
 
Hysbysiad o Gwneud 

 
GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT 

 (FFORDD GLYNDWR, FFORDD OWEN A FFORDD EDWIN, LLANEURGAIN) 
 (TRAFFIG UNFFORDD) 2022 

 
Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn ar 6 Medi 2022 drwy 
arfer ei bwerau o dan Adrannau 1 (1) a 2 (1) a (2) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a’i 
effaith fydd: 
 
Gwahardd unrhyw gerbyd, rhag defnyddio’r darnau o ffyrdd a nodir yng Ngholofn 1 i Atodlen yr 
Hysbysiad hwn ac eithrio i’r cyfeiriad a nodir mewn perthynas â’r darnau o ffyrdd yng Ngholofn 2 
i’r Atodlen honno.  
 
Os ydych yn dymuno gweld copi o’r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn a ddaw i rym ar 21 Ebrill 2023, 
cynlluniau’n dangos y ffyrdd a effeithir arnynt gan y Gorchymyn a datganiad o resymau’r cyngor 
dros wneud y Gorchymyn, 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 Gorchymyn 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 Gorchymyn, fe allwch, o fewn chwe wythnos o ddyddiad y Gorchymyn, wneud cais i'r 
uchel Lys, i'r pwrpas hwn.   
 

ATODLEN 
 

                Colofn 1 

              Enw’r Ffordd 

Colofn 2 

Cyfeiriad a Ganiateir 

Ffordd Glyndwr, Llaneurgain – O’i chyffordd â 

Ffordd Edwin, i’w chyffordd â Ffordd Owen. 

Gogledd Orllewinol 

Ffordd Owen, Llaneurgain – O’i chyffordd â Ffordd 

Glyndwr, i’w chyffordd â Ffordd Edwin. 

Gogledd Ddwyreiniol 

Ffordd Edwin, Llaneurgain – O’i chyffordd â Ffordd 

Owen, i’w chyffordd â Ffordd Glyndwr. 

I’r de 

 
 
Katie Wilby, 
Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant), 

       Neuadd y Sir, 
                 Yr Wyddgrug, 
                 Sir y Fflint.  
                 CH7 6NF. 
                 Dyddiedig yr 9 diwrnod o Medi 2022 











 
 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT 
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DATGANIAD O RESYMAU DROS ARGYMELL GWNEUD Y GORCHYMYN 
 
 
Cynigir cyflwyno system Unffordd ar Ffordd Glyndwr, Ffordd Owen a Ffordd Edwin, 

Llaneurgain, a fydd yn gwella diogelwch i gerddwyr a defnyddwyr ffordd diamddiffyn, tra’n 

lleihau tagfeydd a gwella llif y traffig Ysgol Owen Jones. Bydd lleihau’r tagfeydd o fudd i 

ddiogelwch y plant sy’n teithio i'r ysgol ac yn ôl adref a bydd hefyd yn gwella ansawdd yr aer 

ac ansawdd bywyd trigolion lleol. 

Mae'r Cyngor Sir yn parhau â’i gyfrifoldeb i ystyried darpariaeth symudiad cyfleus a diogel 
cerbydau modur a thraffig arall, ac mae’r mesurau a gynigir yn ceisio sicrhau bod y perygl yn 
cael ei leihau ar gyfer defnyddwyr ffordd diamddiffyn ynghyd â gwella amwynder yr ardal.  
 
Ceir manylion y cynigion yn yr Hysbysiad Cyhoeddus ac maent wedi eu cynnwys yn y 
Gorchymyn Drafft arfaethedig. 
 
Dyddiedig y 11 diwrnod o Medi 2020 

 
Stephen O Jones, 
Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant), 
Neuadd y Sir, 
Yr Wyddgrug,  
Sir y Fflint. 
CH7 6NF 
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