GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG
GORCHYMYN CAU FFORDD DROS DRO
RAS DRIATHLON Y BARRI
DYDD SUL 3 HYDREF 2021
DRWY HYN, yn ystod oriau penodol o’r diwrnod ac ar y dyddiad a nodir yng
ngholofn 1 yr Atodlen caiff y strydoedd neu’r rhannau o’r strydoedd a nodir
yng ngholofn 2 yr Atodlen honno eu defnyddio i gynnal digwyddiad perthnasol
fel y disgrifir yn Adran 16(A) (1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, mae’r
Cyngor, yn unol â’r pwerau a ddyfernir iddo dan Adran 16A Deddf Rheoleiddio
Traffig Ffyrdd 1984, yn GORCHYMYN AC YN CYFARWYDDO, er mwyn
hwyluso’r gwaith o gynnal y digwyddiad, galluogi aelodau’r cyhoedd i wylio’r
digwyddiad hwnnw a lleihau unrhyw effaith ar draffig a achosir gan y
digwyddiad, cydymffurfiaeth â’r rheoliad canlynol:Y BYDD, ac eithrio’r hyn a ddarperir gan y gorchymyn, y strydoedd neu’r
rhannau o strydoedd a enwir, ar gau i bob cerbyd, ac eithrio Cerbydau'r
Gwasanaethau Brys a cherbydau Criw y Bad Achub rhwng yr oriau a nodir
yng ngholofn 3 yr atodlen dan sylw. Y gosb am dorri’r rheoliad a nodir yw
dirwy na fydd yn fwy na £1000.00.
Atodlen
Colofn 1
Dydd Sul
3 Hydref
2021

Colofn 2

Ffordd y Mileniwm o'i chyffordd â Ffordd y
Dociau i'r gylchfan yn Heol Caerdydd
Hood Road o'i chyffordd â Broad Street drwy
gydol ei hyd
Pont Ffordd Gladstone drwy gydol ei hyd
Ffordd Subway drwy gydol ei hyd
Cory Way o'i chyffordd â Ffordd y Mileniwm i'w
chyffordd â David Davies Road
Wimborne Road o'i chyffordd â Ffordd y
Mileniwm i'w chyffordd â David Davies Road

Colofn 3
05.30am O
11.30am

Bydd Arwyddion ar gyfer Gwyriad yn cael eu gosod
Bydd y ffyrdd yn cael eu hail agor fesul un wrth i’r cystadleuydd olaf
basio
Dyddiad 10 Medi 2021
Cyfarwyddwr Amgylchedd a Thai
Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenfô CF5 6AA

