
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod 21 Ionawr 2021 

Aelod/Swyddog Arweiniol Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a’r 

Amgylchedd / Pennaeth Cynllunio, 

Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad  

Awdur yr adroddiad Rheolwr Traffig, Parcio a Diogelwch 

Ffyrdd 

Teitl System Dariffau Meysydd Parcio a 

Chynlluniau Parcio i Breswylwyr 

 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad yn archwilio system dariffau meysydd parcio bresennol y Cyngor 

a'r polisi cynlluniau parcio i breswylwyr. 

2. Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1  Ystyried a yw’r system dariffau meysydd parcio bresennol a’r Polisi Cynlluniau 

Parcio i Breswylwyr yn ddigon hyblyg i fodloni gofynion holl ardaloedd y Sir. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

 Fod y Pwyllgor yn: 

3.1 ystyried ac yn cynnig sylwadau ar gynnwys yr adroddiad; 

3.2 ystyried ac, os yw hynny’n briodol, argymell bwrw ymlaen â phroject peilot yn 

Llangollen lle bydd tariffau meysydd parcio’n amrywio o faes parcio i faes parcio 

yn y dref ar y sail, lle bo hynny'n bosibl, na ddylai fod colled net yn yr incwm o holl 



 
 

feysydd parcio canol tref Llangollen. Gweler paragraffau 4.3.4 a 4.3.5 am ragor o 

fanylion; ac yn 

3.3 cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad Effaith ar Les (Atodiad 

C) fel rhan o’i ystyriaethau. 

4. Manylion am yr Adroddiad 

4.1 Tariffau meysydd parcio cyfredol 

4.1.1 Cynyddwyd y tariffau ym meysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor yn Ebrill 

2016. Ar y pryd, dirprwywyd y gwaith o osod tariffau’r meysydd parcio i Bennaeth 

Gwasanaethau Priffyrdd a'r Amgylchedd.  Mae’r cyfrifoldeb hwn bellach wedi’i 

ddirprwyo i Bennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn 

Gwlad. 

4.1.2 Gwnaed y penderfyniad i godi’r tariffau yn 2016 yn dilyn trafodaethau blaenorol 

yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Cymunedau yn Ionawr a Gorffennaf 2015. Un 

o’r egwyddorion a drafodwyd yn y cyfarfodydd hynny oedd a ddylid gweithredu 

gwahanol dariffau mewn gwahanol drefi i adlewyrchu cyflenwad a galw gwahanol, 

ac i fodloni amcanion rheoli traffig a pharcio trefi penodol.  Fodd bynnag, ar sail y 

drafodaeth a gafwyd, penderfynwyd cadw system dariffau unffurf ar draws y Sir.  

Mae’r system dariffau yn cynnwys tri thariff safonol: un i feysydd parcio arhosiad 

byr, un i feysydd parcio arhosiad hir, ac un i feysydd parcio traethau. Er enghraifft, 

yr un tariff sydd mewn grym yn yr holl feysydd parcio arhosiad hir ar draws y Sir. 

Mae’r tariffau cyfredol yn ôl y math o faes parcio i’w gweld yn Atodiad A. 

4.1.3 Cytunwyd hefyd y gellid amrywio’r tariffau yn lleol pe bai ar gyngor tref, er 

enghraifft, eisiau sybsideiddio taliadau parcio maes parcio, neu grŵp o feysydd 

parcio, penodol.  Mae hyn wedi bod yn digwydd yn achos dau faes parcio ym 

Mhrestatyn ers sawl blwyddyn. 

  



 
 

4.2 Polisi Cynlluniau Parcio i Breswylwyr Cyfredol 

4.2.1 Mae Polisi Cynlluniau Parcio i Breswylwyr y Sir yn nodi’r meini prawf ar gyfer 

sefydlu cynlluniau parcio i breswylwyr. Mae hyn yn cynnwys y meini prawf o ran yr 

isafswm o gartrefi sydd eu hangen i fod yn rhan o gynllun er mwyn iddo fod yn 

ariannol hyfyw, a'r gyfran o breswylwyr stryd sydd angen bod o blaid y cynllun er 

mwyn iddo gael ei ystyried.  Mae copi o’r polisi cyfredol yn Atodiad B. 

4.2.2 Mae cynlluniau parcio i breswylwyr yn galluogi preswylwyr stryd benodol i dalu 

£25.54 am hawlen fydd yn para blwyddyn ac y gellir ei hadnewyddu’n flynyddol. 

Mae’r hawlenni hyn yn caniatáu i breswylwyr barcio mewn unrhyw fae sydd ar gael 

ar y stryd honno.  Heblaw am ychydig enghreifftiau lle mae dwy stryd wedi’u 

cyfuno mewn un cynllun, mae’r rhan fwyaf o’r cynlluniau’n cynnwys un stryd yn 

unig.  Mewn geiriau eraill, ni all deiliad hawlen preswylydd ddefnyddio’u hawlen i 

barcio mewn unrhyw stryd arall lle mae cynllun parcio’n bodoli.  Nid yw hyn yn 

broblem yn y rhan fwyaf o achosion gan fod preswylwyr yn gyffredinol am barcio 

mor agos â phosibl at eu cartref. 

4.2.3 Ystyrir cyflwyno cynlluniau parcio i breswylwyr mewn ardaloedd lle na all y 

preswylwyr barcio oddi ar y stryd a lle mae galw mawr am lefydd parcio ar y stryd.  

Enghraifft nodweddiadol o’r sefyllfa hon fyddai stryd o dai teras yn agos at ganol 

tref. 

4.3 Yr achos dros newid ein system dariffau meysydd parcio 

4.3.1 Mae pob un o’n canol trefi’n unigryw yn nhermau’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig o 

safbwynt manwerthu, atyniadau, a nifer a lleoliadau gofodau parcio.  Golyga hyn 

na fyddai un dull unffurf yn addas i bob man o angenrheidrwydd.  

4.3.2 Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn datblygu cynllun sylweddol yn Llangollen a fydd yn 

cynnwys gwneud rhai newidiadau arwyddocaol i'r drefn rheoli traffig a pharcio yng 

nghanol y dref.  Yn achos y prosiect hwn, byddai’n fuddiol defnyddio tariffau 

ansafonol er mwyn gwneud parcio mewn lleoliad canolog yn ddrutach nag ydyw ar 

hyn o bryd, a gwneud parcio mewn maes parcio ar gyrion y dref yn rhatach nag 

ydyw ar hyn o bryd. Gallai gwneud hyn arwain at nifer o fuddion, megis lleihau 

tagfeydd traffig yng nghanol y dref, a chynyddu faint o ofodau fyddai ar gael ar 

gyfer parcio am gyfnodau byr mewn lleoliadau canolog. 



 
 

4.3.3 Mae incwm meysydd parcio'n bwysig oherwydd nid yn unig mae’n talu am gynnal 

a chadw’r meysydd parcio, ond mae hefyd yn ariannu gweithgarwch cysylltiedig 

megis cynlluniau diogelwch ffyrdd, staff hebryngwyr croesfannau ysgolion, a 

chynnal a chadw a gweithredu goleuadau traffig. Awgrymir felly, petai’r polisi’n 

cael ei newid er mwyn caniatáu amrywio’r tariffau’n lleol, y byddai’n rhaid seilio 

hyn ar y rhagdybiaeth y byddai incwm meysydd parcio pob tref yn unigol yn aros 

yn gyson.  Er enghraifft, yn achos Llangollen, byddai’r tariffau uwch mewn un 

maes parcio yn traws-sybsideiddio’r maes parcio arall lle byddai’r tariffau’n cael eu 

gostwng. Awgrymir y byddai angen strategaeth tref-gyfan wrth osod y prisiau, ac y 

dylid ystyried cyd-destun ehangach rheoli traffig a pharcio’r dref honno wrth wneud 

hynny. 

4.3.4 Er mwyn archwilio sut mae hyn yn gweithio’n ymarferol cyn newid y polisi cyfan, 

argymhellir gweithredu prosiect peilot yn Llangollen er mwyn archwilio effaith 

amrywio tariffau meysydd parcio mewn un dref.  Gwneid hyn ar sail y rhagdybiaeth 

y byddai incwm meysydd parcio Llangollen yn aros mor gyson â phosibl. 

4.3.5 Mae dyddiad dechrau’r project peilot yn debygol o fod yn hwyr ym mlwyddyn 

ariannol 2021-22 er mwyn cyd-daro â chyflwyno’r project traffig a pharcio sydd 

wrthi’n cael ei ddatblygu ar gyfer Heol y Castell a'r strydoedd cyfagos.  Awgrymir 

monitro effaith y newidiadau am gyfnod o 12 mis ar ôl ei weithredu, a dylid adrodd 

yn ôl arnynt i gyfarfod o’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar ddyddiad a bennir yn y 

dyfodol.  

4.4 Yr achos dros newid y Polisi Parcio i Breswylwyr 

4.4.1 Nid yw’r Polisi Parcio i Breswylwyr presennol yn atal creu ardaloedd parcio mwy i 

breswylwyr sy’n cynnwys sawl stryd.  Ond yr hyn sy'n digwydd fel arfer yw bod 

cynlluniau'n cael eu cyflwyno mewn stryd unigol am y rheswm syml fod ceisiadau i 

greu cynlluniau parcio i breswylwyr yn cael eu gwneud gan nifer fechan o 

unigolion ar stryd benodol, gan arwain at arolygu barn holl breswylwyr y stryd 

honno i ganfod faint o alw sydd am gynllun parcio i breswylwyr. 

4.4.2 Awgrymir felly nad oes angen diwygio’r polisi Cynlluniau Parcio i Breswylwyr 

cyfredol gan fod y polisi fel ag y mae yn caniatáu creu cynlluniau mwy, aml-stryd, 

cyn belled â bod cefnogaeth gan breswylwyr, aelodau lleol a Heddlu Gogledd 

Cymru, ynghyd â chyfiawnhad technegol. 



 
 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

5.1 Mae’n cyfrannu at y flaenoriaeth Cysylltu Cymunedau a gallai hefyd fod o fudd i’r 

economi leol os yw’n cynyddu faint o ofodau parcio arhosiad byr sydd ar gael yng 

nghanol trefi. 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1 Byddai’r amrywiad lleol arfaethedig yn y tariffau meysydd parcio cyfredol ar gyfer y 

project peilot yn Llangollen yn gynwysedig yng nghyllideb bresennol y gwasanaeth. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad Effaith ar Les? 

7.1 Gellir gweld canfyddiadau’r Asesiad Effaith ar Les yn Atodiad C. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1 Trafodwyd y system bresennol o osod tariffau meysydd parcio unffurf yn y Pwyllgor 

Craffu Cymunedau yn Ionawr a Gorffennaf 2015. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Mae’r cynnig i ganiatáu mwy o hyblygrwydd yn y prisiau parcio o fewn trefi er mwyn 

lliniaru problemau gorlenwi a llif traffig yn ymddangos yn synhwyrol.  Mae’n bwysig 

nad yw effaith ariannol net unrhyw brisiau diwygiedig yn niweidiol i gyllideb y 

gwasanaeth yn gyffredinol.  Bydd angen monitro hyn yn ofalus. 

10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i’w lleihau?  

10.1 Byddai angen i newidiadau i dariffau meysydd parcio yng nghanol tref eu hariannu eu 

hunain yn y dref honno.  Mewn geiriau eraill, petai prisiau’n cael eu gostwng mewn 

un maes parcio yna byddai’n rhaid cynyddu prisiau mewn maes parcio arall o faint 

tebyg fel bod yr effaith gyffredinol mor agos â phosibl at fod yn gost-niwtral.  Byddai 

unrhyw golledion na ellid eu hosgoi yn yr incwm cyffredinol yn cael eu hamsugno gan 

gyllideb y gwasanaeth, fel sy’n digwydd ar hyn o bryd. 



 
 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

11.2 Mae Adran 7.4.1 Cyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu grymoedd Craffu mewn 

perthynas ag adolygu a datblygu polisïau. 

11.3 Mae Paragraff 8.50 Atodiad 3 (Cynllun Dirprwyo i Swyddogion) yn Adran 13 

Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi fod y cyfrifoldeb dros osod prisiau parcio’n cael ei 

ddirprwyo i Bennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn 

Gwlad. 


