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ENW’R PWYLLGOR CRAFFU Pwyllgor Craffu Cymunedau

DYDDIAD Y CYFARFOD 26 MEDI 2019

TEITL Sefydlu Grŵp Tasg Rheoli Parcio

AWDUR Dafydd Wyn Williams, Pennaeth Adran Amgylchedd
 

AELOD CABINET Y Cynghorydd Gareth W Griffith

PWRPAS Sefydlu cylch gorchwyl a rhaglen waith amlinellol ar gyfer y 
Grŵp Tasg o’r Pwyllgor Craffu Cymunedol i ystyried Incwm 
Meysydd Parcio

1. CEFNDIR

1.1 Cyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 4ydd Orffennaf 2019 
(Atodiad 1) yn gofyn i’r Pwyllgor Craffu ‘sefydlu Grŵp Tasg i gynorthwyo gyda’r 
gwaith o ddadansoddi’r amrediad opsiynau ar gyfer rheoli parcio yn wyneb yr 
heriau ariannol incwm o feysydd parcio yn y dyfodol’.

1.2 Yr oedd cytundeb gan y Pwyllgor i sefydlu’r Grŵp Tasg a rhoddwyd cais i’r Adran 
sefydlu cylch gorchwyl a gosod rhaglen waith amlinellol eu cyfer, fel a ganlyn:

PENDERFYNWYD ethol y Cynghorwyr Kevin Morris Jones [Arfon]. Angela Russell [Dwyfor], 
Annwen Hughes a Gethin Glyn Williams [Meirionnydd] fel aelodau’r Grŵp Tasg.  
Gwnaed cais i’r Gwasanaeth gyflwyno bril, cylch gorchwyl ag amserlen ar gyfer y 
Grŵp Tasg i gyfarfod nesaf Pwyllgor Craffu Cymunedau - 26.09.19.

2. CYLCH GORCHWYL

2.1 Mae yn debyg y bod yr hyn a nodwyd yn yr adroddiad i’r Pwyllgor Craffu 
Cymunedau ar 4ydd Orffennaf 2019 yn cwmpasu pwrpas y Grŵp Tasg sef:

 I gynorthwyo gyda’r gwaith o ddadansoddi’r amrediad opsiynau ar gyfer 
rheoli parcio yn wyneb yr heriau ariannol incwm o feysydd parcio yn y 
dyfodol

 Cynorthwyo’r Adran i asesu opsiynau posib ar gyfer cynyddu incwm o 
feysydd parcio ar yr un pryd asesu os oes modd gwneud hynny heb 
gynyddu’r gost o barcio i drigolion Gwynedd

3. RHAGLEN AMLINELLOL AR GYFER Y GWEITHGOR CRAFFU WRTH YSTYRIED INCWM 
MEYSYDD PARCIO

3.1 Credir ei fod yn bwysig gosod rhaglen gychwynnol ar gyfer y Grŵp Tasg, ac mae 
hon wedi ei chynnwys isod.
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Amserlen Cyfarfod Materion i’w cyfarch

26 Fedi 2019 Cyflwyno cylch Gorchwyl a Rhaglen waith y 
gweithgor i’r Pwyllgor Craffu

Hydref 2019  Cyfarwyddo gyda strategaeth parcio 
presennol a’r meddylfryd ac ymchwil tu cefn

 Cyfarwyddo gyda’r her ariannol sef incwm, 
arbedion a chwyddiant

 Trafod a gosod egwyddorion cychwynnol

Tachwedd 2019  Lefel ffioedd a modelu’r gyllideb
 Ffioedd gwahanol i drigolion
 Categoreiddio meysydd parcio

5ed Rhagfyr 2019  Diweddaru’r Pwyllgor Craffu

Ionawr 2020  Parcio ar gyfer pobl anabl
 Parcio i drigolion
 Parcio ar gyfer ‘digwyddiadau’
 Parcio ar gyfer cartrefi modur (motorhomes)

Chwefror 2020  Gorfodaeth
 Gwasanaethau i eraill (contractau)
 Mannau gwefru 

2ail Ebrill 2020 Adrodd i’r Pwyllgor Craffu ar waith y gweithgor a'u 
hargymhellion

3.2 Credir ei fod yn bwysig rhoi rhywfaint o ryddid i’r Grŵp Tasg arloesi, ond y dylid 
ceisio cadw o fewn yr amserlen sydd wedi ei amlinellu yn 3.1.  Mae’r rhaglen yn 
gosod cyfle i’r Grŵp Tasg ddiweddaru’r Pwyllgor ar gynnydd eu gwaith, a gellir 
pryd hynny, gyda chymeradwyaeth y Pwyllgor, adolygu’r cylch gorchwyl a’r 
rhaglen pe byddai angen.

4. ARGYMHELLIAD

4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau gymeradwyo'r cylch gorchwyl a’r Rhaglen 
Amlinellol ar gyfer y Grŵp Tasg.

Atodiadau

Atodiad 1: Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 04.07.19


