Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch, ffoniwch y Tîm Gwasanaethau
Parcio ar: 01352 704638 neu 704640

CAIS AM ODDEFEB RHEOLIADAU PARCIO
Manylion yr ymgeisydd
Dyddiad y cais
Enw cyswllt
Enw’r cwmni
Cyfeiriad
Cod post
Rhif ffôn
Cyfeiriad e-bost
Manylion y Cais am Oddefeb
Lleoliad (byddwch yn fanwl)
Dyddiad dechrau
Pwrpas / rheswm dros y cais am
hawlen
Manylion y cerbyd
Rhif cofrestru
Gwneuthuriad

Dyddiad terfyn

Lliw
Model

Manylion talu
Mae’r gost yn £10.00 y cerbyd am 1 diwrnod.
Mae’r gost yn £25.00 y cerbyd am 0 i 7 diwrnod yn olynol.
Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi’u llenwi naill ai drwy’r post neu drwy e-bost at Gyngor Sir y Fflint er
mwyn iddynt ystyried eich cais a dosbarthu’r oddefeb (os penderfynir gwneud hynny):
Drwy’r post – Cyngor Sir y Fflint, Gwasanaethau Parcio, Adran yr Amgylchedd, Hen Dŷ Ysgol Glanrafon,
Ffordd Glanrafon, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
CH7 1PA
Drwy e-bost (anfonwch gopi wedi’i sganio) - parkingservices@flintshire.gov.uk
Bydd y ffïoedd yn daladwy cyn i chi dderbyn yr oddefeb, naill ai drwy siec neu dros y ffôn (01352 704637)
Amodau Defnyddio
RHAID gosod yr oddefeb ar ochr fewnol ffenestr flaen y cerbyd y mae’n berthnasol iddo. Gofalwch fod modd
gweld holl fanylion yr oddefeb yn glir o’r tu allan.
Mae’r oddefeb yn ddilys yn ystod yr amseroedd a’r dyddiau a nodir ar yr oddefeb yn unig.
Gellir ond parcio’r car yn yr ardal a ddangosir ar yr oddefeb.
Rhaid symud y cerbyd os gofynnir i chi wneud hynny gan Swyddog Gorfodi Parcio Sifil neu Swyddog Heddlu
– hyd yn oed os oes gennych oddefeb.
Nid oes modd trosglwyddo’r oddefeb hon.
Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i archwilio’r cerbyd, drwy gyfrwng Swyddog Awdurdodedig o’r Cyngor, ar
unrhyw amser rhesymol er mwyn gwirio’r gwaith a/neu ddilysrwydd yr oddefeb.
Rwy’n gwbl gyfarwydd ag amodau’r oddefeb hon fel y nodir uchod.
Llythrennau
Llofnod…………………………. bras………………………
Dyddiad…...………………………...
AT DDEFNYDD Y SWYDDFA
YN UNIG
Rwyf wedi archwilio’r ffordd ac rwy’n derbyn / gwrthod y cais hwn.
Rhif yr hawlen:……………….

Llofnod……………………………. Dyddiad………………………..

