Hysbysiad o Gynnig

GORCHMYNION CYNGOR SIR Y FFLINT (MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD)

Rhoddir rhybudd trwy hyn bod Cyngor Sir y Fflint ("y Cyngor") yn bwriadu gwneud Gorchmynion drwy arfer
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd ('Deddf 1984') a Deddf Rheoli Traffig 2004 ("Deddf 2004")
a phob pŵer galluogi arall, ac ar ôl ymgynghori â Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol â Rhan III o Atodlen 9
Deddf 1984, effaith hyn fydd diwygio:
-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Cei Connah) (Diddymu) 2018

-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Treffynnon) (Diddymu) 2018

-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Queensferry) (Diddymu) 2018

-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Y Fflint) (Diddymu) 2018

-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Yr Wyddgrug) (Gorfodaeth Sifil)
2018

-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Bwcle) (Diddymu) 2018

-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Tŷ Dewi Sant, Ewloe) (Gorfodaeth
Sifil) 2019

-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Bwcle) (Diwygiad) 2020

er mwyn:1. Diwygio’r darpariaethau o’r defnydd o Fannau Parcio i Gerbydau Trydan a chyflwyno codi tâl dros
nos.
2. Cyflwyno dewis o dalu heb arian parod
A diwygio:
-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Shotton) (Diddymu) 2018

er mwyn:1. Diwygio’r darpariaethau o’r defnydd o Fannau Parcio i Gerbydau Trydan a chyflwyno codi tâl dros
nos.
2. Cyflwyno dewis o dalu heb arian parod
3. Yr ardal a elwir ynMaes Parcio King George Street a ddangosir yn Atodlen 2 o’r Gorchymyn hwn
nawr yn cael ei adnabod fel Maes Parcio Charmleys Lane yn Atodlen 2A o’r Gorchymyn.

Mewn perthynas â phopeth arall fe fydd darpariaethau presennol y Gorchmynion uchod yn parhau mewn
grym.

A diddymu:
-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Talacre) 2015

-

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Talacre) (Diwygiad 1) 2016

er mwyn:1. Bod yn gyson gyda’r Gorchmynion Meysydd Parcio fel uchod a hefyd
2. Cyflwyno’r darpariaethau o’r defnydd o Fannau Parcio i Gerbydau Trydan
3. Cyflwyno dewis o dalu heb arian parod
Er diogelwch yn ystod Pandemig COVID-19, os ydych yn dymuno gweld copi o’r Hysbysiad hwn, y
Gorchymyn arfaethedig, cynlluniau a datganiad o resymau’r Cyngor dros wneud y Gorchmynion, fe’ch
cynghorir i edrych arnynt ar ein gwefan: www.siryfflint.gov.uk > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio >
Gorchmynion Rheoliadau Traffig neu gallwch ofyn am gopi o’r dogfennau drwy anfon e-bost at
Streetscene@flintshire.gov.uk neu drwy ffonio 01352 701234.
Os ydych yn dymuno gwrthwynebu neu wneud sylwadau yn ymwneud â'r Gorchymyn arfaethedig,
gallwch wneud hynny'n ysgrifenedig, gan nodi'r sail dros eu gwneud, at Katie Wilby, Prif Swyddog
(Strydwedd a Chludiant), Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 6NR, gan
ddyfynnu cyfeirnod PS/OFS-AMENDMENT ORDERS/JB neu dros e-bost at:
Parkingservices@flintshire.gov.uk (ni fyddwn yn edrych ar negeseuon e-bost sy’n cael eu hanfon at
unrhyw gyfeiriad arall), erbyn dydd Gwener 18 Mawrth 2022.
Dyddiad: Dydd Gwener 25 Chwefror 2022

Katie Wilby
Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant)
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 6NR.

GORCHYMYN
(MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD– YR WYDDGRUG)
(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR
SIR Y FFLINT 20XX
DATGANIAD O'R RHESYMAU
Mae Cyngor Sir y Fflint, yn unol â darpariaethau Deddf Traffig Ffyrdd 1984, a
deddfiadau galluogi eraill, yn gwneud darpariaeth ar gyfer llefydd parcio oddi ar y
stryd.
Mae’r Cyngor nawr yn rhoi cynnig gerbron i addasu Gorchymyn presennol Cyngor Sir
y Fflint Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Yr Wyddgrug)
(Gorfodaeth Sifil) 2018 drwy:
1. Gyflwyno datrysiad talu heb arian parod ar gyfer meysydd parcio y codir tâl
amdanyn nhw i gyd-fynd â’r dewis arian mân yn unig yn y Peiriannau Talu ac
Arddangos a chyflwyno codi tâl dros nos. Mae’r cynnig hwn yn cefnogi
ymrwymiadau strategaeth ddigidol y Cyngor ac yn cynnig dull talu hyblyg a hwylus
ar gyfer cymryd taliadau mewn meysydd parcio.
2. Ffurfioli hyd arhosiad, mathau o gerbydau a strwythur codi tâl ar gyfer cerbydau
sy’n parcio mewn mannau gwefru cerbydau trydan mewn meysydd parcio
cyhoeddus.
Mae’r cynnig hwn yn cefnogi ymrwymiad y Cyngor i gyflwyno
isadeiledd a darpariaeth ar gyfer Cerbydau Allyriadau Isel Iawn.
Ceir manylion y cynigion yn yr Hysbysiad Cyhoeddus ac maen nhw wedi’u cynnwys
yn y gorchymyn drafft arfaethedig.

DYDDIEDIG

XX

XXXXXXXX

20XX

__________________________________________

GORCHYMYN
(MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD– YR WYDDGRUG)
(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR
SIR Y FFLINT 20XX
__________________________________________

Katie Wilby,
Prif Swyddog
(Gwasanaethau Stryd a Chludiant),
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 6NB
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GORCHYMYN
(MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD– YR WYDDGRUG)
(DIWYGIAD RHIF 1) CYNGOR
SIR Y FFLINT 20XX
Mae Cyngor Sir y Fflint (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel “y Cyngor”) wrth ddefnyddio’i
bwerau dan Adrannau 32, 33, 34, 35, 124 (1) a Rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio
Traffig Ffyrdd 1984 fel y’i diwygiwyd (“Deddf 1984”), Deddf Rheoli Traffig 2004 (“Deddf
2004”) a phob pŵer galluogi arall ac ar ôl ymgynghori â Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol
â Rhan III Atodlen 9 Deddf 1984, yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

Dechreuad a Dyfyniad
1. Mae’r Gorchymyn hwn yn atodol i Orchymyn Cyngor Sir y Fflint Gorchymyn Cyngor Sir
y Fflint (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd – Yr Wyddgrug) (Gorfodaeth Sifil) 2018 (“y
Gorchymyn Gwreiddiol”) sydd, yn ddarostyngedig fel y crybwyllir yma wedi hyn, yn parhau
mewn grym ac effaith lawn.
2. Bydd Deddf Dehongli 1978 yn berthnasol ar gyfer dehongli’r Gorchymyn hwn gan ei fod
yn berthnasol ar gyfer dehongli Deddf Seneddol.
3. Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar XX XXXX 20XX a gellir cyfeirio ato fel Gorchymyn
(Mannau Parcio oddi ar y Stryd – Yr Wyddgrug) (Diwygiad Rhif 1) Cyngor Sir y Fflint
20XX.
4. Mae’r diffiniadau wedi eu hamlinellu yn y Gorchymyn Gwreiddiol.
Dehongli
5. Diwygir y Gorchymyn Gwreiddiol drwy hyn gan gynnwys y diffiniadau a ganlyn:
Mae “trwydded barcio rithiol” yn golygu cofnod electronig o docyn parcio, trwydded barcio
neu oddefeb a gyhoeddwyd ac a gadarnhawyd gan y Cyngor i eithrio cerbyd rhag
cyfyngiad neu i wneud taliad heblaw am y safle a gwmpesir yn narpariaethau'r
Gorchymyn hwn, o dan y telerau perthnasol ar adeg cyhoeddi. Gellir cael trwydded barcio
rithiol trwy unrhyw un o’r dulliau a ddarperir o bryd i’w gilydd gan y Cyngor ac i fod yn
ddilys rhaid ei chofrestru ar gyfrif mewn cronfa ddata electronig a gymeradwyir gan y
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Cyngor gydag arwydd bod y drwydded wedi’i rhoi a’i dilysu yn unol â gweithdrefnau’r
Cyngor
ystyr “beic modur trydan” yw beic modur sy'n cael ei bweru gan drydan yn unig ac sy'n cael
ei wefru gan ffynhonnell allanol.
ystyr “bae gwefru beiciau modur trydan” yw man parcio sydd wedi’i farcio a’i lofnodi’n
gyfan gwbl at ddefnydd beic modur trydan tra bod y beic modur hwnnw’n cael ei wefru
drwy gyfrwng pwynt gwefru beiciau modur trydan.
ystyr “pwynt gwefru beiciau modur trydan” yw uned bwrpasol a ddyluniwyd yn benodol ar
gyfer gwefru beiciau modur trydan.
Ystyr Trwydded Trigolion yw trwydded i drigolion sy’n byw mewn eiddo domestig yn agos
at faes parcio cyhoeddus sydd heb ddigon o le parcio ar neu oddi ar y stryd. Mae’n rhaid i
bawb sy’n gwneud cais am drwydded ddarparu prawf eu bod yn byw mewn cyfeiriad sy’n
agos at y maes parcio ac mae’n rhaid i’r cerbyd fod wedi’i gofrestru i’r cyfeiriad hwnnw.
Ystyr Trwydded Staff yw trwydded i staff a Chynghorwyr sy’n cael eu cyflogi gan yr
Awdurdod Lleol sy’n gweithio mewn swyddfa/swyddfeydd Cyngor dynodedig. Bydd
trwydded yn cael ei rhoi i ddefnyddio maes parcio cyhoeddus sy’n agos at y gweithle.
Mae Trwyddedau Blynyddol yn golygu trwydded barcio a gyhoeddir at ddibenion parcio
mewn maes parcio cyhoeddus sawl tro dros gyfnod o flwyddyn. Mae’r drwydded flynyddol
yn cynnig dull cyfleus o dalu i unigolion sy’n defnyddio’r mannau parcio’n rheolaidd.

Bydd y canlynol yn cael ei ddileu o’r Gorchymyn Gwreiddiol:Ystyr “trwydded barcio” yw tocyn tymor, trwydded gontract, trwydded fusnes neu
drwydded staff o fath a dyluniad a roddir gan y Cyngor ar delerau ac amodau y gallai eu
pennu, sy’n rhoi hawl i ddefnyddio’r lle parcio;
A bydd hyn yn cael ei roi yn ei le:Ystyr “trwydded barcio” yw unrhyw fath o drwydded neu drwydded rithiol o fath a dyluniad
a roddir gan y Cyngor er mwyn awdurdodi parcio yn unol â darpariaethau’r Gorchymyn
hwn.
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6. Caiff Atodlen 2 yn y Gorchymyn Gwreiddiol ei dileu a'i disodli ag Atodlen 2A.

7. Caiff unrhyw gyfeiriad at Atodlen 2 yn y Gorchymyn Gwreiddiol ei ddileu a'i ddisodli ag
Atodlen 2A.
Eithriadau rhag y Ffi Barcio
8. Diwygir Erthygl 9 yn y Gorchymyn Gwreiddiol fel a ganlyn:-

9. O fewn y lleoedd parcio a nodir yng ngholofn 1 yn atodlen 2A y Gorchymyn hwn lle
mae ffioedd neu drwyddedau parcio wedi eu nodi yng ngholofn a colofn 8 a colofn 9
atodlen 2A y Gorchymyn hwn, ni chaiff unrhyw berson, ac eithrio yn ôl cyfarwyddyd
neu ganiatâd cwnstabl yr heddlu mewn iwnifform neu swyddog gorfodi sifil, achosi na
chaniatáu i unrhyw gerbyd aros yn y lleoedd parcio a nodir yng ngholofn 1 atodlen 2A
y Gorchymyn hwn oni bai fod y cerbyd hwnnw yn arddangos yn y safle perthnasol:

(d) Neu â cherdyn parcio rhithiol dilys, ble nad oes angen arddangos tocyn.

Cyfyngiadau ar y defnydd o Leoedd Parcio

10. Diwygir Erthygl 27 yn y Gorchymyn Gwreiddiol fel a ganlyn:27. Ni chaiff unrhyw gerbyd trydan aros mewn llain barcio ailwefru cerbyd trydan
o fewn lle parcio a ddynodir yng ngholofn 1 yn Atodlen 2A y Gorchymyn hwn am
gyfnod hirach na 3 awr ac ni chaiff cerbydau trydan o’r fath gael eu gadael mewn
llain barcio ailwefru cerbyd trydan yn y lle parcio hwnnw eto nes bod 3 awr wedi
mynd heibio ers yr amser yr aethpwyd â’r car trydan dan sylw i ffwrdd o’r lle parcio
hwnnw o fewn yr oriau a nodir yng Ngholofn 7. Ni chaiff unrhyw gerbyd trydan aros
mewn llain barcio ailwefru oni bai bod y cerbyd wedi’i blwgio i mewn a’i fod yn
gwefru.Nid oes cyfyngiad ar hyd arhosiad ar gyfer gwefru dros nos rhwng 5pm 8am.
Mynegiant o Dalu Ffioedd Parcio fel Tystiolaeth
11. Diwygir Erthygl 47 yn y Gorchymyn Gwreiddiol trwy ychwanegu’r canlynol:
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(4) Os, ar unrhyw adeg tra bod cerbyd wedi’i barcio mewn man parcio, na fydd tocyn
yn cael ei arddangos ar y cerbyd hwnnw yn y man perthnasol ac yn unol â
darpariaethau’r gorchymyn hwn, bernir nad yw’r tâl wedi’i dalu oni mae gan y cerbyd
drwydded barcio rithwir ddilys.
Trwydded Barcio Rithwir Ddilys
47A. Ble mae trefniadau i dalu’r tâl dyddiol wedi eu gwneud drwy gael cerdyn parcio
rhithiol, ac na chynhyrchir tocyn talu ac arddangos drwy ddilyn y broses, bydd gyrrwr
cerbyd wedi’i eithrio rhag y gofyniad i arddangos tocyn o’r fath.

RHODDWYD SÊL GYFFREDIN
CYNGOR SIR Y FFLINT
ar

)

y XX diwrnod o XXXXXXX 20XX

)

yng ngŵydd:

Y CADEIRYDD
RHEOLWR Y GWASANAETHAU CYFREITHIOL
PRIF SWYDDOG (LLYWODRAETHU)
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ATODLEN 2
Colofn 1

Colofn 2

Colofn 3

Colofn 4

Enw'r Lle Parcio

Dosbarthiad y
Lle Parcio

Dosbarth Cerbyd

Safle lle y
gall Cerbyd
Aros

Sgwâr Griffiths, yr
Wyddgrug, fel y dangosir
ag ymyl goch ar Gynllun
1 sydd ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn.

Talu ac
Arddangos a
Thrwyddedau

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm

Yn gyfan
gwbl o fewn
llain barcio.

Colofn 5
Dyddiau ac
Oriau y Codir
Tâl am Leoedd
Parcio
Dydd Llun i ddydd
Sadwrn
08:00 tan 17:00

Colofn 6
Oriau y
Gellir Codi
Tâl
Amdanynt

Colofn 7
Y cyfnod
hiraf y gall
cerbydau
aros

Bob dydd
Bob awr

Trwy’r dydd

Colofn 8

Colofn 9

Graddfa Ffioedd

Math o
Drwydded

£1.00 am hyd at 3 awr

£1.50 am hyd at 9
awr
Trwydded preswylwyr
£25 y flwyddyn
Trwydded flynyddol
£300 y flwyddyn
Trwydded staff £48 y
flwyddyn

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Dim

6

Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd
o fewn 3
awr o
ddydd Llun
i ddydd Sul
08:00 i
17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

Parcio am ddim

Trwydded
Barcio Ddilys

Grosvenor Street, yr
Wyddgrug, fel y dangosir
ag ymyl goch ar Gynllun
2 sydd ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn.

Heol y Brenin, yr
Wyddgrug, fel y dangosir
ag ymyl goch ar Gynllun
3 sydd ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn.

Talu ac
Arddangos

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm

Yn gyfan
gwbl o fewn
llain barcio.

Dydd Llun i ddydd
Sadwrn
08:00 tan 17:00

Bob dydd
Bob awr

3 Awr a Dim
Dychwelyd o
Fewn 1 Awr

£1.00 am hyd at 3 awr

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Dim

Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd
o fewn 3
awr o
ddydd Llun
i ddydd Sul
08:00 i
17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

Parcio am ddim

Talu ac
Arddangos

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm

Yn gyfan
gwbl o fewn
llain barcio.

Dydd Llun i ddydd
Sadwrn
08:00 tan 17:00

Bob dydd
Bob awr

3 Awr a Dim
Dychwelyd o
Fewn 1 Awr

£1.00 am hyd at 3 awr

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Dim

Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd
o fewn 3
awr o
ddydd Llun
i ddydd Sul
08:00 i
17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

Parcio am ddim
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Dim

Dim

ATODLEN 2…parhad
Colofn 1

Colofn 2

Colofn 3

Colofn 4

Enw'r Lle Parcio

Dosbarthiad y
Lle Parcio

Dosbarth Cerbyd

Safle lle y
gall Cerbyd
Aros

Love Lane, Yr Wyddgrug,
fel y dangosir ag ymyl
goch ar Gynllun 4 sydd
ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn.

Talu ac
Arddangos a
Thrwyddedau

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm.

Colofn 5
Dyddiau ac
Oriau y Codir
Tâl am Leoedd
Parcio

Colofn 6
Oriau y
Gellir Codi
Tâl
Amdanynt

Colofn 7
Y cyfnod
hiraf y gall
cerbydau
aros

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Colofn 9

Graddfa Ffioedd

Math o
Drwydded

Yn gyfan
gwbl o fewn
llain barcio.

Dydd Llun i ddydd
Sadwrn
08:00 tan 17:00

Bob dydd
Bob awr

Trwy’r dydd

£1.00 trwy'r dydd
Trwyddedau
arwerthiant
Trwydded preswylwyr
£25 y flwyddyn
Trwydded flynyddol
£48 y flwyddyn
Trwydded staff £48 y
flwyddyn

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Dim

Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd
o fewn 3
awr o
ddydd Llun
i ddydd Sul
08:00 i
17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

Parcio am ddim

Gall gerbydau sy’n
arddangos trwydded
arwerthiant fod yn fwy na
3.5 tunnell pwysau gros
uchafswm ac â threlar
wedi’i gysylltu
pan gaiff ei barcio mewn
bae rhif yn unig

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Colofn 8

8

Trwydded
Barcio Ddilys

Meadow Place, yr
Wyddgrug, fel y dangosir
ag ymyl goch ar Gynllun
5 sydd ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn.

Talu ac
Arddangos

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm.

Yn gyfan
gwbl o fewn
llain barcio.

Dydd Llun i ddydd
Sadwrn

Meadow
Talu ac
Place, yr
Arddangos
Wyddgrug,
fel y
dangosir ag
ymyl goch ar
Gynllun 5
sydd
ynghlwm
wrth y
Gorchymyn
hwn.

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Dim

Bob dydd
Bob awr
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3 awr dim
dychwelyd
o fewn 3
awr o
ddydd Llun
i ddydd Sul
08:00 i
17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

£1.00 am hyd at 3 awr

Parcio am ddim

Yn gyfan gwbl o
fewn llain
barcio.

ATODLEN 2 – parhad
Colofn 1

Colofn 2

Enw'r Lle Parcio

Dosbarthiad y
Lle Parcio

Colofn 3

Colofn 4

Dosbarth Cerbyd

Safle lle y
gall Cerbyd
Aros

Colofn 5
Dyddiau ac
Oriau y Codir
Tâl am Leoedd
Parcio
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Colofn 6
Oriau y
Gellir Codi
Tâl
Amdanynt

Colofn 7
Y cyfnod
hiraf y gall
cerbydau
aros

Colofn 8

Colofn 9

Graddfa Ffioedd

Math o
Drwydded

Stryd Newydd, yr
Talu ac
Wyddgrug, fel y dangosir Arddangos a
ag ymyl goch ar Gynllun Thrwyddedau
6 sydd ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn.

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm.

Yn gyfan
gwbl o fewn
llain barcio.

Dydd Llun i ddydd
Sadwrn
08:00 tan 17:00

Bob dydd
Bob awr

Trwy’r dydd

£1.00 am hyd at 3
awr
£1.50 am hyd at 9

awr
preswylwyr £25 y
flwyddyn
Trwydded flynyddol
£300 y flwyddyn
Trwydded staff £48 y
flwyddyn.

Bysiau a Choetsys

Dim Tâl pan gaiff ei
barcio mewn bae
dynodedig.

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Dim
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Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd o
fewn 3 awr o
ddydd Llun i
ddydd Sul
08:00 i 17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

Parcio am ddim

Trwydded
Barcio Ddilys

Neuadd y Dref, yr
Wyddgrug fel y dangosir
ag ymyl goch ar Gynllun
7 sydd ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn.

Mynedfa’r Prif Faes
Parcio, Neuadd y Sir, Yr
Wyddgrug, fel y dangosir
gydag ymyl goch ar
Gynllun 8 sydd ynghlwm
wrth y Gorchymyn hwn

Deiliaid
trwydded yn
unig

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm.

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Talu ac
Arddangos a
Thrwyddedau

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Neuadd y Dref, yr
Wyddgrug fel y
dangosir ag ymyl
goch ar Gynllun 7
sydd ynghlwm
wrth y
Gorchymyn hwn.

Deiliaid
trwydded yn
unig

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Dim

Bob dydd
Bob awr

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm.

Yn gyfan
gwbl o fewn
llain barcio.

Dydd Llun i ddydd
Sadwrn
08:00 tan 17:00

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Bob dydd
Bob awr

Trwydded flynyddol
£300 y flwyddyn

3 awr dim
dychwelyd o
fewn 3 awr o
ddydd Llun i
ddydd Sul
08:00 i 17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn
Trwy’r dydd

Parcio am ddim

50c am hyd at 2 awr
£1.50 am hyd at 9

awr
Trwydded A - £48 y
flwyddyn, Trwydded
B – £48 y flwyddyn,
Trwydded C - £48 y
flwyddyn

Dim

12

Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd o
fewn 3 awr o
ddydd Llun i
ddydd Sul
08:00 i 17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

Trwydded
Barcio Ddilys

Parcio am ddim

Trwydded
Barcio Ddilys

ATODLEN 2 – parhad
Colofn 1

Colofn 2

Enw'r Lle Parcio

Dosbarthiad y
Lle Parcio

Prif Faes Parcio, Neuadd
y Sir, fel y dangosir gydag
ymyl goch ar Gynllun 9
sydd ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn

Deiliaid
trwydded yn
unig

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Colofn 3

Colofn 4

Dosbarth Cerbyd

Safle lle y
gall Cerbyd
Aros

Colofn 5
Dyddiau ac
Oriau y Codir
Tâl am Leoedd
Parcio

Colofn 6
Oriau y
Gellir Codi
Tâl
Amdanynt

Colofn 7
Y cyfnod
hiraf y gall
cerbydau
aros

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm.

Yn gyfan
gwbl o fewn
llain barcio.

Dydd Llun i ddydd
Sadwrn
08:00 tan 17:00

Bob dydd
Bob awr

Trwy’r dydd

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Dim

Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd o
fewn 3 awr o
ddydd Llun i
ddydd Sul
08:00 i 17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

13

Colofn 8

Colofn 9

Graddfa Ffioedd

Math o
Drwydded

Trwydded C - £48 y
flwyddyn
Trwydded E - £48 y
flwyddyn, Trwydded
F – trwydded barcio
consesiynol

Parcio am ddim

Trwydded
Barcio Ddilys

Maes Parcio Aml Lawr,
Neuadd y Sir, fel y
dangosir gydag ymyl
goch ar Gynllun 10 sydd
ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn

Talu ac
Arddangos a
Thrwyddedau

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Neuadd Llwynegrin,
Neuadd y Sir, fel y
dangosir gydag ymyl
goch ar Gynllun 11 sydd
ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn

Talu ac
Arddangos

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm.

Yn gyfan
gwbl o fewn
llain barcio.

Dydd Llun i ddydd
Sadwrn
08:00 tan 17:00

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Dim

Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd o Parcio am ddim
fewn 3 awr o
ddydd Llun i
ddydd Sul
08:00 i 17:00
17.00
tan
08.00
dim
terfyn

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm.

Yn gyfan
gwbl o fewn
llain barcio.

Dydd Llun i ddydd
Sadwrn
08:00 tan 17:00

Bob dydd
Bob awr

2 Awr a Dim
Dychwelyd o
Fewn 1 Awr

50c am hyd at 2 awr

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Dim

Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd o
fewn 3 awr o
ddydd Llun i
ddydd Sul
08:00 i 17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

Parcio am ddim

14

Bob dydd
Bob awr

Trwy’r dydd

50c am hyd at 2 awr
£1.50 am hyd at 9

Trwydded
Barcio Ddilys

awr
Trwydded C - £48 y
flwyddyn
Trwydded D - £48 y
flwyddyn
Trwydded E - £48 y
flwyddyn
Trwydded F –
trwydded barcio
consesiynol

Dim

ATODLEN 2 – parhad
Colofn 1
Enw'r Lle Parcio

Ffordd Gwasanaeth 3,
Neuadd y Sir, fel y
dangosir gydag ymyl
goch ar Gynllun 12 sydd
ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn

Maes Parcio Theatr
Clwyd, fel y dangosir
gydag ymyl goch ar
Gynllun 13 sydd
ynghlwm wrth y
Gorchymyn hwn

Colofn 2
Colofn 3
Dosbarthiad y Dosbarth Cerbyd
Lle Parcio

Colofn 4
Safle lle y
gall Cerbyd
Aros

Deiliaid
trwydded yn
unig

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm.

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Colofn 5
Dyddiau ac
Oriau y Codir
Tâl am Leoedd
Parcio

Colofn 6
Oriau y
Gellir Codi
Tâl
Amdanynt

Colofn 7
Y cyfnod
hiraf y gall
cerbydau
aros

Colofn 8
Graddfa Ffioedd

Colofn 9
Math o
Drwydded

Yn gyfan
Dydd Llun i ddydd
gwbl o fewn Sadwrn
llain barcio. 08:00 tan 17:00

Bob dydd
Bob awr

Trwy’r dydd

Trwydded E - £48 y
flwyddyn,
Trwydded F –
trwydded barcio
consesiynol

Trwydded
Barcio Ddilys

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd
o fewn 3
awr o
ddydd Llun
i ddydd Sul
08:00 i
17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

Parcio am ddim

Deiliaid
trwydded yn
unig

Pob Cerbyd (heb drelar
wedi’i gysylltu) heb fod yn
fwy na 3.5 tunnell pwysau
gros uchafswm.

Yn gyfan
Dydd Llun i ddydd
gwbl o fewn Sadwrn
llain barcio. 08:00 tan 17:00

Bob dydd
Bob awr

Trwy’r dydd

Trwydded E - £48 y
flwyddyn
Trwydded F –
trwydded barcio
consesiynol

Cerbydau
trydan
Llain barcio
ailwefru

Cerbydau trydan
Beiciau modur trydan

Yn gyfan
gwbl o
fewn llain
barcio
cerbyd
trydan

Bob dydd
Bob awr

3 awr dim
dychwelyd
o fewn 3
awr o
ddydd Llun
i ddydd Sul

Parcio am ddim

Dim

Dim

15

Trwydded
Barcio Ddilys

08:00 i
17:00
17.00 tan
08.00 dim
terfyn

16

