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GORCHYMYN ARBROFOL CYNGOR SIR Y FFLINT 
(MAES PARCIO STRYD NEWYDD, YR WYDDGRUG)  

 (GWAHARDD GYRRU) (AR WAHÂN I FYSIAU) 
2022 

 

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn arbrofol ar 18 
Hydref 2022 dan Adran 9 a 10 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a phob pŵer arall 
sy’n galluogi, ac ar ôl ymgynghori â Phrif Swyddog yr Heddlu, yn unol â Rhan III Atodlen 9 
Deddf 1984, a’i effaith fydd:- 
 

1) Gwahardd pob cerbyd, ar wahân i fysiau, rhag mynd i mewn i gyfleuster Parcio 
Bysiau dynodedig o fewn Maes Parcio Ffordd Newydd, yr Wyddgrug. 

 

Daw’r Gorchymyn Arbrofol i rym ar 28 Hydref 2022 am gyfnod o 18 mis. Mae copi o’r 
Gorchymyn ynghyd â chynllun yn dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt gan y Gorchymyn a 
datganiad o resymau’r Cyngor dros wneud y Gorchymyn i’w gweld yn Sir y Fflint yn Cysylltu, 
Llyfrgell yr Wyddgrug, Ffordd yr Iarll, yr Wyddgrug, CH7 1AP yn ystod oriau swyddfa neu 
gellir eu gweld ar ein gwefan www.siryfflint.gov.uk > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio 
> Gorchmynion Rheoliadau Traffig neu gellir gofyn am gopi o’r dogfennau drwy anfon e-bost 
at    Streetscene@flintshire.gov.uk neu drwy ffonio 01352701234. 
 
Bydd y Cyngor yn ystyried, maes o law, a ddylai darpariaethau’r Gorchymyn barhau mewn 
grym am gyfnod amhenodol.  O fewn cyfnod o 6 mis wedi i’r Gorchymyn ddod i rym, neu os 
yw’r Gorchymyn yn cael ei addasu neu ei amrywio wedi hynny, ers i’r addasiad neu’r 
amrywiad hwnnw ddod i rym (pa un bynnag yw’r hwyraf), gall unrhyw un wrthwynebu 
gwneud y Gorchymyn at bwrpas parhad amhenodol o’r fath.  
 
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn, a'r sail ar gyfer gwrthwynebu, yn 
ysgrifenedig at yr unigolyn isod o fewn chwe mis i’r dyddiad y bydd y Gorchymyn hwn wedi 
dod i rym, neu’r dyddiad y bydd unrhyw amrywiad neu addasiad neu’r amrywiad neu’r 
addasiad diweddaraf wedi dod i rym gan nodi cyfeirnod SS/TRO/JB/EO/2022. 
 
Os bydd yn ymddangos yn hanfodol i’r Cyngor ei bod yn angenrheidiol er budd symud traffig 
mewn modd cyflym, cyfleus neu ddiogel, neu i ddarparu cyfleusterau parcio addas a digonol 
ar y briffordd neu ar gyfer cadw neu wella amwynderau’r ardal mae unrhyw ddarn o ffordd 
a effeithir gan y Gorchymyn yn rhedeg drwyddi, gall y swyddog a enwir isod o’r Cyngor, 
addasu neu atal y Gorchymyn neu ei ddarpariaethau. 
 
Gall unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn Arbrofol (a wnaed ar 18 
Hydref 2022) neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar sail nad ydynt o fewn y grymoedd y 
cyflwynwyd gan y ddeddfwriaeth berthnasol, neu ar sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw 
ofynion deddfwriaeth mewn perthynas â’r Gorchymyn, wneud cais i’r Uchel Lys o fewn chwe 
wythnos o 18 Hydref 2022 i'r diben hwn. 

 
Dyddiedig y 21 diwrnod o Hydref 2022 

 

Katie Wilby 
Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) 
Neuadd y Sir, 
Yr Wyddgrug,  
Sir y Fflint. 
CH7 6NF 
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DATGANIAD O RESYMAU DROS ARGYMELL GWNEUD Y GORCHYMYN 
ARBROFOL 

 
 
Ar 18 Hydref 2022, gwnaeth Cyngor Sir y Fflint Orchymyn Arbrofol yn gwahardd pob cerbyd, 
ar wahân i fysiau, rhag mynd i mewn i gyfleuster Parcio Bysiau dynodedig o fewn Maes 
Parcio Ffordd Newydd, yr Wyddgrug. 
 
Mae’r cyfleuster Maes Parcio i Fysiau dynodedig yn gwella diogelwch ac amwynder yr ardal 
gyda’r Bysiau Mawr wedi parcio mewn modd mwy trefnus ac felly, ni ddylai unrhyw gerbyd 
arall ei ddefnyddio.  
 
 
Dyddiedig 21 Hydref 2022 

 
Katie Wilby,  
Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth)  
Neuadd y Sir,  
Yr Wyddgrug,  
Sir y Fflint.  
CH7 6NR 
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