
                                                                  Hysbysiad o Gwneud 

 

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

 

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyns ar 22 Mawrth 2022 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 y Pandemig COVID-19, os ydych yn dymuno gweld copi o’r Hysbysiad hwn, y 

Gorchymyns a ddaw i rym ar 1 Ebrill 2022, Gorchymyns a datganiad o resymau’r cyngor dros wneud y 

Gorchymyns, cynghorir eich bod yn eu darllen ar ein gwefan ar www.siryfflint.gov.uk > Preswyl >Ffyrdd, 

Strydoedd a Theithio > Gorchmynion Rheoleiddio Traffig neu gallwch wneud cais am gopi o’r dogfennau 

trwy anfon e-bost at streetscene@flintshire.gov.uk neu drwy ffonio 01352701234. 

Os ydych chi’n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyns hwn neu unrhyw ddarpariaeth sydd ynddo ar 

y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaethpwyd dani o ran y 

Gorchymyns, fe allwch, o fewn chwe wythnos o ddyddiad y Gorchymyns, wneud cais i'r uchel Lys, i'r 

pwrpas hwn.   

 

Dyddiad: Dydd Gwener 25 Mawrth 2022          

 

 

 

Katie Wilby  

Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant)  

Neuadd y Sir,  

Yr Wyddgrug,  

Sir y Fflint,  

CH7 6NR. 

 























 

 

GORCHYMYN  
(LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – TREFFYNNON) 

(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 – Treffynnon) 
(Diddymu) 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. 
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