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Llawlyfr Cynhadledd Ddigidol

O BLAID CYMRU
Y gwanwyn hwn, fel hydref y llynedd, rydym yn cwrdd mewn amseroedd digynsail mewn byd oedd yn
estron i ni gyd tan ddeuddeng mis yn ôl.
Mae'r pandemig wedi effeithio arnom i gyd mewn gwahanol ffyrdd. Mae nifer wedi colli perthnasau ac
anwyliaid, mae busnesau wedi dioddef yn anfesuradwy, ac mae ein staff anhygoel o'r GIG a phawb
arall ar y rheng flaen wedi gweithio ddydd a nos i'n cadw ni'n ddiogel.
Rydyn ni'n dod at ein gilydd yn ein Cynhadledd Rithiol i gydnabod aberth a cholled y flwyddyn
ddiwethaf, ond hefyd i drafod sut y bydd ein 'normal newydd' yn disodli'r hen drefn.
Mae'r heriau sy’n ein hwynebu yn sgil y pandemig, wrth ailadeiladu ein heconomi a'n cymunedau, yn
ormod i lywodraeth sy’n nodedig am stwna, gor-reoli, a chyflwyno mân newidiadau.
Dyna pam mae cynnig Plaid Cymru yn un a fydd yn arwain at drawsnewid yn y meysydd sydd ei
angen fwyaf - creu swyddi, gofal cymdeithasol, iechyd meddwl, addysg, a dyfodol ein hamgylchedd
naturiol.
Dros gyfnod o ddau ddiwrnod byddwch yn clywed mwy am y cynnig cyffrous hwn gan ein darpar
Aelodau a Gweinidogion newydd. Bydd arweinwyr ac arbenigwyr yn eu meysydd yn ymuno â nhw ar
baneli ac mae eu cyfraniadau yn sicr o gyfoethogi ein trafodaethau a'n dadleuon am ddyfodol ein
cenedl.
Mae Etholiad y Senedd ar Fai y 6ed yn cynnig cyfle i ethol llywodraeth newydd gyda syniadau
newydd. Llywodraeth sy’n dod â deinameg nid undonedd, cynnydd nid segurdod, a gwir ymdeimlad o
gyfrifoldeb, nid hunanfodlonrwydd.
Gyda gobaith a phenderfyniad gallwn edrych ymlaen at ein gwanwyn Cymreig sy'n llwyddo i adfywio
cymdeithas mewn ffordd decach, wyrddach a mwy llewyrchus.
Yn y cyfamser, gobeithio y byddwch chi'n mwynhau'r Gynhadledd, a cadwch yn saff.

Dros Gymru,

Adam Price AS
Arweinydd Plaid Cymru
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PRIF NODDWR
Rydym yn hynod ddiolchgar i’r Coleg Nyrsio Brenhinol am noddi’r gynhadledd wanwyn. Yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf mae’r gweithlu wedi ymroi’n ddiflino ac yn anhunanol wrth drin cleifion yn ystod y
pandemig. Mae eu cyfraniad i gymdeithas yn cael ei werthfawrogi bob amser gan Blaid Cymru ac
rydym yn edrych ymlaen i rannu syniadau ynglŷn â sut i adeiladu Gwasanaeth Iechyd a Gofal
Cenedlaethol o’r radd flaenaf yng Nghymru.
Marc Phillips

Prif Weithredwr Plaid Cymru

Mae'r Coleg Nyrsio Brenhinol yn sefydliad
proffesiynol ac yn undeb llafur ar gyfer
nyrsio – y mwyaf yn y byd. Rydym ni’n
cynrychioli
tua
435,000
o
nyrsys,
bydwragedd, ymwelwyr iechyd, gweithwyr
cymorth gofal iechyd a myfyrwyr nyrsio, gan
gynnwys dros 26,000 o aelodau yng
Nghymru. Mae aelodau’r RCN yn gweithio
yn y sector annibynnol a'r GIG. Mae tua dwy
ran o dair o'n haelodau wedi'u lleoli yn y
gymuned.
Rydym ni’n sefydliad ledled y DU
sefydlwyd Bwrdd RCN Cymru yn 1963.

a

Oeddech chi'n gwybod y gall lefelau staff
nyrsio isel gynyddu cyfraddau marwolaethau
ar ward hyd at 26%? Mae ymchwil hefyd
wedi profi bod lefelau diogel ac effeithiol o
staff nyrsio yn lleihau nifer y cleifion sy’n
cael eu haildderbyn i’r ysbyty, cyfraddau
heintio sy'n gysylltiedig â gofal iechyd,
gwallau meddyginiaeth, cwympiadau a
briwiau pwyso.

Mae staffio diogel yn llythrennol yn achub
bywydau – dyna pam yr ymgyrchodd ein
haelodau mor galed dros ddeddfwriaeth
staffio diogel arloesol Cymru, Deddf Lefelau
Staff Nyrsio (Cymru) 2016. A dyna pam yr
ydym ni’n parhau i ymgyrchu dros ymestyn
ei darpariaethau llymaf y tu hwnt i wardiau
llawfeddygol a meddygol acíwt i'r gymuned,
iechyd meddwl, wardiau plant, a mwy.
Edrychwch ar ein comic ar dudalen 7!
Mae angen mwy o nyrsys ar Gymru yn
barod. Mae gan GIG Cymru o leiaf 1,600 o
swyddi nyrsio gwag, ac am amryw o
resymau, mae nyrsys yn gadael yr
alwedigaeth. Wrth i'n poblogaeth heneiddio,
mae'r broblem ond yn mynd i gynyddu – a
dod yn anoddach i'w datrys.
Pleidleisiwch dros nyrsio – gan fod nyrsio'n
achub bywydau!
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CYNNWYS
6.

Nos Iau, 4 Mawrth

8.

Bore Gwener, 5 Mawrth

9.

Prynhawn Gwener, 5 Mawrth

Noson gyda'r Adrannau
ar y Prif Lwyfan
Cyfarfodydd ymylol
ar y Prif Lwyfan

11. Prynhawn Gwener, 5 Mawrth

Cyfarfodydd ymylol

12. Nos Wener, 5 Mawrth

Gig y Gynhadledd

14. Bore Sadwrn, 6 Mawrth

ar y Prif Lwyfan
Cyfarfodydd ymylol

16. Prynhawn Sadwrn, 6 Mawrth

ar y Prif Lwyfan
Cyfarfodydd ymylol

17. Nos Sadwrn, 6 Mawrth

Ocsiwn Gelf

19. Canllaw cyfarfodydd ymylol: Dydd Gwener 12:50
22. Canllaw cyfarfodydd ymylol: Dydd Gwener 16:25
25. Canllaw cyfarfodydd ymylol: Dydd Sadwrn 11:55
28. Canllaw cyfarfodydd ymylol: Dydd Sadwrn 17:00
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NOS IAU, 4 MAWRTH

Noson gyda'r Adrannau
Noson ar Zoom yng nghwmni Adrannau Plaid Cymru, i aelodau'r blaid yn unig. Mae'r ddolen i ymuno â'r
cyfarfodydd wedi ei gyrru i aelodau ar ebost, neu mae ar gael yn yr adran aelodau ar wefan y Blaid:
www.plaid.cymru/members_section

17:15

18:15

Mae Cartref i ti ym Mhlaid Cymru

Ben Lake AS a Delyth Jewell AS yn cadeirio
Sesiwn Banel gyda'n Hadrannau

Merched ac Undebau Llafur

gyda Merched Plaid ac Undeb

Bydd y sesiwn Undeb / Merched Plaid yn taro golwg ar drefnu i gefnogi ein gilydd yn amser Covid-19.
Nid yw'n deg ei fod wedi taro rhai grwpiau o bobl yn waeth nac eraill. Mae trefniadau gwaith newydd
megis cytundebau dim-oriau a'r economi gig wedi creu amodau gwaith ansicr i lawer o weithwyr. Mae
Undebau yn herio anghydraddoldebau—ac yn ymgyrchu dros chwarae teg yn y gweithle. Mae cyfnod
pandemig Covid yn benodol wedi golygu heriau newydd i weithwyr yng Nghymru. Fe fydd y cyfarfod
ymylol hwn yn edrych ar yr heriau a'r cyfleoedd ar gyfer merched ac undebau llafur yn bendodol.
Byddwn yn gofyn sut allwn ni wella byd gwaith a lles yng Nghymru?

19:00

Cynghorwyr Ifanc yng Nghymru

gyda Chymdeithas y Cynghorwyr a Plaid Ifanc

Trafodaeth gyda rhai o’n Cynghorwyr ifanc ynghylch eu profiad o gael eu hethol. Beth sy'n cymell
pobl i ddod yn gynghorwyr ifanc? Pa mor hawdd neu anodd oedd y broses iddyn nhw? Beth ellir ei
wneud i annog mwy o'n haelodau iau i sefyll etholiad. Darganfyddwch beth wnaeth i'n panelwyr fod
eisiau mynd ar drywydd gwleidyddiaeth, sut y gwnaethon nhw ddechrau, a'u hawgrymiadau i unrhyw
un sy'n ystyried dod yn Gynghorydd ifanc.

19:45

Chwalu'r Chwedlau 'da Plaid BME a Plaid Pride
Sesiwn gynnes, groesawgar a chyfeillgar ble byddwn yn ateb eich
cwestiynau a herio’r rhai o’r mythau a chwedlau sy’n gysylltiedig
â’n cymunedau ni. Ni yw adrannau swyddogol newydd
cymunedau LHDTQRA+ a chymunedau du a lleiafrifoedd ethnig y
blaid. Mae croeso i holl aelodau Plaid Cymru, yn enwedig aelodau
na fydd fel arfer yn meddwl dod i un o’n sesiynau ni. Gadewch i ni
ddysgu wrth ein gilydd a gweithio gyda’n gilydd er mwyn adeiladu
Cymru rydd, ble rydym i gyd yn rhydd o ragfarn ag
anghydraddoldeb.

8

Llawlyfr Cynhadledd Ddigidol

BORE GWENER, 5 MAWRTH

ar y Prif Lwyfan
Bydd holl brif ddigwyddiadau'r Gynhadledd yn cael eu ffrydio ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.
Bydd hyn yn cychwyn am 10yb ddydd Gwener y 5ed o Fawrth.

10:00

Croeso

10:10

Araith
Rhun ap Iorwerth AS

10:40

Sesiwn Banel
Ail-godi Orau: Blaenoriaethau Llywodraeth nesaf Cymru

11:35

Araith
Siân Gwenllian AS

11:55

Sesiwn Banel
Dod â thlodi i ben am byth: Sut y gall Llywodraeth nesaf Cymru
fynd i’r afal â thlodi ac anghyfiawnder cymdeithasol?

Cyfarfodydd Ymylol
Ar Zoom, i aelodau Plaid Cymru yn unig. Mae'r ddolen i ymuno â'r cyfarfodydd wedi ei gyrru i aelodau
ar ebost, neu mae ar gael yn yr adran aelodau ar wefan y Blaid: www.plaid.cymru/members_section

12:50
Dewis o 3 cyfarfod:
mwy o fanylion am
bob un ar tud. 19-20

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Gweledigaeth Leol i Gymru Wledig
Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
Sut gall Llywodraeth nesaf Cymru ddarparu gofal diogel ac effeithiol?
ColegauCymru
Addysg Bellach: Galluogi Adnewyddu a Helpu i Adeiladu Gwell
Dinasyddiaeth, Galwedigaethau a Chymunedau Busnes yng Nghymru
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PRYNHAWN GWENER, 5 MAWRTH

ar y Prif Lwyfan
Yn agored i'r cyhoedd ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac ar wefan Plaid Cymru.

14:00

Araith
Leanne Wood AS

14:25

Araith yr Arweinydd
Adam Price AS

15:25

Sesiwn Banel
Buddsoddi yn ein pobl: Gwireddu potensial Cymru
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PRYNHAWN GWENER, 5 MAWRTH

Cyfarfodydd Ymylol
Ar Zoom, i aelodau Plaid Cymru yn unig. Mae'r ddolen i ymuno â'r cyfarfodydd wedi ei gyrru i aelodau
ar ebost, neu mae ar gael yn yr adran aelodau ar wefan y Blaid: www.plaid.cymru/members_section

16:25

Sefydliad Bevan
Yr achos dros System Budd-daliadau Cymreig

Dewis o 4 cyfarfod:
mwy o fanylion am
bob un ar tud. 22-23

British Heart Foundation Cymru
The Heart Attack Gender Gap
Federation of Small Businesses
Ein Busnes yw Cymru: Ffordd ymlaen i economi Cymru

Leonard Cheshire
Hawliau Anabledd yng Nghymru: ymgorffori'r UNCRPD yng nghyfraith Cymru
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NOS WENER, 5 MAWRTH

Gig y Gynhadledd
Yn agored i'r cyhoedd. Tocynnau'n £10 yr aelwyd; y rhan fwyaf o'r elw yn mynd i'r perfformwyr ac
unrhyw weddill i Blaid Cymru. Rydym yn falch o fedru cefnogi'n perfformwyr mewn cyfnod lle mae
gwaith mor brin yn y celfyddydau.

7:30pm

Nos Wener 5 Mawrth

EÄDYTH

MR
PHORMULA

GWILYM BOWEN RHYS

£10 y cartref
www.plaid.cymru/gig

14

Llawlyfr Cynhadledd Ddigidol

BORE SADWRN, 6 MAWRTH

ar y Prif Lwyfan
Yn agored i'r cyhoedd ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac ar wefan Plaid Cymru.

10:30

Araith
Delyth Jewell AS

11:00

Sesiwn Banel
Pam fod Cyfiawnder Hinsawdd yn bwysig?
Ar drywydd ‘adferiad gwyrdd’ teg yng Nghymru

Cyfarfodydd Ymylol
Ar Zoom, i aelodau Plaid Cymru yn unig. Mae'r ddolen i ymuno â'r cyfarfodydd wedi ei gyrru i aelodau
ar ebost, neu mae ar gael yn yr adran aelodau ar wefan y Blaid: www.plaid.cymru/members_section

11:55
Dewis o 3 cyfarfod:
mwy o fanylion am
bob un ar tud. 25-26

Amgueddfa Cymru
Amgueddfa Cymru i bawb yng Nghymru: Eich Amgueddfa, Eich Llais
Asthma UK a British Lung Foundation Cymru
Tu Hwnt i'r Terfynau: Taclo Llygredd Aer yng Nghymru
UAC a NFU Cymru
Y Ffordd Ymlaen i Gymru: Polisïau gwledig datganoledig ar gyfer
cenedl ddatganoledig
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PRYNHAWN SADWRN, 6 MAWRTH

ar y Prif Lwyfan
Yn agored i'r cyhoedd ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac ar wefan Plaid Cymru.

13:00

Araith
Helen Mary Jones AS

13:20

Sesiwn Banel
Creu Cymru Mwy Diogel:
Blaenoriaethau ar gyfer ein Comisiynwyr Heddlu a Throsedd nesaf

14:15

Sesiwn Holi ac Ateb
Cyfarfod â'n Hymgeiswyr ar gyfer Etholiadau'r Senedd 2021

15:10

Araith
Nadine Marshall, Ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru

15:30

Sesiwn Banel
Ennill ein Annibyniaeth: Camu tuag at Refferendwm Annibyniaeth i Gymru

16:25

Araith
Liz Saville Roberts AS

Cyfarfodydd Ymylol
Ar Zoom, i aelodau Plaid Cymru yn unig. Mae'r ddolen i ymuno â'r cyfarfodydd wedi ei gyrru i aelodau
ar ebost, neu mae ar gael yn yr adran aelodau ar wefan y Blaid: www.plaid.cymru/members_section

17:00
Dewis o 2 gyfarfod:
mwy o fanylion am
bob un ar tud. 28

Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau
Yr Economi Sylfaenol a Chydnerthu Cymunedol
Royal National Institute of Blind People Wales
Y chwyldro digidol mewn gofal iechyd: Cymru heb rwystrau?

Cynhadledd Wanwyn 2021
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NOS SADWRN, 6 MAWRTH

Ocsiwn Gelf
Ocsiwn Gelf ar Zoom i gloi'r gynhadledd. Agored i'r cyhoedd, rhaid cofrestru o flaen llaw.

7:30pm

Nos Sadwrn 6 Mawrth

COFRESTRU - CATALOG - CYNIGION CYNNAR:

www.plaid.cymru/auction
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CANLLAW CYFARFODYDD YMYLOL

Dydd Gwener 12:50 - 13:50
Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Sut gall Llywodraeth nesaf Cymru ddarparu gofal diogel ac effeithiol?
Mae staffio diogel yn achub bywydau. Mae ymchwil wedi canfod y gall lefelau isel o staff
nyrsio gynyddu marwolaethau gan hyd at 26%. Amcangyfrifir bod 1,600 o swyddi nyrsio
gwag yn GIG Cymru ar hyn o bryd. Yn syml, mae angen mwy o nyrsys ar Gymru!
Mae proffesiynau iechyd eraill hefyd yn wynebu heriau o ran recriwtio a chadw. Mae’r sector
gofal iechyd a chymdeithasol angen cefnogaeth Llywodraeth nesaf Cymru.
Ymunwch â ni yn ein digwyddiad ymylol i glywed sut y gall Cymru gefnogi’r gweithlu iechyd a
gofal cymdeithasol i ddarparu gofal effeithiol a diogel y tu hwnt i 2021.

Pwy ydym ni:
RCN yw sefydliad proffesiynol ac undeb llafur nyrsio mwyaf y byd, ac mae’n cynrychioli
oddeutu 435,000 o nyrsys, bydwragedd, ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymorth gofal iechyd a
myfyrwyr nyrsio, gan gynnwys mwy na 26,000 o aelodau yng Nghymru.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gweledigaeth Leol i Gymru Wledig

Sut i greu cymunedau gwledig cynaliadwy, ffynnianus, beiddgar sydd wrth galon bywyd yng
Nghymru? Dyma’r cymunedau sy’n asgwrn cefn i’r genedl ac yn gartref i ran helaeth o’r
boblogaeth. Ond yn fwy nag erioed, mae Cymru wledig yn wynebu heriau pellgyrhaeddol o
sawl cyfeiriad.
Ymunwch ag arweinwyr cyngor sir y Blaid i drafod y Weledigaeth Wledig a gyhoeddwyd yn
ddiweddar gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Gan gwmpasu polisïau tai,
twristiaeth gynaliadwy, a buddsoddi mewn isadeiledd, dyma drafodaeth angenrheidiol ac
amserol a fydd yn dangos sut y gall llywodraeth nesaf Cymru alluogi cynghorau i adfywio’r
rhannau eang yma o’r wlad.
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CANLLAW CYFARFODYDD YMYLOL

Dydd Gwener 12:50 - 13:50
ColegauCymru

Addysg Bellach: Galluogi Adnewyddu a Helpu i Adeiladu Gwell Dinasyddiaeth,
Galwedigaethau a Chymunedau Busnes yng Nghymru
Yn ôl yn 2019, cysylltodd ColegauCymru â thîm o ymchwilwyr o fri rhyngwladol ar draws
ystod o feysydd i archwilio’r rôl y gallai Addysg Bellach ei chwarae yn nyfodol datblygiad
cymdeithasol ac economaidd Cymru. Addaswyd y prosiect i fynd i'r afael â'r pandemig sy'n
parhau i ddatblygu.
Mae'r adroddiad sy'n deillio o hyn, sy'n ymdrin â themâu gwell dinasyddiaeth,
galwedigaethau a chymunedau busnes, yn creu darllen diddorol. Mae'r camau a awgrymir yn
seiliedig ar sut y gallai Addysg Bellach ddefnyddio ei arbenigedd addysgol a sefydliadol i
gynorthwyo i ddiwygio'r galw am lafur. Yn benodol, mae angen iddo chwarae rhan fwy
gweithredol wrth adeiladu galwedigaethau newydd a bod yn chwaraewr gweithredol wrth
ddod â'r holl chwaraewyr perthnasol at ei gilydd i helpu i adfywio a chryfhau cymunedau
busnes lleol.
Ymunwch â ni a thîm ymchwil yr Athro John Buchanan, yr Athro Caroline Lloyd a'r Athro
Karel Williams wrth inni gyflwyno canlyniadau'r ymchwil ac edrych i'r dyfodol.
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CANLLAW CYFARFODYDD YMYLOL

Dydd Gwener 16:25 - 17:25
British Heart Foundation Cymru

The Heart Attack Gender Gap

Mae clefyd coronaidd y galon yn lladd dwywaith cymaint o fenywod â chanser y fron yn y DU
ac mae menywod mewn perygl os nad ydyn nhw'n adnabod arwyddion trawiad ar y galon ac
yna'n gohirio sicrhau cymorth. Ynghyd ag anghydraddoldebau rhywedd mewn gofal trawiad
ar y galon, mae hyn at farwolaethau menywod. Mae'n bryd unioni hyn.
Mae ymchwil a ariannwyd gan y BHF ac eraill wedi datgelu bod menywod sy'n cael trawiadau
ar y galon yn derbyn gofal gwaeth na dynion ar bob cam o’r broses - diagnosis, triniaeth ac
ôl-ofal.
Yn sail i hyn i gyd mae’r gamdybiaeth gyffredin bod clefyd coronaidd y galon a thrawiad ar y
galon yn glefyd dynion. Ac eto, mae 35,000 o ferched yn cael eu derbyn i'r ysbyty yn dilyn
trawiad ar y galon yn y DU bob blwyddyn - cyfartaledd o 98 o ferched bob dydd.

Federation of Small Businesses

Ein Busnes yw Cymru - Ffordd ymlaen i economi Cymru
Mae’r FSB yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn sgwrs amserol ynghylch dyfodol economi
Cymru, a sut ydym yn adeiladu’n ôl o un o ddigwyddiadau economaidd mwyaf dinistriol y
blynyddoedd diwethaf.
Mae llawer o fusnesau wedi treulio mwy o amser ar gau nag ar agor dros y 12 mis diwethaf
ac wedi’u gorfodi i ddibynnu ar gymorth y llywodraeth er mwyn cynnal swyddi, cadw’r
busnes i fynd a chynnal eu rôl dyngedfennol yn ein cymunedau.
O flaen yr etholiad, mae’r FSB wedi cyhoeddi maniffesto uchelgeisiol – Ein Busnes yw Cymru
– Gweledigaeth yr FSB ar gyfer 2021 – 2026 – sy’n herio Llywodraeth nesaf Cymru i gymryd
camau i gefnogi cymuned fusnes Cymru yn y tymor byr er mwyn delio ag effeithiau Covid-19,
yn ogystal â darparu sylfaen gref ar gyfer adferiad tymor hir twy Fil Datblygu Economaidd er
mwyn sicrhau bod a wnelo tymor nesaf y Senedd â llunio gwell economi i Gymru.
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CANLLAW CYFARFODYDD YMYLOL

Dydd Gwener 16:25 - 17:25
Leonard Cheshire

Hawliau Anabledd yng Nghymru: ymgorffori'r UNCRPD yng nghyfraith Cymru
Ydi hi’n hen bryd i ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag
Anableddau yn gyfraith?
Dan ofal elusen anabledd Leonard Cheshire, bydd y sesiwn hon yn nodi:
gwybodaeth cefndirol ar hawliau sydd eisoes wedi’u hymgorffori yng nghyfriethiau’r DU, a
hawliau nad ydynt;
rhinweddau ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag
Anableddau (UNCRPD) yn benodol yn gyfraith; a
sut y gellir cyflawni hyn.
Bydd y sesiwn hefyd yn archwilio rhinweddau sefydlu Comisiynydd i Bobl Anabl, fyddai’n
gyfrifol am archwilio unrhyw doriadau yn hawliau pobl anabl.

Sefydliad Bevan

Yr achos dros System Budd-daliadau Cymreig
Mae grantiau a lwfansau datganoledig yn darparu cymorth hanfodol i bobl ar incymau isel.
Wedi ei cyfuno maent gwerth £400 miliwn – yr un faint a wariwyd ar Gredit Cynhwysol a’r
Lwfans Ceisio Gwaith y llynedd.
Ymunwch â ni a’n gwesteion i ganfod rhagor am sut all y cynlluniau yma cael eu diwygio a’u
trawsnewid yn gyflym i godi miloedd o bobl allan o dlodi.
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CANLLAW CYFARFODYDD YMYLOL

Dydd Sadwrn 11:55 - 12:55
Amgueddfa Cymru

Amgueddfa Cymru i bawb yng Nghymru: Eich Amgueddfa, Eich Llais
Mae Amgueddfa Cymru yn datblygu strategaeth ddeng mlynedd. Rydym wedi ymgynghori â
sefydliadau partner, rhanddeiliaid a chymunedau ledled Cymru, fel bod ein gwaith yn y
dyfodol yn diwallu anghenion pobl Cymru.
Ymunwch â ni i fod yn rhan o’r drafodaeth hon.

Asthma UK a British Lung Foundation Cymru

Tu Hwnt i'r Terfynau: Diwygio Aer Glân i Gymru

Mae AUK-BLF yn falch o noddi digwyddiad bord gron Plaid Cymru: 'Tu Hwnt i'r Terfynau'.
Mae'r digwyddiad yn gobeithio dal trafodaethau ynghylch newidiadau diwygiadol sylfaenol o
reoli ansawdd aer lleol, parthau aer glân, i derfynau ansawdd aer a argymhellir gan Sefydliad
Iechyd y Byd (WHO).
Yn ymuno â ni bydd Pennaeth Cenhedloedd Datganoledig AUK-BLF a Chadeirydd Awyr Iach
Cymru, Joseph Carter, Arweinydd Cyngor Ynys Môn, Cyngh Llinos Medi Huws, Arbenigwr
Ansawdd Aer, Yr Athro Paul Lewis, ac ein gwestai arbennig, Gweinidog Cysgodol yr
Amgylchedd a Materion Gwledig Llyr Huws Gruffydd AS, i drafod dyfodol diwygio Aer Glân.
Dan gadeiryddiaeth Bethan Sayed AS, bydd yn ford gron addysgiadol, rhyngweithiol ac
adeiladol wrth i ni drafod dyfodol Ansawdd Aer yng Nghymru, ac mae'r Elusen yn galw am
Ddeddf Aer Glân newydd i Gymru yn ystod 100 diwrnod cyntaf Llywodraeth newydd Cymru.
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Dydd Sadwrn 11:55 - 12:55
UAC a NFU Cymru

Y Ffordd Ymlaen i Gymru: Polisïau gwledig datganoledig ar gyfer cenedl ddatganoledig
Er bod systemau ffermio a chymunedau gwledig Cymru yn rhannu llawer yn gyffredin â'r rhai
mewn rhannau eraill o'r DU, mae sawl agwedd o dirwedd Cymru, ein heconomi wledig a'n
treftadaeth yn unigryw, ac am y rheswm hwn, yn y gorffennol, mae Llywodraethau
datganoledig Cymru wedi gweithredu polisïau amaethyddol a gwledig sy'n wahanol iawn i'r
rhai a gyflwynwyd mewn rhannau eraill o'r DU.
Mae Brexit yn rhoi mwy fyth o gyfle i ni lunio polisïau datblygu amaethyddol a gwledig wedi'u
targedu yn benodol gyda'r nod o ddiwallu anghenion cymdeithasol, economaidd,
amgylcheddol a diwylliannol penodol ein Cenedl, gan ein helpu i greu diwydiant ffermio mwy
llewyrchus a chymunedau gwledig ffyniannus tra hefyd yn cwrdd â'r targedu amgylcheddol a
gwarchod diwylliant sy'n dyddio'n ôl filoedd o flynyddoedd.
Yn y digwyddiad ymylol hwn, bydd arweinwyr Undeb Amaethwyr Cymru ac NFU Cymru yn
nodi sut maen nhw'n credu y dylid gwneud hyn - a pham maen nhw'n credu bod y cynigion
cyfredol i efelychu cynlluniau Lloegr yn methu ag anrhydeddu egwyddor a hanes llywodraeth
ddatganoledig yng Nghymru.

www.plaid.cymru/cyfrannu
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Dydd Sadwrn 17:00 - 18:00
Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Yr Economi Sylfaenol a Chydnerthu Cymunedol
Mae grwpiau cymunedol ledled Cymru wedi bod wrth galon yr ymateb i COVID, gan ddarparu
cymorth brys i bobl agored i niwed yn eu hardaloedd. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus yn
rhannol oherwydd cydnerthedd mentrau cymdeithasol, grwpiau cymunedol a mudiadau sydd
wedi bod yn gweithredu yng nghymunedau Cymru ers blynyddoedd lawer.
Wrth i ni geisio adeiladu wrth ddod allan o COVID, bydd gwaith y sefydliadau hyn yn eu
heconomïau lleol yn hollbwysig er mwyn sicrhau ein bod yn cael adferiad teg, yn enwedig yn
rhai o’n cymunedau mwyaf economaidd ymylol.
Bydd y Digwyddiad, sy’n cynnwys Meleri Davies o Bartneriaeth Ogwen, Ian Thomas o
Welcome to our Woods yn Nhreherbert a Chris Johnes o Ymddiriedolaeth Adeiladu
Cymunedau yn clywed sut mae mudiadau cymunedol ledled Cymru yn adeiladu economïau
cryfach i helpu eu cymdogaethau i ddod dros COVID a sut gall Llywodraeth nesaf Cymru
ddarparu amgylchedd cefnogol i’w gwaith hanfodol.

Royal National Institute of Blind People Cymru

Y chwyldro digidol mewn gofal iechyd: Cymru heb rwystrau?
Gwahoddir cynrychiolwyr i ymuno ag RNIB Cymru ar gyfer y ddadl hon a fydd yn edrych ar y
chwyldro digidol sy'n digwydd o fewn gwasanaethau iechyd yng Nghymru. Mae'r broses o
drawsnewid y ffordd mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn ymgysylltu â chleifion ar y
gweill ac mae pandemig y coronafeirws wedi golygu bod mwy a mwy o wasanaethau iechyd
yn cael eu symud ar-lein, o bresgripsiynau i apwyntiadau a sesiynau dilynol.
Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar y cyfleoedd a'r rhwystrau mae'r newidiadau hyn yn eu
cyflwyno a sut gallwn ni sicrhau bod anghenion pob claf, gan gynnwys y rhai sydd â cholled
golwg, yn cael eu hystyried a sut mae gwasanaethau'n cael eu haddasu i sicrhau
hygyrchedd.
Dewch i glywed am y datblygiadau arloesol mae'r RNIB yn ymwneud â hwy gyda chewri
technoleg byd-eang sydd â'r potensial i chwyldroi gwasanaethau iechyd i'w gwneud yn
hygyrch ac yn gynhwysol i bawb. Bydd digon o gyfle i ofyn cwestiynau a chael trafodaeth.
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Help Shape the Future

Eich Amgueddfa, Your Museum,
Eich Llais
Your Say
6 Mawrth 2021
11:55am-12:55pm

6 March 2021
11:55am-12:55pm

Mae Amgueddfa Cymru yn
datblygu strategaeth ddeng
mlynedd. Rydym wedi
ymgynghori â sefydliadau partner,
rhanddeiliaid a chymunedau
ledled Cymru, fel bod ein gwaith
yn y dyfodol yn diwallu anghenion
pobl Cymru.

Amgueddfa Cymru – National
Museum Wales is developing
a ten-year strategy. We
have consulted with partner
organisations, stakeholders and
communities across Wales, so that
our future work meets the needs
of the people of Wales.

Ymunwch â ni i fod yn rhan o’r
drafodaeth hon.

Please join us to be part of this
discussion.

www.amgueddfa.cymru/eichllais
www.museum.wales/yoursay
AmgueddfaCymru2030@amgueddfacymru.ac.uk

