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Annwyl John,
Diolch am eich llythyr arall mewn perthynas â'm hymateb i argymhellion 4, 9, 10 ac 11 o
adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Gynllun y Bathodyn
Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu.
Rwyf wedi adolygu fy ymatebion a chredaf fod "gwrthod" yn adlewyrchu'n glir safbwynt
Llywodraeth Cymru o safbwynt pwy ddylai wneud y penderfyniad, a'i gallu i sbarduno'r newid
a gynigir o fewn amserlen resymol. Ni ddylai'r ffaith fy mod yn gwrthod yr argymhellion hyn,
fodd bynnag, awgrymu nad wyf yn barod i weithredu gan ddefnyddio dulliau ymyrryd eraill.
Rwyf wedi gofyn i swyddogion gydweithio'n agos ag awdurdodau lleol er mwyn sicrhau rhagor
o gysondeb o safbwynt ymdrin â cheisiadau a gaiff eu gwrthod. Byddwn hefyd yn trafod â'r
awdurdodau a fyddent yn barod i ehangu trefniadau parcio'n rhatach. Os bydd awdurdodau'n
barod i wneud hyn byddwn yn cynnig cymorth er mwyn trafod a oes cyfle i wneud hynny.
Yn olaf, bydd fy swyddogion yn parhau i drafod y canllawiau presennol ag awdurdodau lleol,
a chroesawaf bob cyfle i wella'r cynnwys neu'r defnydd ohonynt ac i sicrhau eu bod yn
parhau'n ddefnyddiol ar gyfer awdurdodau lleol.
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