
Trwyddedau parcio i ymwelwyr - telerau ac amodau  

 Gall preswylwyr sy'n byw mewn ardal cynllun parcio i breswylwyr yn unig brynu trwyddedau parcio 

i ymwelwyr, sy’n galluogi eu hymwelwyr i barcio eu cerbydau mewn man parcio i breswylwyr â 

marciau arno o fewn eu cynllun yn ystod oriau gweithredol y cynllun. Nid oes angen i breswylwyr 

fod yn ddeiliaid trwydded parcio ddilys i breswylwyr na bod yn berchen ar gerbyd i wneud cais am 

drwyddedau parcio i ymwelwyr. 

 Bydd angen i breswylwyr sy'n gwneud cais am drwydded(au) parcio i ymwelwyr roi prawf o 

breswylio drwy gyflwyno naill ai bil y dreth gyngor neu fil trydan/mwy/dŵr, neu gynnig morgais neu 

gytundeb tenantiaeth dyddiedig o fewn 3 mis i ddyddiad y cais. 

 Mae trwyddedau ar gyfer ymweliadau gan ffrindiau a pherthnasau ar gael am gost o £1.30 y dydd 

neu mewn llyfrau o 10 am £13. 

 Gellir prynu uchafswm o 30 trwydded parcio i ymwelwyr fesul eiddo y flwyddyn.  Caiff hanes prynu 

preswylwyr ei wirio cyn prosesu ceisiadau am drwyddedau newydd. 

 Ni all preswylwyr brynu mwy o drwyddedau parcio i ymwelwyr unwaith y bydd yr uchafswm o 30 

wedi'u rhoi, ni waeth swm y trwyddedau a roddir i eiddo eraill yn y parth. 

 Trwydded parcio rithwir neu ysgrifenedig fydd trwydded a bydd y drwydded yn cynnwys y manylion 

sydd eu hangen gan y cyngor. 

 Rhaid arddangos pob trwydded ar wyneb mewnol y ffenestr flaen fel bod y manylion i'w gweld yn 

glir. 

 Mae'r cyngor yn cadw'r hawl i derfynu trwyddedau a gaiff eu defnyddio’n dwyllodrus neu amhriodol, 

heb ad-dalu unrhyw gostau. 

 Mae'n drosedd ffugio neu feddu ar drwydded wedi'i ffugio neu wneud datganiad ffug i gael trwydded. 

 Caiff ceisiadau am drwydded(au) parcio i ymwelwyr eu hoedi os cyflwynir ceisiadau heb y 

dystiolaeth gywir. 

 Ni ellir ad-dalu ffioedd trwyddedau parcio i ymwelwyr ac ni roddir trwyddedau newydd ar gyfer 

rhai a gollwyd. Dim ond hyd at uchafswm o 30 trwydded parcio i ymwelwyr newydd y gellir eu rhoi 

fesul eiddo, y codir yr un tâl am bob un. 

 Wrth barcio cerbyd mewn man parcio i breswylwyr yn unig, ni ddylid ei ddefnyddio i werthu na 

llogi unrhyw wasanaeth. 

Gellir amrywio'r telerau ac amodau hyn o bryd i'w gilydd, ond bydd unrhyw breswylydd sy'n gwneud cais 

am drwydded yn cael esboniad clir o’r telerau ac amodau presennol sy'n berthnasol i'r drwydded yr adeg 

honno. 

Mae telerau ac amodau llawn ar gyfer trwyddedau ymwelwyr ar gael ar wefan y cyngor. 
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