
GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG 
(MANNAU PARCIO ODDI AR Y STRYD) 

(GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) 2022 
1. HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bro Morgannwg drwy arfer ei bwerau 
 dan adrannau 32,33 a 35 a Rhan IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd  
 1984 a Rhan 6 o Ddeddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill  
 yn bwriadu gwneud Gorchymyn, y bydd ei effaith yn diwygio taliadau parcio yn y  
 lleoliadau a bennir yn yr Atodlen isod. 
2. Bydd y costau diwygiedig yn dod i rym o Dydd Llyn 27 Mehefin 2022.  
Mae’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig canlynol i gael eu diwygio fel a ganlyn: 
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) (Diwygio) 
2013 
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) (Diwygio)  
2014 
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) (Diwygio)  
2020 
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) (Diwygio)  
2021 

Dyddiad: 2 Mehefin 2022. 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gweladwy a Thai 

Cyngor Bro Morgannwg, 
Yr Alpau, Gwenfô. CF5 6AA. 

 

Taliadau Parcio Ceir Newydd 
 
Maes Parcio Rivermouth, Aberogwr: 7am-11pm 
(Mae'r ffioedd yn berthnasol 7 diwrnod yr wythnos; Dydd Llun i ddydd Sul) 
 
 

Llioliad 
 

Ceir  

Rivermouth, Aberogwr 

 

 

 

 

Beiciau Modur/Beiciau Solo 

0 - 1 awr = £1.00 

1 - 2 awr = £2.00 

2 - 4 awr = £4.00 

Drwy'r Dydd= £6.00 

 

Free 

 

Deiliaid Bathodyn Glas: am ddim ond rhaid iddynt wneud cais am drwydded barcio AM DDIM 
drwy gysylltu â Chyngor Bro Morgannwg ar 01446 700111 llun-Gwener 9am-5pm neu drwy 
anfon e-bost at contactonevale@valeofglamorgan.gov.uk  Dim ond i UN cerbyd y gellir 
cofrestru'r drwydded ond mae trwyddedau ychwanegol ar gael i'w prynu fel isod. Os gwneir cais 
am y drwydded barcio am ddim ond heb ei rhoi, gall Deiliaid Bathodyn Glas adael y maes 
parcio drwy ddefnyddio'r intercom wrth y rhwystr. 

 

 

 

mailto:contactonevale@valeofglamorgan.gov.uk


 

Trwyddedau parcio: Ar gael i'w prynu ar gyfer pob maes parcio i ymwelwyr sy'n troi allan o'r 
arfordir am gyfnodau o 6 mis am £30 neu 12 mis am £50. (Blwyddyn Ariannol 2022/2023) Ni 
ellir trosglwyddo'r trwyddedau ac maent yn feysydd parcio ac yn benodol i gerbydau. I wneud 
cais am drwydded arfordirol, cysylltwch â Chyngor Bro Morgannwg ar 01446 700111 dydd Llun 
i ddydd Gwener 9am-5pm neu e-bostiwch contactonevale@valeofglamorgan.gov.uk  

Ffi y Tu Allan i Oriau: Bydd maes parcio Rivermouth ar agor rhwng 7am ac 11pm. Dim ond i'r 
cyhoedd yn ystod yr amseroedd hyn y bydd y bolard yn weithredol. Gall tâl cosb o £70 wneud 
cais i ryddhau cerbyd ar ôl i'r maes parcio gau. Gofynnir am daliad llawn cyn gadael y maes 
parcio. 

Coetsys: Oherwydd cyfyngiadau ar faint cerbydau o fewn mynedfa/allanfa maes parcio 
Rivermouth, ni all coetsys a cherbydau sy'n fwy na 7.7m o hyd a 2.43 metr o led gael mynediad 
i'r maes parcio hwn mwyach. 

mailto:contactonevale@valeofglamorgan.gov.uk

