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Agenda 

  
Teitl y Cyfarfod: Fforwm Mynediad Cenedlaethol Cymru:  NAFW 63 

Dyddiad y 
Cyfarfod 

4 Ebrill 2019  Lleoliad: Neuadd Reichel, 
Prifysgol Bangor 

Amser y Cyfarfod 10:30 – 13:00 

 Nodiadau: 
a) Lluniaeth (Te/Coffi o 10am ymlaen, cinio bwffe ar gyfer aelodau’r 

Fforwm yn dilyn y cyfarfod) 
b) Bras amseroedd yw’r rhain i gyd 
c) Bydd yr holl gyflwyniadau yn cael eu dilyn gan drafodaeth a 

chwestiynau gan aelodau’r Fforwm. 
d) Gall y cyfranogwyr wneud cyfraniadau yn Gymraeg neu’n 

Saesneg, bydd darpariaeth gyfieithu ar y pryd ar gael. 
e) Cymerir yn ganiataol y bydd yr holl bapurau a fydd wedi eu 

dosbarthu cyn y cyfarfod wedi cael eu darllen. 
f) Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn gyhoeddus ond fel arfer 

ni wahoddir aelodau’r cyhoedd i siarad 
Amser:  Pwnc 
10:30  1. Croeso ac Ymddiheuriadau  

10:35 
 

2. Ymateb y Llywodraeth i ymgynghoriad SMNR 
Hannah Blythyn AC, Dirprwy Weinidog ar gyfer Tai a Llywodraeth 
Leol 

11:15 
 

3. Cymru i Bawb -  offer i ddisgrifio’r awyr agored ar gyfer yr 
anabl  
Craig Grimes, Experience community 

11:40 
 

4. Datganiadau Ardal 
Cyflwyniad i ddiweddaru’r Fforwm ar ddatblygiad Datganiadau 
Ardal.  Justin Hanson, Arweinydd Tîm Adnoddau Naturiol 

12:05 5. Mentro’n Gall Cymru: y datblygiadau diweddaraf a lansio’r 
wefan 
Emma Edwards-Jones, Eryri Bywiol (WATPO) 
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12:20 5.  Cylch Gorchwyl  
Fersiwn derfynol i’w chymeradwyo 

12:25 6. Afonydd Cymru  
Dr Stephen Marsh-Smith 
Cyflwyniad ar waith Afonydd Cymru ac ymgeisio am aelodaeth o’r 
Fforwm.  [Yn dilyn y cyflwyniad bydd y Fforwm yn penderfynu a 
ddylid cymeradwyo eu cais]. 
 

12:40 
 
 

7. Cyfraniadau gan bawb 
Cyfle i rannu uchafbwyntiau eich diweddariad ysgrifenedig ar waith 
eich sefydliad.   
 
Hefyd cyfle i ystyried ymgeisio am aelodaeth  
 

 
 

8. Bwrw golwg ymlaen a dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf 
 
2 Gorffennaf 2019 – Canolbarth Cymru (lleoliad i’w gadarnhau) 
5 Tachwedd 2019 – De Cymru (lleoliad i’w gadarnhau) 
 

13:00  Cinio 
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