
Ymgynghoriad 

Diolch am eich amser a'ch cydweithrediad wrth ymateb i'r ymgynghoriad hwn. Byddai'n 

ddefnyddiol pe gallech ddefnyddio'r holiadur hwn.  

Bwriad Llywodraeth Cymru yw cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ddogfen hon. Fel arfer, 

cyhoeddir enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr awdur ynghyd â'r ymateb, gan fod hyn yn 

rhoi hygrededd i'r ymarfer ymgynghori.   

 

Enw * : 
Ian Gorton  

Sefydliad (os yw'n berthnasol): 
Natural Reso 

Cyfeiriad: 
Maes y ffynnon,

Penrhosgarnedd,

Bangor

 

Ffôn: 
03000 6549  

E-bost * : 
ian.gorton@ 

1. A yw'r cyfarwyddyd yn egluro'n llawn y broses ar gyfer cynnal asesiadau llety Sipsiwn a 
Theithwyr?  

Ydy, yn llawn 

Ydy, i raddau helaeth  

Nac ydy 

A oes materion pellach y teimlwch y mae angen eu cynnwys?: 

Dylai paragraff 49 o'r cyfarwyddyd hefyd amlygu'r budd y bydd asesu anghenion ar lefel 
ranbarthol yn helpu i nodi'r safleoedd mwyaf cynaliadwy e.e. o bosibl yn lleihau'r pwysau i 
nodi safleoedd mewn ardaloedd sy'n sensitif yn amgylcheddol.  

 

2. A oes unrhyw rwystrau i awdurdodau lleol yn asesu anghenion a darparu safleoedd yn 
rhanbarthol?  

Oes  

Nac oes 



Os gwnaethoch ateb 'Oes', beth yw'r rhwystrau hyn a sut y gallai Llywodraeth Cymru fynd i'r 
afael â nhw?:  

No comments.

 

3. A oes unrhyw ystyriaethau diwylliannol penodol y mae angen eu cynnwys yn y 
cyfarwyddyd hwn?  

Oes 

Nac oes 

Os gwnaethoch ateb 'Oes', pa ystyriaethau y dylid eu cynnwys a sut y dylid mynd i'r afael â'r 
rhain?:  
Golyga natur cymuned deithiol fod angen i fwy o leiniau fod ar gael na sydd o gerbydau 
teithio. Dylai'r cyfarwyddyd gydnabod a mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud ag 
ymgynulliad dros dro o fwy o deithwyr mewn lleoedd penodol ar adegau penodol. Er 
enghraifft, yn berthnasol i waith tymhorol lleol neu ddigwyddiadau a sioeau mawr. Fodd 
bynnag dylid hefyd ymgynghori â'r gymuned deithiol i nodi lleoliadau, amserau a natur y prif 
ymgynulliadau. Mae'n bosibl y gallai rhai safleoedd dros dro gael eu cynllunio a'u defnyddio i 
osgoi gwrthdaro dros ddefnydd tir lleol rhag digwydd yn annisgwyl.  
 
4. A ydych yn cytuno â'r cyfraddau cyfranogi meincnod a argymhellir? (gweler paragraff 
92)  

Ydw 

Nac ydw 

Os gwnaethoch ateb 'Nac ydw', sut y credwch y dylid newid y cyfraddau meincnod?:  
No comments.

 

5. A yw'r broses o gyfrifo anghenion llety wedi'i hegluro'n glir? (gweler penodau dau a 
thri)  

Ydy 

Nac ydy 



Os gwnaethoch ateb 'Nac ydy', beth fyddai'n eich helpu i ddeall y broses yn fwy clir?:  
No comments.

 

6. A oes unrhyw ystyriaethau ychwanegol y mae angen eu cynnwys yn y cyfrifiadau hyn?  

Oes  

Nac oes  

Os gwnaethoch ateb 'Oes', beth yw'r ystyriaethau ychwanegol?:  
 
Dylid ystyried capasiti ardaloedd sy'n sensitif yn amgylcheddol i gynnwys safleoedd newydd 
lle mae angen wedi'i nodi.  
 
7. A yw'r broses o gyflwyno adroddiadau asesu llety Sipsiwn a Theithwyr i Weinidogion 
Cymru wedi'i hegluro'n glir?  

Ydy  

Nac ydy  

Os gwnaethoch ateb 'Nac ydy', beth fyddai'n eich helpu i ddeall y broses yn fwy clir?: 
No comments.

 

8. A yw'r holiadur yn Atodiad 2 yn gofyn yr holl gwestiynau mwyaf perthnasol?  

Ydy 

Nac ydy  

Os gwnaethoch ateb 'Nac ydy', beth yw'r cwestiynau eraill y dylem eu cynnwys?:  
 
9. A ydym wedi gofyn yr holl gwestiynau mwyaf pwysig? Os na, ar ba faterion eraill y 
dylem fod yn ceisio barn?:  



No additional comments.

 

Gellir cyhoeddi'r ymatebion i'r ymgynghoriadau – ar y rhyngrwyd neu mewn adroddiad. 
Os dymunwch gadw'ch ymateb yn ddienw, ticiwch y blwch:  

 

 

 


