma yw Iechyd Meddwl, a’n 
siaradwyr gwadd fydd Catherine O’Leary, Maria 
a Misbah o’r Tîm Seicoleg Arennol yng 
Nghaerdydd a’r Fro. Rhyngddyn nhw, mae 
blynyddoedd maith o brofiad gyda nhw o helpu 
pobl i ymdopi â’r anawsterau y gall salwch 
cronig a’r driniaeth gysylltiedig eu hachosi. 
 

I dderbyn dolen i’r cyfarfod, e-bostiwch: 
support@paulpophamfund.co.uksupport@paulpophamfund.co.uksupport@paulpophamfund.co.uksupport@paulpophamfund.co.uk    
neu ffoniwch 0800 038 89890800 038 89890800 038 89890800 038 8989    
    

Holiadur ynghylch COVIDHoliadur ynghylch COVIDHoliadur ynghylch COVIDHoliadur ynghylch COVID----19 i gleifion 19 i gleifion 19 i gleifion 19 i gleifion 
gyda chyflyrau aren ledled Cymrugyda chyflyrau aren ledled Cymrugyda chyflyrau aren ledled Cymrugyda chyflyrau aren ledled Cymru    

Mae Kidney Care UK, Aren Cymru a Chronfa 
Paul Popham yn gweithio’n galed i gefnogi 
cleifion gyda chyflyrau ar yr aren yng Nghymru 
trwy gydol pandemig y coronafeirws. Hoffen ni 
ddeall sut mae COVID-19 yn effeithio ar eich 
bywyd chi er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn 
eich cefnogi orau y gallwn ni ac fel y gallwn ni 
godi eich pryderon pennaf gyda’r Llywodraeth a 
gwneuthurwyr polisi. Rhowch wybod i ni trwy 
gwblhau’r holiadur yma erbyn 27 Gorffennaf: 
 

https://surveymonkey.co.uk/r/N7Y7VY8 
 

Tîm Kidney Care UKTîm Kidney Care UKTîm Kidney Care UKTîm Kidney Care UK    

Prif Swyddfa: 01420 541424 
Swyddog Eiriolaeth Cymru: 01656 514776 
E-bost: Linzi.Isaac@kidneycareuk.org 
 
Tîm Aren CymruTîm Aren CymruTîm Aren CymruTîm Aren Cymru    

Ffôn: 02920 343940 
E-bost: team@kidneywales.cymru 
 
Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham Tîm Cronfa Paul Popham     

Ffôn: 01792 654192 
E-bost: enquiries@paulpophamfund.co.uk  

Am wybodaeth a chymorth:Am wybodaeth a chymorth:Am wybodaeth a chymorth:Am wybodaeth a chymorth:    

 

Prosiect MOVEProsiect MOVEProsiect MOVEProsiect MOVE    
 

Gall bod yn gorfforol egnïol fod yn hwyl, ac 
mae sawl mantais iddo hefyd o ran iechyd a 
lles. Mae’n bosibl bod rhywrai ohonoch chi 
wedi clywed am MOVE, neu wedi bod yn 
rhan o ymchwil ar gyfer y prosiect. 
 
Mae cyfres o ymarferion wedi eu datblygu 
yn arbennig i gleifion gyda chyflyrau ar yr 
aren, ynghyd â chynghorion i chi a’ch 
gweithiwr gofal iechyd proffesiynol. Mae’r 
adnoddau ar gael ar lein yma: 
 
http://move.bangor.ac.uk/index.php.en. Ar 
y wefan hefyd mae fideos a straeon gan 
gleifion, ynghyd ag enghreifftiau o sut i 
wneud ymarfer corff. 
 
Nod y rhaglen yw eich helpu i gydnabod 
eich arferion presennol o ran gweithgar-
wch corfforol, a’ch helpu i fod yn fwy 
corfforol egnïol. Fel person sy’n byw gyda 
chlefyd yr arennau, mae ymarfer corff yn 
rhan hollbwysig o’ch triniaeth gan ein bod 
yn byw o dan gyfyngiadau symud. Ond er 
gwaethaf y cyfyngiadau symud hyn, mae 
aros yn egnïol yn bwysig iawn. Mae ffisi-
otherapydd yn rhan o’ch tîm gofal yr aren-
nau. Holwch aelod o’ch tîm os hoffech chi 
gyngor neu gymorth.  

Rysáit yr Rysáit yr Rysáit yr Rysáit yr 
Wythnos!Wythnos!Wythnos!Wythnos! 

Yn dod yn fuan...Yn dod yn fuan...Yn dod yn fuan...Yn dod yn fuan...    
Cyngor am ddod allan o’r cyfyngiadau symud ac 
yn benodol gyngor am roi’r gorau i ‘warchod’. 
 
Mae cyngor cyffredinol ar gael yma. 
 
www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/j un/26/im
-anxious-about-returning-to-the- world-after-
lockdown-is-this-normal 

Mae Kidney Care UK wedi cyhoeddi ryseitiau Mae Kidney Care UK wedi cyhoeddi ryseitiau Mae Kidney Care UK wedi cyhoeddi ryseitiau Mae Kidney Care UK wedi cyhoeddi ryseitiau 
newydd yn rhan o fenter ‘Kidney Kitchen’. newydd yn rhan o fenter ‘Kidney Kitchen’. newydd yn rhan o fenter ‘Kidney Kitchen’. newydd yn rhan o fenter ‘Kidney Kitchen’. 
Mae’r rhain wedi eu llunio yn arbennig i bobl Mae’r rhain wedi eu llunio yn arbennig i bobl Mae’r rhain wedi eu llunio yn arbennig i bobl Mae’r rhain wedi eu llunio yn arbennig i bobl 
ddefnyddio’r cynhwysion sydd gyda nhw yn y ddefnyddio’r cynhwysion sydd gyda nhw yn y ddefnyddio’r cynhwysion sydd gyda nhw yn y ddefnyddio’r cynhwysion sydd gyda nhw yn y 
cwpwrdd yn ystod y cyfyngiadau symud.cwpwrdd yn ystod y cyfyngiadau symud.cwpwrdd yn ystod y cyfyngiadau symud.cwpwrdd yn ystod y cyfyngiadau symud.    

Byrgyr porc a lemwn hafaiddByrgyr porc a lemwn hafaiddByrgyr porc a lemwn hafaiddByrgyr porc a lemwn hafaidd    
 

CYNHWYSIONCYNHWYSIONCYNHWYSIONCYNHWYSION    
●  400g o friwgig porc 
●  50g o friwsion bara gwyn 
●  1 nionyn bach,  wedi ei dorri’n fân neu ei friwo 
●  2 lwy de o deim a saets, wedi eu torri’n fân 
●  Ychydig o bupur du ffres wedi ei falu’n fân  
●  Croen un lemwn 
●  1 wy 
●  1 tomato mawr, wedi ei sleisio 
●  2 lwy de o olew olewydd 
●  4 rôl wenith cyflawn, wedi eu torri yn eu hanner 
●  50g o ddail berwr y gerddi (rocket leaves)    
●  20g o creme fraiche, i weini 
 

Dilynwch y ddolen isod i wefan Kidney Care UK i 
weld y cyfarwyddiadau coginio ac i gael rhagor o 
ryseitiau. 
 

https://www.kidneycareuk.org/about-kidney-health/
living-kidney-disease/kidney-kitchen/recipes/
summer-lemon-and-pork-burger/ 

Gwasanaethau aren Gwasanaethau aren Gwasanaethau aren Gwasanaethau aren ----    Gwella ar raddfa Gwella ar raddfa Gwella ar raddfa Gwella ar raddfa 
fawrfawrfawrfawr    

‘Dysgu o gleifion a gweithwyr proffesiynol, a ‘Dysgu o gleifion a gweithwyr proffesiynol, a ‘Dysgu o gleifion a gweithwyr proffesiynol, a ‘Dysgu o gleifion a gweithwyr proffesiynol, a 
chydweithio i wella gofal arennol’. chydweithio i wella gofal arennol’. chydweithio i wella gofal arennol’. chydweithio i wella gofal arennol’.     
Yn sgil COVID-19 a gwell ymwybyddiaeth o ddiffyg 
amrywiaeth mewn cynifer o feysydd, does dim 
adeg well na’r adeg hon i ni gynnwys cleifion yn y 
gwaith o wella gwasanaethau iechyd. Ymunwch â 
chleifion a gweithwyr proffesiynol fydd yn trafod - a 
hynny’n agored - eu profiadau ymarferol o arwain 
pedair rhaglen i wella gofal arennol. Dyma’r gyntaf 
mewn cyfres o weminarau #learningfrom, yn dilyn 
gwaith ‘Renal Service - Improving at Scale’ yr 
elusen Health Foundation. Gwnaed y gwaith yma 
yn Lloegr, ond rydyn ni’n awyddus i roi’r hyn a 
ddysgwyd ar waith yng Nghymru hefyd. 
 
Os ydych chi’n glaf, yn ofalwr, yn aelod o’r teulu 
neu’n weithiwr iechyd proffesiynol sy’n rhan o 
waith i wella gwasanaethau, neu os hoffech chi 
gymryd rhan a dweud eich dweud, yna bydd y 
digwyddiad hwn o ddiddordeb i chi. 
 
Bydd y gweminar yn cael ei gynnal ar 14 
Gorffennaf 2020 rhwng 5pm a 6:30pm. Gallwch chi 
gofrestru a gweld rhagor o fanylion yma: https://https://https://https://
us02web.zoom.us/webinar/register/us02web.zoom.us/webinar/register/us02web.zoom.us/webinar/register/us02web.zoom.us/webinar/register/


