
CYNGOR BRO MORGANNWG 
GORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A 

LLWYTHO A MANNAU PARCIO) 
(GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 7) 2021 

1. Ar 15 Gorffennaf 2021 gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau 
dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a’r 
holl bwerau galluogi eraill, greu Gorchymyn i roi’r cyfyngiad parcio a nodir yn 
yr atodlen isod ar waith.  

2.        Daw’r Gorchymyn i rym ar 2 Awst 2021 neu ar y dyddiadau  
           y mae’r arwyddion a’r marciau ffordd yn cael eu rhoi yn eu lle, p’un bynnag  
           sydd hwyraf, ac fe’i gelwir yn “Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg             
           (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi  
           Sifil) (Diwygiad) (Rhif 7) 2021”.            
3.        Gellir archwilio copi o’r Gorchymyn a’r cynlluniau’n dangos yr ardaloedd yr  
           effeithir arnynt ar wefan y Cyngor yn  www.bromorgannwg.gov.uk     
4.        Os dymunwch herio dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaethau 

ynddo ar y sail nad yw’n unol â’r pwerau a ddyfarnwyd gan y Ddeddf uchod 
neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu 
unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas â’r Gorchymyn, 
gallwch, o fewn chwe wythnos i 2 Awst 2021 , wneud cais i’r Uchel Lys at y 
diben hwn. 

Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn: 
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a 
Llwytho a Mannau Parcio) (Gorfodi Sifil) 2013 
 
Atodlenni Map AZ50, BA50, BA51, BA52, BB50 a BB51 
 
Ynys y Barri 
 
Breaksea Drive, Friars Road, Harbour Road, Paget Road. Ffordd Y Glannau,  
Lôn Ddienw yn arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri, Station Approach Road 

ATODLEN 1 
Cynnig Aros Cyfyngedig 9am tan 9pm 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr 
Breaksea Drive 
Ar ochr y gogledd-orllewin o bwynt 62 metr i’r de-orllewin o gyffordd Adar Y Môr tua’r 
de-orllewin am 60 metr. 
  
Ar ochr y gogledd, o bwynt  47metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Friars Road tua’r 
gorllewin am 85 metr.  
 
Ar ochr y gogledd o bwynt 21 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Friars Road tua’r 
gorllewin am 5 metr.  
 
Ar ochr y de-ddwyrain o bwyny 60 metr i’r de-orllewin o’r gyffordd ag Adar Y Môr tua’r 
de-orllewin am 60 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 117 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Friars Road tua’r gorllewin 
am 19.5 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 67 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Friars Road tua’r gorllewin 
am 35 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 11 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Friars Road tua’r gorllewin 
am 20 metr. 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/Index.aspx


 
Paget Road 
Ar ochr y gogledd-orllewin, o’r ffin rhwng eiddo rhifau 2 a 3 tua’r de-orllewin am 89 
metr. 
 
Ar ochr y de-ddwyrain o'r ffin rhwng eiddo rhifau 10 a 11 tua’r de-orllewin am 81 metr. 
 
Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 60 metr i’r gogledd-ddwyrain o’r gyffordd â’r lôn 
ddienw’n arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri tua’r gogledd-ddwyrain am 14.5 metr. 
 
 
Lôn Ddienw yn arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri 
Ar ochr y gogledd-ddwyrain o bwynt 9 metr i’r gogledd-orllewin o’r gyffordd â Paget 
Road, tua’r gogledd-orllewin am 21 metr.  
 
Station Approach Road 
Ar ochr y gogledd o bwynt 45.4 metr i’r dwyrain o ffin orllewinol eiddo rhif 2 tua’r 
dwyrain am 54.6 metr.  
 
Ar ochr y gogledd-orllewin o bwynt 32 metr i’r de-orllewin o linell adeiladu’r gogledd-
ddwyrain yng Ngorsaf Ynys y Barri tua’r de-orllewin am 8.7 metr.  
 
Ar ochr y gogledd-orllewin o bwynt 2 fetr i’r de-orllewin o linell adeiladu’r gogledd-
ddwyrain yng Ngorsaf Ynys y Barri tua’r de-orllewin am 21 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 60 metr i’r dwyrain o’r gyffordd â Paget Road, tua’r dwyrain am 
45 metr. 
  
Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 2 fetr i’r de-orllewin o linell adeiladu’r gogledd-
ddwyrain yng Ngorsaf Ynys y Barri tua’r de-orllewin am 39.6 metr.  
 
Ar ochr y gorllewin o bwynt 51.3 metr i’r de o’r gyffordd â Breaksea Drive, tua’r de am 
40 metr. 
 
Ar ochr y dwyrain o bwynt 48.6 metr i’r de o’r gyffordd â Breaksea Drive, tua’r de am 
42 metr.  
 

ATODLEN 2 
Cynnig Aros Cyfyngedig 9am tan 9pm 2 awr, dim dychwelyd o fewn 2 awr ac 
eithrio Deiliaid Trwydded i Breswylwyr 
Friars Road 
Ar ochr y de-orllewin o bwynt 160 i’r gorllewin o’r gyffordd â Station Approach Road, 
tua’r gogledd-orllewin am 19.5 metr. 
 

ATODLEN 3 
Cynnig Dim Aros ar Unrhyw Adeg 
Lôn Ddienw yn arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri 
 
Ar ochr y de o ffin ddwyreiniol cefn eiddo rhif 10 Paget Street, tua’r gorllewin am 44.8 
metr yn gyfagos â’r cyfyngiad dim aros ar unrhyw bryd presennol.  
 
Ar ochr y gogledd-orllewin o linell adeilad y de-orllewin o eiddo rhif 12 Paget Street 
tua’r gogledd-ddwyrain am 18 metr. 
  



Ar ochr y gogledd-orllewin o linell adeilad y gogledd-ddwyrain o eiddo rhif 10 Paget 
Road tua’r gogledd-ddwyrain am 9 metr yn yn gyfagos â’r presennol. 
 

ATODLEN 4 
Cynnig Dim Aros, Dim llwytho na Dadlwytho ar unrhyw adeg 
Friars Road 
Ar ochr y gogledd o’r gyffordd â Station Approach Road, tua’r gorllewin am 52 metr 
yn gyfagos â’r cyfyngiad dim aros ar unrhyw bryd presennol.  
 
Ar ochr y gogledd o bwynt 69 metr i’r gorllewin â’r gyffordd â Station Approach Road 
tua’r gorllewin am 38 metr. 
 
Ar ochr y gogledd o bwynt 143.5 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Station Approach 
Road, tua’r gogledd-orllewin am 74 metr. 
 
Ar ochr y de o’r gyffordd â Station Approach Road, tua’r gorllewin am 18 metr yn 
gyfagos â’r cyfyngiad dim aros ar unrhyw bryd presennol.  
 
Ar ochr y de o bwynt 88 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Station Approach Road, tua’r 
gorllewin am 22 metr. 
 
Ar ochr y de o bwynt 143.5 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Station Approach Road, 
tua’r gorllewin am 16.5 metr. 
 
Ar ochr y de-orllewin o bwynt 180 i’r gorllewin o’r gyffordd â Station Approach Road, 
tua’r gogledd-orllewin am 15 metr. 
 
Ffordd Y Glannau 
Ar ochr y gogledd-orllewin o bwynt 16 metr i’r de-orllewin o’r gyffordd â Ffordd y 
Mileniwm, tua’r de-orllewin am 76 metr. 
 
Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 14 metr i’r de-orllewin o’r gyffordd â Ffordd y 
Mileniwm tua’r de-orllewin am 56 metr. 
 
Ar ochr y de-ddwyrain, o bwynt 76 metr o’r gyffordd â Ffordd y Mileniwm, tua’r de-
orllewin am 21 metr. 
 

ATODLEN 5 
Cynnig Dim Llwytho Ar Unrhyw Adeg 
Breaksea Drive 
Ar ochr y gogledd-orllewin o bwynt 122 metr i’r de-orllewin o’r gyffordd ag Adar y 
Môr, tua’r de-orllewin am 30.7 metr.  
 
Ar ochr y gogledd-orllewin o’r gyffordd â Station Approach Road tua’r gogledd-
ddwyrain am 33.8 metr.  
 
Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 37.4 metr tua’r gogledd-ddwyrain o’r gyffordd â 
Station Approach Road, tua’r gogledd-ddwyrain am 32.7 metr. 
  
Ar ochr y de-ddwyrain o’r gyffordd â Station Approach Road tua’r gogledd-ddwyrain 
am 28.4 metr. 
 
Station Approach Road 
Ar ochr y gogledd-orllewin o’r gyffordd â Breaksea Drive tua’r de-orllewin am 40.1 
metr. 



  
Ar ochr y gogledd-orllewin o bwynt 21.9 metr i’r gorllewin o linell adeiladu’r gogledd-
ddwyrain yng Ngorsaf Ynys y Barri tua’r de-orllewin am 9.1 metr. 
 
O ochr y gogledd o’r gyffordd â Paget Road, tua’r dwyrain am 61 metr. 
 
Ar ochr y de o’r gyffordd â Paget Road, tua’r dwyrain am 49 metr. 
 
Ar ochr y de o bwynt 2.8 fetr i’r gorllewin o linell adeiladu’r gogledd-ddwyrain yng 
Ngorsaf Ynys y Barri tua’r dwyrain ac yna’r de am 75.8 metr.  
 
Ar ochr y dwyrain o’r gyffordd â Breaksea Drive tua’r de am 40.8 metr. 
 
Ar ochr y dwyrain o linell adeilad y de Rumba Bar/Teddy T’s (Tafarn y Dolphin) tua’r 
de ac yna’r dwyrain am 17 metr.  
 
Ar ochr y gorllewin, o’r gyffordd â Friars Road tua’r gogledd am 53.6 metr. 
 
Ar ochr y de o’r gyffordd â Friars Road tua’r dwyrain am 39.3 metr. 
 
Harbour Road 
Ar ochr y de-orllewin o’r gyffordd â Paget Road tua’r gogledd-orllewin am 28.6 metr.  
 
Paget Road 
Ar ochr y gogledd-orllewin o’r gyffordd â’r lôn ddienw’n arwain at Dir Chwaraeon 
Ynys y Barri tua’r de-orllewin ac yna’r de-ddwyrain ac yna’r gogledd-ddwyrain o gylch 
y ffordd bengaead am 149.5 metr. 
 
Ar ochr y gogledd-orllewin o’r gyffordd â’r Lôn Ddienw’n arwain at Dir Chwaraeon 
Ynys y Barri tua’r gogledd-ddwyrain am 8.6 metr.  
 
O’r ochr y gorllewin o’r gyffordd â Harbour Road, tua’r de am 53.1 metr.  
 
Ar ochr y dwyrain o’r gyffordd â Station Approach Road, tua’r gogledd am 22 metr.  
 
Lôn Ddienw yn arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri 
Ar ochr y gogledd-ddwyrain o’r gyffordd â Paget Road, tua’r gogledd-orllewin am 8.6 
metr.  
 
Ar ochr y gogledd-ddwyrain o bwynt 30.2 metr i’r gogledd-orllewin o’r gyffordd â 
Paget Road, tua’r gogledd-orllewin am 9.5 metr.  
 
Ar ochr y de-orllewin o’r gyffordd â Paget Road tua’r gogledd-orllewin am 34.7 metr.  
 

ATODLEN 6 
Man Parcio Arfaethedig i Bobl Anabl 
Paget Road 
Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 8.7 metr i’r de-orllewin o’r gyffordd â Friars Road tua’r 
de-orllewin am 19.3 metr. 
 
Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 25 metr i’r gogledd-ddwyrain o’r gyffordd â’r lôn 
ddienw’n arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri tua’r gogledd-ddwyrain am 35 metr. 
 
 
 



Friars Road 
Ar ochr y de o bwynt 18 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Station Approach Road tua’r 
gorllewin am 33.6 metr. 
 
Ar ochr y de o bwynt 69 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Station Approach Road tua’r 
gorllewin am 19 metr. 
 
Ar ochr y de o bwynt 110 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Station Approach Road, 
tua’r gorllewin am 33.5 metr.  
 
Ar ochr y de-orllewin o bwynt 194.5 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Station Approach 
Road tua’r gogledd-orllewin am 22.9 metr. 
 

ATODLEN 7 
Safle Tacsis Arfaethedig 
Paget Road 
Ar ochr y de-ddwyrain, o’r ffin rhwng eiddo rhifau 10 a 11 tua’r gogledd-ddwyrain am 
12 metr. 
 

DIDDYMIADAU 
 

ATODLEN 8 
Diddymu’r Aros Cyfyngedig 8am-6pm 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr 
Paget Road 
Ar ochr y gogledd-orllewin, o’r ffin rhwng eiddo rhifau 2 a 3 tua’r de-orllewin am 72.7 
metr. 
 
Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 11.8 metr i’r gogledd-ddwyrain o’r ffin rhwng rhifau 
eiddo 10 ac 11 tua’r de-orllewin am 108.8 metr.  
 
Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 4.4 metr i’r gogledd-ddwyrain o’r ffin rhwng rhifau 
eiddo 7 ac 8/9 tua’r de-orllewin am 7.5 metr. 
 

ATODLEN 9 
Diddymu’r Aros Cyfyngedig 9am-6pm 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr 
Friars Road 
Ar ochr y de o bwynt 69 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â Station Approach Road tua’r 
gorllewin am 19 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 19.8 metr i’r gorllewin o gwrbyn gorllewinol Station Approach 
Road tua’r gorllewin am 33.7 metr. 
 

ATODLEN 10 
Diddymu’r Aros Cyfyngedig 9am-6pm 2 awr dim dychwelyd o fewn 1 awr 1 
Mehefin tan 8 Medi 
Breaksea Drive 
Ar ochr y gogledd-orllewin o bwynt 35.3 metr i’r de-orllewin o linell adeilad de-orllewin 
rhif eiddo 22 Gwennol y Môr tua’r de-orllewin am 57.1 metr.  
 
Ar ochr y gogledd o linell ffin dwyrain Canolfan y Groes Goch tua’r gorllewin am 86.5 
metr.  
 
Ar ochr y gogledd o bwynt 21 metr i’r gorllewin o’r gyffordd â’r Friars Road tua’r 
gorllewin am 5 metr.  
 



Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 57 metr i’r de-orllewin o’r gyffordd ag Adar y Môr tua’r 
de-orllewin am 56.8 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 31.8 metr i’r dwyrain o’r gyffordd ag Adar y Môr, tua’r dwyrain 
am 25.1 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 65 metr i’r dwyrain o’r gyffordd ag Adar y Môr, tua’r dwyrain am 
35 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 5 metr i’r dwyrain o linell adeilad de-orllewin rhifau eiddo 1 i 3 
Breaksea Court tua’r dwyrain am 10 metr. 
 
Station Approach Road 
Ar ochr y gogledd o bwynt 36.8 metr i’r dwyrain o’r gyffordd â Paget Road, tua’r 
dwyrain am 56.6 metr.  
 
Ar ochr y gogledd-orllewin o linell adeiladu’r ddwyrain yng Ngorsaf Ynys y Barri tua’r 
gorllewin am 24.6 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 36.8 metr i’r dwyrain o’r gyffordd â Paget Road, tua’r dwyrain 
am 57.1 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 2.8 fetr i’r gorllewin o linell adeiladu’r dwyrain yng Ngorsaf Ynys 
y Barri tua’r gorllewin am 42.1 metr. 
 
Lôn Ddienw yn arwain at Dir Chwaraeon Ynys y Barri 
Ar ochr y gogledd-ddwyrain o bwynt 8.6 metr i’r gogledd-orllewin o’r gyffordd â Paget 
Road tua’r gogledd-orllewin am 25.8 metr.  
 

ATODLEN 11 
Diddymu’r Aros Cyfyngedig 9am-6pm 2 awr dim dychwelyd o fewn 2 awr ac 
eithrio i ddeiliaid trwydded i breswylwyr 
Friars Road 
Ar ochr y de o bwynt 8.5 metr i’r dwyrain o’r llinell ffin rhwng rhifau eiddo 2 a 3 tua’r 
dwyrain am 33 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 31.4 metr i’r gorllewin o linell adeiladu gorllewin eiddo rhif 1 tua’r 
gorllewin am 27.6 metr.  
 

ATODLEN 12 
Diddymu’r Aros Cyfyngedig o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 8am-7pm 20 munud 
dim dychwelyd o fewn 40 munud 
Station Approach Road 
Ar ochr y gogledd o bwynt 31 metr i’r gorllewin o linell adeilad dwyrain Gorsaf Ynys y 
Barri tua’r gorllewin am 9.1 metr.  
 

ATODLEN 13 
Diddymu’r Dim Aros ar Unrhyw Bryd 
Station Approach Road 
Ar ochr y dwyrain o bwynt 13 metr i’r gogledd o’r fynedfa â Maes Parcio Nells Point 
tua’r gogledd am 33.5 metr. 
 
 
  
 



ATODLEN 14 
Diddymu’r Dim Aros, Dim Llwytho neu Ddadlwytho ar Unrhyw Bryd 
Paget Road 
Ar ochr y de o'r ffin rhwng eiddo rhifau 7 a 8/9 tua’r gorllewin am 13.9 metr.  
 
Ar ochr y de o bwynt 35.2 metr i’r dwyrain o linell adeilad dwyrain rhif eiddo 10 tua’r 
dwyrain am 4 metr.  
 

ATODLEN 15 
Diddymu’r Man Parcio i Gerbydau’r Heddlu a’r RNLI 
Paget Road 
Ar ochr y de-ddwyrain o bwynt 8.7 metr i’r de o’r gyffordd â Friars Road tua’r de-
orllewin am 19.3 metr.  
 

ATODLEN 16 
Diddymu’r Man Parcio i Bobl Anabl 
Friars Road 
Ar ochr y de o bwynt 8 metr i’r gorllewin o’r llinell ffin rhwng rhifau eiddo 2 a 3 tua’r 
gorllewin am 19.5 metr.  
 
Paget Road 
Ar ochr y de o bwynt 6.1 metr i’r dwyrain o’r llinell ffin gorllewin rhifau eiddo 8/9 tua’r 
dwyrain am 22.5 metr. 
 

Dyddiad: 30 Gorffennaf 2021. 
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai 

Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenfô CF5 6AA 


