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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1  Mae’r adroddiad yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch gweithredu’r Cynllun 

Buddsoddi Mewn Meysydd Parcio a mentrau parcio eraill.   
 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Oddeutu dwy flynedd yn ôl datblygodd y Cyngor Gofrestr Rheoli Asedau ar gyfer ei 

feysydd parcio. Cyn hyn, nid oedd gennym ni gofnod o asedau meysydd parcio, a 
oedd yn gwneud pethau’n anodd wrth geisio rheoli'r asedau’n effeithiol. Arweiniodd 
hyn at ormod o waith cynnal a chadw ymatebol a heb ei gynllunio, ac roedd y 
buddsoddiad mewn gwaith cynnal a chadw cynlluniedig yn annigonol. Ddechrau 
2018 datblygwyd Cynllun Buddsoddi Mewn Meysydd Parci i nodi a blaenoriaethu 
buddsoddiadau mewn meysydd parcio dros gyfnod o bum mlynedd.  

 
2.2 Mae ein meysydd parcio yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi canol trefi ac 

atyniadau twristiaid. Maent yn byrth i’n trefi; ac i lawer o bobl sy’n teithio mewn car y 
maes parcio yw’r peth cyntaf maent yn ei brofi pan fyddant yn cyrraedd. Felly mae’n 
bwysig iawn bod ein meysydd parcio yn ddiogel, glan, taclus ac yn cael eu cynnal a’u 
cadw’n briodol.  

 
2.3 Mae’r Pwyllgor Craffu Cymunedau wedi derbyn adroddiadau ar y Gofrestr Rheoli 

Asedau Meysydd Parcio a’r Cynllun Buddsoddi ym mis Gorffennaf 2017 a mis 
Mawrth 2018. Yn ystod cyfarfod mis Mawrth, gofynnodd y Pwyllgor am ddiweddariad 
pellach yn 2019. Mae copi o adroddiad mis Mawrth 2018 yn Atodiad A er 
gwybodaeth.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 
3.1  Bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad, yn darparu sylwadau ac yn cefnogi 

parhad y gwaith a wneir i weithredu’r Cynllun Rheoli Asedau Meysydd Parcio a’r 
mentrau eraill a restrir yn yr adroddiad.  
  

  



4. Manylion yr adroddiad 
 
 Cyflwyniad  
4.1 Rydym ni’n cydnabod bod meysydd parcio sydd wedi’u rheoli’n dda yn gallu cefnogi 

canol trefi ac atyniadau twristiaid, ac yn ffurfio rhan allweddol o’n gwaith adfywio.  
 
4.2 Bydd y Gofrestr Rheoli Asedau Meysydd Parcio a’r Cynllun Buddsoddi yn ein helpu 

ni i reoli ein hasedau yn fwy effeithiol. Fodd bynnag, bydd y Cynllun Buddsoddi hefyd 
yn ein helpu i wella cyfleusterau ein meysydd parcio, fel gwell gwybodaeth i 
ddefnyddwyr a ffyrdd mwy hyblyg o dalu am barcio.  

 
4.3 Mae’r adrannau canlynol yn amlinellu’r gwaith amrywiol sydd wedi’i wneud yn ein 

meysydd parcio ers yr adroddiad diweddaru diwethaf a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Craffu 
Cymunedau ym mis Mawrth 2018.  

 
4.4 Mae’r Cynllun Buddsoddi gwreiddiol ar gael yn Atodiad B. Diwygiwyd y cynllun hwn 

yn ystod y flwyddyn gyntaf er mwyn cydlynu gwaith gwella maes parcio gyda rhai o’r 
prosiectau adfywio oedd ar waith.  

 
4.5 Roedd y Cynllun Buddsoddi gwreiddiol yn cynnig gwario £566,000 yn ystod blwyddyn 

gyntaf y cynllun (sef blwyddyn ariannol 2018-19)); roedd hyn i fod i gael ei ariannu’n 
bennaf drwy fenthyca darbodus, a’i ad-dalu dros y blynyddoedd yn defnyddio cyllideb 
refeniw meysydd parcio. Fodd bynnag, mae’r gwaith i ailddatblygu Maes Parcio 
Canol y Rhyl (sef yr hen faes parcio tan y ddaear) a'r angen i ymgymryd â gwaith 
brys mewn maes parcio arall wedi golygu newidiadau i’r Cynllun Buddsoddi. Mae’r 
Cynllun Buddsoddi diwygiedig ar gael yn Atodiad C ac mae bellach yn cynnwys mwy 
o wariant ym mlynyddoedd 3, 4 a 5 o gymharu â’r cynllun gwreiddiol. Gwnaethpwyd y 
newid hwn yn rhannol oherwydd yr angen i ail flaenoriaethu gwaith i gyd-fynd â 
phrosiectau adfywio ac yn rhannol oherwydd bod arnom ni eisiau gwerthuso effaith 
rhai prosiectau diweddar ar refeniw meysydd parcio cyn i ni ymrwymo i fenthyg 
rhagor o arian.  

 
Manylion y gwelliannau a wnaethpwyd yn ystod blwyddyn gyntaf y Cynllun 
Buddsoddi (2018-19) 

4.6 Mae’r gwaith a wnaethpwyd yn ystod blwyddyn gyntaf y Cynllun Buddsoddi wedi'i 
restru ar dudalen gyntaf y Cynllun Buddsoddi Diwygiedig (Atodiad C) ac mae lluniau 
o’r gwaith gorffenedig yn Atodiad D. Ceir crynodeb o’r gwaith isod.  

 
4.7 Tua diwedd blwyddyn ariannol 2018-19 gosodwyd 15 peiriant talu ac arddangos 

newydd. Mae hyn felly yn dod â chyfanswm y peiriannau newydd i 30, sy’n golygu 
bod 33% o’n peiriannau yn cynnig dewis i dalu drwy ddefnyddio cerdyn sglodyn a 
PIN, technoleg digyffwrdd neu gydag arian mân. Mae’r peiriannau newydd hyn hefyd 
wedi’u rhwydweithio ac yn anfon negeseuon atom ynglŷn â diffygion, gwerthiannau a 
lefelau arian. Bydd yr wybodaeth am arian yn ein helpu ni gynllunio casgliadau arian 
yn fwy effeithlon.  

 
4.8 Mae’r gwaith i ailwampio Maes Parcio Canol y Rhyl (y maes parcio dan y ddaear) 

wedi’i gwblhau’n ddiweddar, gyda’r maes parcio wedi ailagor ddechrau mis Ebrill 
2019. Mae’r gwaith ailwampio wedi cynnwys mynediad newydd i gerddwyr, lledu’r 
mynediad i gerbydau, canopïau newydd dros y grisiau, system awyru newydd, 



system larwm tân newydd, goleuadau newydd arwyddion newydd a system TCC 
newydd. Rydym ni hefyd wedi newid y ffordd rydym ni’n rheoli’r maes parcio hwn i 
wella gwaith cynnal a chadw a drwy greu rôl newydd, sef goruchwylir safle’r maes 
parcio. Bydd y goruchwyliwr yn gyfrifol am Faes Parcio Canol y Rhyl a Maes Parcio 
Aml-lawr Dinbych.  

 
4.9 Yn ystod y deuddeg mis diwethaf rydym ni hefyd wedi ailwampio Maes Parcio Stryd y 

Dyffryn yn Ninbych. Dyma brosiect oedd i fod i ddigwydd tua diwedd y Cynllun 
Buddsoddi. Fodd bynnag, oherwydd bod rhannau o’r cerrig palmant wedi dod yn 
rhydd ac yn achosi perygl i gerddwyr, dygwyd y prosiect hwn ymlaen i’r flwyddyn 
gyntaf. Mae’r arwyneb oedd wedi malu wedi’i ail-osod. Rydym ni hefyd wedi 
manteisio ar y cyfle hwn i newid cynllun y cwrbyn o amgylch y peiriant talu ac 
arddangos er mwyn ei wneud yn fwy diogel a hygyrch i gerddwyr.  

 
4.10 Yn ystod haf 2018, agorwyd maes parcio arhosiad byr newydd ar Stryd y Frenhines, 

y Rhyl, gyda lle i 20 car.  
 
4.11 Cafodd Maes Parcio’r Tŵr Awyr ei ailwampio fis Chwefror/Mawrth i gyd-fynd â'r 

gwaith ar SC2. Roedd y gwaith ailwampio yn cynnwys gosod arwyneb newydd, 
gwella’r system ddraenio dŵr wyneb, ailwampio’r celfi stryd ac ad-drefnu ychydig ar 
gynllun y maes parcio.  

 
4.12 Yn dilyn y gwaith y llynedd i ailwampio Maes Parcio'r Nova ym Mhrestatyn, mae 

rhagor o waith ailwampio wedi’i wneud eleni, sef gwella hygyrchedd, gosod peiriant 
talu ac arddangos newydd a gosod arwyddion newydd.  

 
4.13 Rhoddwyd cynllun i newid arwyddion prisiau a gwybodaeth meysydd parcio’r Rhyl a 

Phrestatyn ei roi ar waith ym mis Mawrth 2019. Mae’r gwaith i newid arwyddion 
meysydd parcio eraill y sir ar y cam dylunio, gyda’r arwyddion newydd i fod i gael eu 
gosod yn ystod y tri mis nesaf.  

 
4.14 Mae gwelliannau i Faes Parcio Ffordd y Parc, Rhuthun, wedi cynnwys gwella’r 

tirlunio a newid y blociau concrid dros dro a osodwyd yn wreiddiol i atal gyrru 
anghymdeithasol yn y maes parcio, yn enwedig gyda'r nos.  

 
4.15 Cyflwynwyd ardal o fannau parcio am ddim (tebyg i’r rheiny ar Stryd y Farchnad, 

Rhuthun a Ward y Ffatri, Dinbych) ym meysydd parcio Ffordd Morley a Stryd 
Gorllewin Cinmel, y Rhyl yn dilyn adborth gan fusnesau a Chyngor Tref y Rhyl.  

 
4.16 Mae mynediad Maes Parcio Rhodfa’r Dwyrain, y Rhyl, wedi'i wella ac mae llwybr 

troed newydd wedi’i greu i mewn i'r maes parcio er mwyn gwella diogelwch.  
 
4.17 Mae Cytundebau Gwasanaeth Newydd wedi’u datblygu ar gyfer pob maes parcio er 

mwyn sicrhau bod gwaith cynnal a chadw yn cael ei eitemeiddio’n gywir ac i’n 
galluogi i wella'r ffordd rydym ni’n monitro gwaith cynnal a chadw ein meysydd 
parcio.   

 
4.18 Ym mis Mehefin 2018 cafodd awr ychwanegol o barcio ei gyflwyno ar gyfer deiliaid 

Bathodynnau Glas. Bydd deiliaid Bathodynnau Glas sy’n defnyddio meysydd parcio’r 



sir yn derbyn awr ychwanegol o barcio ar ben yr amser a nodir ar y tocyn talu ac 
arddangos.  

 
 Gwaith Ail Flwyddyn y Cynllun Buddsoddi (2019-20) 
4.19 Rydym ni ar hyn o bryd yn datblygu manyleb ar gyfer system newydd i ddisodli’r 

trwyddedau parcio papur gyda system di-bapur. Bydd y system newydd yn fwy 
cyfleus ar gyfer deiliaid trwydded a bydd yn lleihau’r gwaith gweinyddol. Bydd y 
system newydd yn gweithio drwy storio rhifau cofrestru cerbydau deiliaid trwydded ar 
gronfa ddata ddiogel, y mae modd eu gwirio gan swyddogion gorfodi yn defnyddio 
ffonau clyfar. Bydd y system newydd hefyd yn galluogi defnyddwyr meysydd parcio i 
dalu am barcio yn defnyddio ap ffôn clyfar.  

 
4.20 Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, rydym ni wedi gosod contract newydd i gasglu 

arian meysydd parcio ar gynnig. Bydd hyn yn fwy effeithlon a diogel na’r system 
fewnol bresennol, ac ni fydd yn arwain at golli swyddi. Disgwylir hefyd y bydd cyfran 
o’r arian a gesglir yn lleihau dros amser wrth i ddewisiadau talu heb arian gael eu 
cyflwyno mewn mwy o feysydd parcio.  

 
4.21 Rydym ni’n bwriadu newid rhagor o beiriannau talu ac arddangos yn ystod blwyddyn 

ariannol 2019-20.  
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Clymu Cymunedau: Cysylltu cymunedau a galluogi iddynt gael gafael ar nwyddau a 

gwasanaethau lleol, ar-lein a thrwy gysylltiadau trafnidiaeth da. Mae parcio hygyrch 
yn hanfodol ar gyfer siwrneiau yn y car i ganol trefi. 

 
5.2 Yr Amgylchedd: Deniadol ac wedi’i warchod, gan gefnogi lles a ffyniant economaidd. 

Mae meysydd parcio deniadol sydd wedi'u rheoli'n dda yn ychwanegu at economi 
twristiaeth ac economi manwerthu canol trefi.  

  
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith a nodir yn y Cynllun Buddsoddi Mewn Meysydd Parcio yn 

cael ei ariannu o fewn y gyllideb refeniw bresennol ar gyfer meysydd parcio. Mae hyn 
yn cynnwys cost ad-dalu unrhyw fenthyca darbodus sy’n gysylltiedig â buddsoddi 
mewn meysydd parcio.  

 
6.2 Mae’r buddsoddiad sylweddol ym Maes Parcio Canol y Rhyl yn destun achos busnes 

ar wahân yn ymwneud â’r cynnydd disgwyliedig yn ei ddefnydd yn sgil agor SC2.  
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 
 Gan fod yr adroddiad yn rhoi diweddariad am weithredu'r prosiect ac nad yw'n gofyn 

am benderfyniad, ni fydd angen Asesu’r Effaith ar Les.  
 
  



8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
8.1 Mae'r adroddiad hwn yn darparu diweddariad ar gynnydd yn dilyn yr adroddiadau 

blaenorol a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Craffu Cymunedau ym mis Hydref 2016, mis 
Gorffennaf 2017 a mis Mawrth 2018. 

 
8.2 Wrth baratoi’r Cynllun Buddsoddi Mewn Meysydd Parcio, ymgynghorwyd â’r chwe 

Grŵp Ardal yr Aelodau ar wahân. 
  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

Mae’n bwysig bod yr holl benderfyniadau sy'n ymwneud â buddsoddi yn parhau i gael 
eu cyflwyno i’r Grŵp Buddsoddi Strategol er mwyn i’r grŵp eu trafod a’u cymeradwyo.  

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 

Benthyg gormod a rhoi pwysau ar gyllidebau'r dyfodol. I leihau risg caiff 
penderfyniadau yn ymwneud â benthyca eu datblygu gyda chydweithwyr o’r Adain 
Gyllid ac yna fe’u cyflwynir hwy i’r Grŵp Buddsoddi Strategol i’w cymeradwyo.  

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
 Mae Adran 7.4.2 o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau’r Pwyllgor Craffu o 

ran astudio effaith penderfyniadau a defnyddio polisïau. 
 
 Swyddog Cyswllt: 
 Rheolwr Traffig, Parcio a Diogelwch ar y Ffyrdd  

Ffôn: 01824 706959 


