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10 Awst 2020 
 

Annwyl Janet, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Gorffennaf ynghylch Deiseb P-05-935 Gwahardd Parcio 
ar Balmentydd - Addewid Palmant.  
 
Mae’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Barcio ar Balmentydd bellach wedi cwblhau ei waith ac 
rydym wrthi’n ystyried y casgliadau. Byddaf yn cyflwyno rhagor o wybodaeth i’r Aelodau a’r 
cyhoedd yn yr Hydref.  
 
Ni all y Grŵp Gorchwyl a Gorffen felly bellach ystyried rhagor o dystiolaeth ond bydd 
swyddogion yn adolygu’r dystiolaeth a ddarparwyd er mwyn sicrhau nad yw’n tynnu sylw at 
unrhyw faterion newydd. Dylid nodi fod RNIB Cymru a Living Streets wedi cyfrannu at waith 
y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ac rydym yn hyderus ein bod wedi mynd i’r afael â nifer o’r 
materion y maent wedi tynnu sylw atynt.  
 
Yn fwy na thebyg bydd angen llunio canllawiau statudol a chanllwiau gweithredol ar gyfer 
awdurdodau lleol wrth i’r newidiadau i barcio ar balmentydd gael eu cyflwyno. Bydd angen 
hefyd cynnal ymgyrch cyhoeddusrwydd a llunio Offeryn Statudol. Gallai gymryd hyd at fis 
Gorffennaf 2022 i gwblhau’r broses sydd ynghlwm wrth yr Offeryn Statudol.  
 
Yn gywir, 
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