
  
 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 
GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLEOEDD LLWYTHO A PHARCIO) (GORFODI 
SIFIL) GORCHYMYN 2013 DIWYGIAD RHIF.19   2022          
 
HYSBYSIR DRWY HYN fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y cyfeirir ato yma wedi 
hyn fel “y Cyngor”), sef yr Awdurdod Priffyrdd ar gyfer Pen-y-bont wedi gwneud y Gorchymyn a 
ganlyn drwy arfer ei bwerau o dan Adrannau 1, 2, 3, 4, 32, 35, 45, 46, 49,51,53,124 a Rhan IV o 
Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (“y Ddeddf”) a Deddf Rheoli Traffig 2004 a phob pŵer 
galluogi arall ac ar ôl ymgynghori â’r Prif Swyddog Heddlu yn unol â Rhan III o Atodlen 9 i’r Ddeddf, 
a'r effaith fydd:- 
  
1.  Diwygio Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (Gwahardd a Chyfyngu ar 

Aros a Lleoedd Llwytho a Pharcio) (Gorfodi Sifil) 2013 (“Gorchymyn 2013) trwy ddirymu 
Cynlluniau Gorchymyn BS29 Diwygiad 2 a BT29 Diwygiad 1 a mewnosod y Cynlluniau 
Gorchymyn diwygiedig BS29 Diwygiad 3 a BT29 Diwygiad 2.  

 
2. Dynodi Lleoedd Parcio Deiliaid Trwyddedau Preswylwyr yn Unig o dan adran 45 o Ddeddf 

Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y nodir yn atodlen 1; 
 
3. Cyflwyno Aros Cyfyngedig 8am-8pm - 2 awr o aros ar y mwyaf - dim dychwelyd o fewn 4 awr 

NEU gyfyngiad Lleoedd Parcio Trwyddedau Preswylwyr 8AM-8PM (Cilfan Defnydd a Rennir) 
a nodir yn atodlen 2 isod.   Dynodir Lleoedd Parcio Trwyddedau Preswylwyr 8AM-8PM o 
dan 45 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a 

 
4. Chyflwyno gwaharddiad Aros Ar unrhyw Amser fel y nodir yn atodlen 3 isod.     
 
5. Dirymu Atodlen 1 i Orchymyn 2013 a rhoi cynnwys atodlen 4 isod yn ei lle.   
 
Y taliadau am drwyddedau preswylwyr, at ddibenion adran 46 o Ddeddf Rheoleiddio  
Traffig Ffyrdd 1984, yw’r rhai a ragnodir gan Atodlen 4 isod ac maent yn cael eu hymgorffori yn          
Atodlen 1 i Orchymyn 2013.      

 
Mae copi o’r dogfennau a adneuwyd gan gynnwys y Gorchymyn, y Cynllun a Datganiad o  
resymau’r Cyngor dros wneud y Gorchymyn ar gael naill ai drwy gysylltu â 
traffictransportation@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio’r Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid 
Ffôn: 01656 643643 (dyfynnwch y cyfeirnod cyfreithiol HIG001 1038/JPD) neu o Lyfrgell Pen-y-
bont ar Ogwr, Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 
4AH  rhwng yr oriau canlynol: Dydd Llun-Dydd Gwener 9:15-13:00 – 14:00-18:00 a dydd Sadwrn 
9:15-13.00 - 14:00-17:00 neu gellir eu harchwilio ar-lein yn 
https://www.bridgend.gov.uk/cy/busnes/trwyddedu/hysbysiadau-cyfreithiol-a-gorchmynion/ .                            
 
Gwnaed y gorchymyn ar 29/07/2022 a bydd yn dod i rym ar 12/08/2022.  
 
Os bydd unrhyw berson yn dymuno cwestiynu dilysrwydd unrhyw Orchymyn neu unrhyw un o'i 
ddarpariaethau ar y sail  nad ydynt o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf neu fod unrhyw un o 
ofynion y Ddeddf neu o unrhyw offeryn a wnaed o dan y Ddeddf na chydymffurfiwyd ag ef, caiff y 
person hwnnw, o fewn chwech wythnos o'r dyddiad y gwneir y Gorchymyn, yn gymwys at y diben 
i'r Uchel Lys. 
 
 
 
 

mailto:traffictransportation@bridgend.gov.uk
https://www.bridgend.gov.uk/business/licensing/legal-notices-and-orders/


Os bydd angen yr hysbysiad arnoch mewn fformat gwahanol er enghraifft, print mwy, sain, braille 
neu ffacs cysylltwch â'r Adran Gyfreithiol ar y cyfeiriad isod neu drwy'r Ganolfan Gwasanaethau 
Cwsmeriaid Ffôn : 01656 643643 cyfeirnod cyfreithiol HIG001 –1038/JPD. Mae'r cyngor yn 
croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn cael ei 
hateb yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi wrth ymateb. 
   
     

      ATODLEN 1  
(DYNODI LLEOEDD PARCIO DEILIAID TRWYDDEDAU PRESWYLWYR) 

 
Suffolk Street, Pen-y-bont ar Ogwr 

(i) Ar ochr ddeheuol y gerbytffordd o bwynt 10m (11 llath) i'r dwyrain o ymyl palmant 
gorllewinol Cheltenham Terrace am bellter o 56.5m (62 llath) i gyfeiriad y dwyrain. 

 
Jenkin Street, Pen-y-bont ar Ogwr 

(i) Ar yr ochr orllewinol o ffin 2/4, Jenkin Street, am bellter o oddeutu 97 metr (106 llath) i 
gyfeiriad y de. 
(ii) Ar yr ochr ddwyreiniol o ffin 1/3, Jenkin Street, am bellter o oddeutu 73 metr (80 llath) i 
gyfeiriad y de. 
(iii) Ar yr ochr ddwyreiniol o bwynt 79 metr (86 llath) i'r de o ffin 1/3 Jenkin Street am bellter 
o oddeutu 13 metr (14 llath) i gyfeiriad y de. 

 
South Place, Pen-y-bont ar Ogwr 

(i) Ar ochr orllewinol y gerbytffordd, o bwynt 5 metr (5 llath) i'r de o ymyl palmant deheuol 
Suffolk Street am bellter o oddeutu 24 metr (26 llath) i gyfeiriad y de. 

 
Cheltenham Terrace, Pen-y-bont ar Ogwr 

(i) Ar yr ochr orllewinol o bwynt 12 metr (11 llath) i'r de o ymyl palmant deheuol Free School 
Court am bellter o oddeutu 105 metr (115 llath) i gyfeiriad y de. 
(ii) Ar yr ochr ddwyreiniol o bwynt 8 metr (11 llath) i'r de o ymyl palmant deheuol Free School 
Court am bellter o oddeutu 94 metr (103 llath) i gyfeiriad y de. 
 

 
     ATODLEN 2 

(AROS CYFYNGEDIG 8AM-8PM – 2 AWR O AROS AR Y MWYAF - DIM DYCHWELYD O 
FEWN 4 AWR) NEU 

(LLEOEDD PARCIO TRWYDDEDAU PRESWYLWYR 8AM-8PM) 
(CILFAN DEFNYDD A RENNIR) 

 
 
Free School Court, Pen-y-bont ar Ogwr  

(i) Ar yr ochr ogleddol o bwynt 35 metr (38 llath) i'r dwyrain o ymyl palmant gogleddol Nolton 
Street am bellter o tua 40 metr (44 llath) i gyfeiriad y dwyrain. 
(ii) Ar ochr ogleddol o bwynt 75 metr (83 llath) i'r dwyrain o ymyl palmant gogleddol Nolton 
Street am bellter o oddeutu 82 metr (90 llath) i gyfeiriad y dwyrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                        ATODLEN 3 
        (GWAHARDDIAD AROS AR UNRHYW AMSER) 
 
 
Free School Court, Pen-y-bont ar Ogwr  

(i) Ar yr ochr ddeheuol yn ei bwynt terfynu dwyreiniol am bellter o oddeutu 4 metr (4 llath) i 
gyfeiriad y gorllewin.  
(ii) Ar yr ochr ogleddol, yn ei bwynt terfynu dwyreiniol am bellter o oddeutu 6 metr (7 llath) i 
gyfeiriad y de.  
(iii) Ar yr ochr ogleddol yn ei bwynt terfynu am bellter o oddeutu 4 metr (4 llath) i gyfeiriad y 
gorllewin. 

 
Cheltenham Terrace, Pen-y-bont ar Ogwr 

(i) Ar yr ochr ddwyreiniol o linell palmant ogleddol Suffolk Street am bellter o oddeutu 4 metr 
(4 llath) i gyfeiriad y gogledd.  

 
Suffolk Street, Pen-y-bont ar Ogwr 

(i) Ar yr ochr ogleddol o linell palmant dwyreiniol Cheltenham Terrace am bellter o oddeutu 4 
metr (4 llath) i gyfeiriad y dwyrain. 
(ii) Ar yr ochr ogleddol o bwynt 27 metr (30 llath) i'r dwyrain o ymyl palmant dwyreiniol 
Cheltenham Terrace am bellter o oddeutu 10 metr (11 llath) i gyfeiriad y dwyrain.  
(iii) Ar yr ochr ogleddol o linell palmant gorllewinol Jenkin Street am bellter o oddeutu 5 metr 
(5 llath) i gyfeiriad y gorllewin. 
(iv) Ar yr ochr ddeheuol o ymyl palmant gorllewinol Cheltenham Terrace am bellter o oddeutu 
10m (11 llath) i gyfeiriad y dwyrain. 
(v) Ar yr ochr ddeheuol o ymyl palmant gorllewinol Jenkin Street am bellter o oddeutu 5 metr 
(5 llath) i gyfeiriad y gorllewin. 

 
Jenkin Street, Pen-y-bont ar Ogwr 

(i) Ar yr ochr orllewinol o linell palmant ogleddol Suffolk Street am bellter o oddeutu 5 metr (5 
llath) i gyfeiriad y gogledd. 

 
South Place, Pen-y-bont ar Ogwr 

(i) Ar yr ochr orllewinol o linell palmant ddeheuol Suffolk Street am bellter o oddeutu 5 metr 
(5 llath) i gyfeiriad y de. 
(ii) Ar ochr orllewinol y gerbytffordd, o bwynt 29 metr (32 llath) i'r de o ymyl palmant deheuol 
Suffolk Street am bellter o oddeutu 5 metr (5 llath) i gyfeiriad y de. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATODLEN 4 
(NEWID ATODLEN 1 I ORCHYMYN 2013, A 

RHAGNODI TALIADAU AR GYFER TRWYDDEDAU PARCIO PRESWYLWYR YN YR 
ARDALOEDD HYNNY SY’N DESTUN TÂL TRWYDDED)  

 
ATODLEN 1 

                                 (TALIADAU) 
Bydd un Drwydded Preswylwyr yn destun Tâl o £20 y flwyddyn.  
Bydd un Drwydded Ymwelwyr Preswylwyr yn destun Tâl o £20 a bydd yn ddilys am 2 wythnos.  
 
                    ARDALOEDD TRWYDDEDAU PRESWYLWYR 
       (DDIM YN DESTUN TÂL TRWYDDED) 

STRYD TREF 

ALFRED STREET MAESTEG 

AUSTRALIAN TERRACE PEN-Y-BONT AR OGWR 

CASTLE STREET MAESTEG 

CROSS STREET MAESTEG 

EDWARD STREET PEN-Y-BONT AR OGWR 

FERRIERS ROW  MAESTEG BLAENGARW 

GOODWIN STREET MAESTEG 

MACKWORTH ROAD PORTHCAWL 

MEADOW STREET MAESTEG 

PLASNEWYDD STREET  MAESTEG 

QUEEN STREET MAESTEG 

RIVER STREET  MAESTEG 

THE STRAND  BLAENGARW 

TABOR PLACE  MAESTEG 

TEMPLE STREET MAESTEG 

WELLFIELD AVENUE PORTHCAWL 

 
    ARDALOEDD TRWYDDEDAU PRESWYLWYR 

          (YN DESTUN TÂL TRWYDDED) 

STRYD TREF 

PARTH 8  

SUFFOLK STREET PEN-Y-BONT AR OGWR 

JENKIN STREET PEN-Y-BONT AR OGWR 

SOUTH PLACE PEN-Y-BONT AR OGWR 

CHELTENHAM TERRACE  PEN-Y-BONT AR OGWR 

FREE SCHOOL COURT  PEN-Y-BONT AR OGWR 

Nodiadau:Gellir dal un drwydded preswylwyr fesul person sydd â chyfeiriad yn ffordd y cynllun 
sy'n cwmpasu'r ffordd honno.  Dim cyfyngiad ar nifer y trwyddedau fesul cartref.Gellir dal un 
drwydded ymwelwyr ar y tro am uchafswm o 2 wythnos, fesul cyfeiriad yn ffordd y cynllun sy'n 
cwmpasu'r ffordd ar unrhyw adeg.Dim cyfyngiad ar y nifer o weithiau y gall cartref wneud cais. 
 

Dyddiad: 04/08/2022  
K Watson,  Prif Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, AD a Pholisi Corfforaethol – Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr, Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. 
K Watson, Chief Officer Legal and Regulatory Services, Human Resources and Corporate Policy – Chief Executive’s Directorate, Bridgend County 
Borough Council, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB. 


