
 

 

 

Agenda 

Teitl y cyfarfod Fforwm Mynediad Cenedlaethol i Gymru: 
Cyfarfod rhif 73 

Dyddiad y cyfarfod: 22 
Tachwedd 2022 

Amser y cyfarfod: 10:30 – 13:00 

Manylion y cyfarfod ar-lein:  
Ymunwch ar eich cyfrifiadur, ap symudol neu 

ddyfais yn yr ystafell  
Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod  

ID y Cyfarfod: 370 710 827 219  

Cyfrinair: Z3jhVC  

Lawrlwytho Teams | Ymuno ar y we 

Neu ymunwch dros y ffôn (sain yn unig) 

+44 29 2105 5545,,140614055#   Y Deyrnas 

Unedig, Caerdydd 

ID y Gynhadledd Ffôn: 140 614 055#  

Dod o hyd i rif lleol | Ail osod y PIN  

 

Nodiadau:   

a) Brasamcanion yw’r amseroedd a nodir 

b) Yn dilyn pob cyflwyniad, cawn drafodaeth a chwestiynau gan aelodau’r Fforwm. 

c) Gallwch gyfrannu yn Gymraeg neu’n Saesneg – bydd gwasanaeth cyfieithu ar y 
pryd ar gael. 

d) Byddwn yn cymryd yn ganiataol y bydd y papurau sydd wedi’u darparu cyn y 
cyfarfod wedi cael eu darllen. 

e) Bydd y cyfarfod yn gyhoeddus ond ni fydd y cyhoedd yn cael eu gwahodd i siarad 
fel y cyfryw – ond mae croeso i bobl arsylwi 

Amser Pwnc 

10.30 
1. Croeso ac Ymddiheuriadau 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU5NjZhMGUtZjhkNy00ODZlLTkyMjctZDVhNmY4YjVjZmNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228865ef0f-acde-487c-bf17-5cb50375d757%22%2c%22Oid%22%3a%22017ceae4-c0d5-4ce8-8de8-5ddf728dc403%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
tel:+442921055545,,140614055# 
https://dialin.teams.microsoft.com/f54b568f-22a4-4f7b-b6b0-a484bdb69e65?id=140614055
https://dialin.teams.microsoft.com/usp/pstnconferencing


 

 

10.35 
2. Camau gweithredu a materion sy’n codi  

10:40 3. Pwy sydd â hawl tramwy cyhoeddus? Rhannu 
canfyddiadau o waith ymchwil arfaethedig Y Cerddwyr 
a thrafod eu ffocws ar gyfer y blynyddoedd nesaf  

Kate Jury, Rheolwr Prosiect (Gweledigaeth Llwybrau a Mynediad) 

11.05 
4. Creu Coetir: cyflwyno’r cynlluniau newydd yng 

Nghymru  

Eifion Jones, Cynghorydd Arbenigol Creu Coetir a Rhodri Hewitt, 
Swyddog Cyswllt Coedwigoedd Cenedlaethol, CNC 
 

11.40 
Egwyl  

11.50 
5. Cynllun Corfforaethol CNC – ein hamcanion llesiant a’r 

camau i’w cymryd – rhannu’r drafft cyfredol a chyfle i 
gyfrannu    

Sue Ginley, Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Cynllunio a 
Pherfformiad Corfforaethol 

12:05 

6. Crynodeb o’r adborth yn dilyn y cyfarfod 
diwethaf a chamau gweithredu arfaethedig i’r 
ysgrifenyddiaeth 

Carys Drew, Ysgrifennydd (Cynghorydd Arbenigol Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus a Rhwydweithiau) 

12:15 
7. Cyfraniadau ysgrifenedig 

Cyfle i ofyn cwestiynau ynglŷn â chyfraniadau ysgrifenedig 

12:30 
8. Edrych ymlaen a dyddiadau’r cyfarfod nesaf 

14  Mawrth 2023  

4 Gorffennaf 2023 



 

 

 Diwedd y cyfarfod 

  


