
 

 

 

Llywodraeth Cymru, drwy: activetravel@wales.gsi.gov.uk 

 
28 Ionawr 2014 
 
Annwyl Syr/Madam, 
 
 
Dynodi aneddiadau y bydd y Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) yn gymwys iddynt -  
Ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru/Natural Resources Wales  
 
Diolch ichi am ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ynglŷn â’r mater uchod.  
 
Rydym yn gweithio fel rheoleiddiwr, partner a chynghorydd i fusnesau, cyrff 
anllywodraethol, Awdurdodau Lleol a chymunedau i helpu i roi polisïau a 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd ar waith. Rydym yn 
gweithredu drwy ddull rheoli ar lefel yr ecosystem i hyrwyddo datblygu cynaliadwy 
sy’n dod â manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i bobl Cymru.  
 
Darparodd CNC (a chyrff etifeddol CNC cyn mis Ebrill 2013) gyngor ynglŷn â 
chymhwyso’r ddeddfwriaeth yn gyffredinol a dynodi aneddiadau tra oedd y Bil ar ei 
hynt a hefyd yng ngrwpiau cynghori Llywodraeth Cymru. Roedd hyn yn cynnwys 
cyngor i Bwyllgor Busnes a Menter y Cynulliad Cenedlaethol ar 18fed Ebrill 2013, 
cyngor yn gysylltiedig â gwaith CNC gyda chyfarfodydd Fforwm Mynediad 
Cenedlaethol Cymru a chyfarfodydd grŵp cynghori Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd 
yn ystod 2013. 
 
Teimlwn fod ein cyngor blaenorol yn cwmpasu’r holl bwyntiau y byddem yn dymuno’u 
gwneud ar y materion sy’n cael eu codi yn yr ymgynghoriad hwn, felly nid oes 
gennym unrhyw beth pellach i’w ychwanegu ar hyn o bryd. 

 

Cofiwch, mae croeso ichi gysylltu â’r aelod staff isod yn Cyfoeth Naturiol Cymru 
os hoffech drafod ein barn ar y mater hwn yn fanylach:  
 
Jont.Bulbeck@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
 
 
Yn gywir, 

 

 
Ceri Davies, 
Cyfarwyddwr Gweithredol, Gwybodaeth Strategaeth a Chynllunio 
 
Ffôn/Tel     Ffôn Symudol / Mobile  
E-bost/E-mail - Ceri.Davies@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  www.naturalresourceswales.gov.uk 
 

Natural Reources Wales, Tŷ Cambria, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 0TP 
 
Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg 
Correspondence welcomed in Welsh and English 

mailto:activetravel@wales.gsi.gov.uk
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Atodiad 1 

 

Ymgynghoriad 

Ffurflen Ymateb 
 

Eich enw: 

Jont Bulbeck  

 

Sefydliad (os yw’n berthnasol): 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

 

Ebost/rhif ffôn: 

jont.bulbeck@naturalresourceswales.gov.uk 

 

Eich cyfeiriad: 

Uned 1, Llys Cantref  

Ffordd Aberhonddu 

Y Fenni 

NP7 7AX 

 

C1. Ydych ch’n cytuno y dylai’r Cyfarwyddyd restru ardaloedd dynodedig wrth 

eu henw, ynteu a ddylai’r Cyfarwyddyd roi disgrifiad o ardal ddynodedig? 

 

Dim ymateb pellach – gweler y cyngor a roddwyd o’r blaen. 

 

C2. Os yw disgrifiad yn fwy priodol, pa ddisgrifiad y dylid ei ddefnyddio? 

 

Dim ymateb pellach – gweler y cyngor a roddwyd o’r blaen. 

 

C3. Ydych chi’n cytuno mai’r ardaloedd dynodedig a restrir yn Atodiad 1 yw’r 

rhai gorau i’w defnyddio? Oes unrhyw rai y dylid eu hepgor o’r Cyfarwyddyd, 

neu a oes rhagor a ddylai gael eu hychwanegu ? 

 

Dim ymateb pellach – gweler y cyngor a roddwyd o’r blaen. 

 

C4. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw 

faterion cysylltiedig nad ydym wedi ymdrin yn benodol â nhw, defnyddiwch y lle 

hwn i roi gwybod amdanynt: 

 

Dim ymateb pellach – gweler y cyngor a roddwyd o’r blaen. 

 

Efallai y caiff ymatebion i’r ymgynghoriad eu gwneud yn gyhoeddus – ar y 

rhyngrwyd neu mewn adroddiad. Os byddai’n well gennych i’ch ymateb gael ei 

gadw’n gyfrinachol, ticiwch yma:  

 

Rydym yn deall y bydd yr ymateb hwn yn cael ei wneud yn gyhoeddus. 
 
 



Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales 
 
Ionawr 2014 


