
 
Hysbysiad o Gwneud 

CYNGOR SIR Y FFLINT 
FFORDD WRECSAM, PENYFFORDD 

(GWAHARDD GYRRU) 
GORCHYMYN 2022 

 
Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir y Fflint wedi gwneud Gorchymyn ar 25fed Hydref 

2022 o dan Adran 1 (1) (d) ac (f)  Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (“Deddf 

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, yn gwneud y Gorchymyn a’i effaith fydd: 

 

1) Gwahardd unrhyw gerbyd ar wahân i reidwyr beiciau pedal yrru drwy Ffordd 

Wrecsam, Penyffordd. 

 

I bwrpas y Gorchymyn arfaethedig hwn,, bydd Ffordd Wrecsam yn golygu’r ffordd 

wasanaeth sy’n rhedeg yn ochr â’r A550 Ffordd Wrecsam, Penyffordd. 

 

Pe byddech yn dymuno gweld copi o'r Hysbysiad hwn, y Gorchymyn a fydd yn dod i rym 

ar yr 30fed Hydref 2022, ynghyd â chynllun sy'n dangos hyd y ffordd y mae'r Gorchymyn 

arfaethedig yn ymwneud â nhw a datganiad o resymau’r Cyngor dros gynnig gwneud y 

Gorchymyn yn,  arferol yn Llyfrgell, Sir y Fflint yn Cysylltu, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug, 

CH7 1AP, yn ystod oriau gwaith arferol neu fe gellir eu gweld ar ein gwefan yn 

www.siryfflint.gov.uk > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio  > Gorchmynion 

Rheoleiddio Traffig neu gallwch wneud cais am gopi o’r dogfennau drwy anfon e-bost at 

Streetscene@flintshire.gov.ukneu drwy ffonio 01352701234. 

 
Dylai unrhyw un sy’n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw un o’i 

darpariaethau ar sail nad yw neu ydynt o fewn pwerau’r Deddfau, neu na 

chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Deddfau neu unrhyw offeryn a wnaed o dan 

y Deddfau, wneud cais i’r Uchel Lys cyn pen chwe wythnos ar ôl dyddiad y Gorchymyn 

Dyddiedig y 28ed diwrnod o Hydref 2022 

 

Katie Wilby 

Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth), 

Neuadd y Sir, 

Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 6NF. 
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DATGANIAD O RESYMAU DROS ARGYMELL GWNEUD Y GORCHYMYN 
 
Mae Cyngor Sir y Fflint yn bwriadu cyflwyno cyfyngiad Gwahardd Gyrru ar Ffordd 
Wrecsam, Penyffordd.  At ddibenion y Gorchymyn arfaethedig hwn, bydd ‘Ffordd 
Wrecsam’ yn golygu'r ffordd wasanaeth sydd yn rhedeg yn paralel gyda’r A550 Ffordd 
Wrecsam, Penyffordd.  
 
Ers peth amser, mynegwyd pryder ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y ffordd 
wasanaeth sydd yn effeithio ar amwynder a chymeriad yr ardal.  
 
Felly, cynigir gwahardd traffig trwodd yn y lleoliad yma, ond caniateir llwybr i feicwyr a 
cherddwyr.  
 
Drwy weithredu’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig hwn, bydd yn helpu i atal ymddygiad 
gwrthgymdeithasol sydd yn andwyol i’r amwynder a chymeriad yr ardal, tra’n gwella 
diogelwch ar y ffordd hefyd.  
 
Ceir manylion y cynigion yn yr Hysbysiad Cyhoeddus ac maent wedi’u cynnwys yn y 
Gorchymyn Drafft arfaethedig. 
 
 
Dyddiedig y 16fed diwrnod o Medi 2022 

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