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Annwyl David,  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Mehefin ynghylch y ddeiseb i ail-agor Taith Coedwig  
Cwmcarn yn ystod Past 2018.  Fel a nodwyd eisoes, Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol 
am reoli’r Daith o ddydd i ddydd.  
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydweithio i edrych ar y 
cyfleoedd i fanteisio i’r eithaf ar y seilwaith hamddena presennol, yr asedau cyfalaf a’r 
adnoddau naturiol yn Nyffryn Cwmcarn. Bydd yr opsiynau ar gyfer rheoli y Daith Goedwig 
yn y dyfodol yn cael ei ystyried unwaith y bydd yr astudiaeth i’w ddichonoldeb masnachol a’i 
reolaeth wedi ei gwblhau, a bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn edrych ar oblygiadau ariannol 
rhain ar yr un pryd.  Byddant yn rhoi’r newyddion diweddaraf imi unwaith y bydd yr 
wybodaeth hon ar gael yn ogystal â’u cynigion ar gyfer y dyfodol.  Ni fydd unrhyw 
 ymrwymiadau o ran cyllid yn cael ei wneud tan i’r broses hon gael ei chwblhau.   
 

Yours sincerely,  
 

  
 
Lesley Griffiths AC/AM 
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