
Ni sy’n Llunio’r Dyfodol
Rydym yn eich gwahodd i ‘Gynulliad y Bobl ar ddefnydd tir, ffermio a bwyd yng Ngheredigion.

Adeiladu gwytnwch a dod o hyd i atebion ar y cyd ar gyfer adferiad mwy gwyrdd.'

Fe'i trefnir a'i hwyluso gan Wrthryfel Difodiant Aberteifi, gydag Elin Jones AS yn ei gyd-gynnal.

Dydd Mawrth Mehefin 23ain  Amser: 18.30
Dolen Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85655578272 
Mae croeso i bawb sydd â diddordeb, ond bydd archebu ymlaen llaw yn helpu'r trefnwyr i 
gynllunio'n effeithiol, er nad yw'n hanfodol. Diolch.
Gallwch archebu ar Facebook https://www.facebook.com/events/297688111396138/    
neu Eventbrite  https://www.eventbrite.co.uk/e/peoples-assembly-ceredigion-cynulliad-y-bobl-
tickets-107188967086    
neu anfonwch e-bost at cardigan@xrcymru.org  
neu ffonio  07904 387796

Y Cwestiwn:
Beth allai fod yn system ffermio gynaliadwy ar gyfer Ceredigion?

Beth sydd angen newid?
Beth gallem ni ei wneud yn lleol?

Bydd cyflwyniad byr ac yna sgyrsiau byr gan arbenigwyr i gwmpasu ystod o themâu fel ffermio da byw, 
garddwriaeth, bywyd gwyllt, newid hinsawdd, pridd, dŵr, cymunedau gwledig, cyflenwad bwyd ac ati. 
Cedwir hyn mor fyr â phosibl. Fe'i dilynir gan drafodaeth fanwl mewn grwpiau bach, i ystyried y 
cwestiynau. Bydd pob grŵp yn cofnodi eu trafodaeth ac yn dewis llefarydd i adrodd yn ôl i'r prif gyfarfod.

Pwrpas y digwyddiad yw dwyn ynghyd yr holl wahanol safbwyntiau ar ffermio yng Ngheredigion a dod i 
gonsensws ar sut y gallem symud ymlaen. Gallai hyn gynnwys argymhellion ar gyfer newidiadau polisi 
posibl i alluogi dyfodol cynaliadwy ar lefel leol a chenedlaethol.

Disgwyliwn i Gynulliad y Bobl bara am 2 awr, gyda'r opsiwn o ddychwelyd os bydd pobl am barhau i 
drafod. Mae hon yn dasg uchelgeisiol ar gyfer amser mor fyr. Fodd bynnag, efallai y gwelwn fod rhai 
meysydd lle mae consensws clir eisoes. O leiaf mae'n cynnig cyfle i wneud cysylltiad ag eraill yn y maes.

Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn tir, bwyd neu ffermio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrym mae croeso i chi anfon e-bost atom ar: 

cardigan@xrcymru.org  
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