
Gadael Cymynrodd - Gwneud Addewid  
Ymunwch â ni yn y Senedd i glywed beth mae ein partneriaid yn Byw Naw yn ei wneud er mwyn gwella sut 
yr ydym yn nesau at gynllunio ar gyfer diwedd oes. 

Bydd hwylysydd y digwyddiad, Bethan Jones Parry yn eich tywys trwy ddigwyddiad cyflawn gan eich 
gwahodd i wneud addewid personol, boed hynny yn gynnal Caffi Byw Nawr gyda ffrindiau, gwneud Ewyllys 
neu hyd yn oed rannu atgofion gyda’r teulu a’ch ffrinidiau. ‘Does yr un addewid yn rhy fawr nag yn rhy fach. 
 
Mae’r Siaradwyr a’r Stondinwyr yn cynnwys: 

Dr Mark Drakeford AC -  noddwr y digwyddiad, fydd yn lawnsio ffilm fer Llywodraeth Cymru: 
‘Siarad, Cynllunio, Byw ‘– Annog pawb i gynnal y Sgwrs Fawr yma yng Nghymru 
 
Cadeirydd Byw Nawr Dr Hywel Francis a’r Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Diwedd Oes, y 
Farwnes Finlay  ‘ Sgwrs  – Gadael Cymynrodd’  
 
Gwyneth Lewis 
A Hospital Odyssey - Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru yn darllen rhannau o’i cherdd arwrol   
 
Cymdeithas Cymynrodd Ddigidol  
‘Rheoli eich Cymynrodd Ddigidol’  - beth sydd yn digwydd ar ôl i chi fynd  
James Norris, Sylfaenydd Cymdeithas Cymynrodd Ddigidol 

Dr Mark Taubert, Cyfarwyddwr Clinigol, Gofal Diwedd Oes, Ymddiriedolaeth GIG Felindre 
‘Siaradwch CPR’ – gwella cyfathrebu rhwng cleifion a gweithwyr iechyd  proffesiynol.  Enillydd Gwobr 
Gwella Ansawdd GIG Cymru 2016 
 
Gwasanaethau Profedigaeth Cruse Cymru  
‘Offer a thechnegau ddefnyddir gan Wirfoddolwyr Cefnogol Profedigaethau Cruse wrth weithio gyda Plant 
a Phobl Ifanc sydd wedi cael profedigaeth’. 
Miss Leah Bizzell, Llysgennad Pobl Ifanc Cruse, yn cynrychioli barn Pobl Ifanc yng Nghymru, Alison Thomas, 
Swyddog Plant a Phobl Ifanc efo gwirfoddolwyr Cruse Cymru  

Together for Short Lives - mudiad yn y DU ar gyfer plant a phobl ifanc sydd yn dioddef o gyflyrau sydd yn 
byrhau oes a’u teuluoedd. 
‘Yn anffodus mae plant yn marw hefyd’ - Cyfle i glywed am yr hyn sydd yn bwysig i deuluoedd y plant yma 
a’r adnoddau sydd ar gael ar eu cyfer yn ystod cyfnodau o benderfyniadau anodd. 
Jane Houghton, Rheolwr Gweithredu a Datblygu Gwasanaeth ‘Together for Short Lives’ 

Age Cymru 
‘Beth ddylwn i ei wneud, pwy all helpu?’ Stondin ryngweithiol sydd yn cynnig cyngor arbenigol, cyfrinachol 
rhad ac am ddim ar faterion sydd yn cael effaith ar bobl dros hanner cant oed yng Nghymru’. 
Rosanne Palmer Cynghorydd Polisi Age Cymru 

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 
Ein partneriaeth Byw Nawr  –  Beth yn union yw hyn a beth sydd yn digwydd yn yr ardal? 
Tîm Cynllunio o Flaen Llaw Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 
 
Cefnogaeth Cancr Macmillan 
Marie Curie 
‘Croeso i Gaffi Byw Nawr ’ - Cymerwch hoe fach, ymlaciwch neu ymunwch â’r Sgwrs Fawr gyda nyrsys 
Cynllunio o Flaen Llaw Macmillan a nyrsys Marie Curie i drafod yr hyn sydd yn bwysig i chi.


