Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg
(A48(Rhan), B4265(Rhan), B4270(Rhan) A4222 A Ffyrdd Ymyl Amrywiol,
Y Bont-Faen A Llandŵ / Ewenni) (Cyfyngiad Cyflymder
30mya, 40mya A 50mya A Dirymiad) 2021
1. Ar 17 Ionawr 2022, gwnaeth Cyngor Bro Morgannwg wrth arfer ei bwerau dan Adran 1, 2 a 84
Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a’r holl bwerau galluogi eraill Orchymyn a fydd yn
gorfodi'r hyn a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.
2. Daw'r Gorchymyn i rym ar 31 Ionawr 2022 neu ar y dyddiadau y mae'r arwyddion a'r marciau
ffordd ar waith, pa un bynnag yw'r hwyraf a chyfeirir ato fel Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg
((A48(Rhan), B4265(Rhan), B4270(Rhan) A4222(Rhan) a Ffyrdd Ymyl Amrywiol, y Bont-faen a
Llandŵ / Ewenni) (Cyfyngiad Cyflymder 30mya, 40mya a 50mya a Dirymiad) 2021. Gellir
gweld copi o'r Gorchymyn a’r cynlluniau sy’n dangos yr ardaloedd yr effeithir arnynt ar wefan y
Cyngor yn www.bromorgannwg.gov.uk/hysbysiadaucyfreithiol
3. 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 31 Ionawr
2022, wneud cais i’r Uchel Lys
at y diben hwn.
ATODLEN 1
Dirymu'r Gorchmynion cyfyngiad cyflymder canlynol yn eu cyfanrwydd:
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (A48 (rhan), Ruthin Road (rhan), Nash View,
B4270 Llantwit Major Road (rhan) B4268 Llysworney Road (rhan)) (Cyfyngiad Cyflymder 30, 40
a 50mya a Dirymiad) 2019
Gorchymyn Cyngor Bro Morgannwg (Church Road (rhan), Y Bont-faen) (Cyfyngiad Cyflymder
30mya a 40mya) 2009
ATODLEN 2
Ni fydd unrhyw berson yn achosi neu’n caniatáu i gerbyd deithio’n gyflymach na 30
milltir yr awr ar hyd y darnau canlynol o ffyrdd:
Nash View, Pentremeurig
O’r gyffordd â Ruthin Road tua’r gorllewin ar ei hyd, pellter o tua 48 metr.
(A48 (rhan) Y Bont-faen
O bwynt 200 metr i'r gorllewin o ganol y gyffordd â'r B4270 Llanfrynach Drive, tua’r dwyrain am tua
472 metr.
B4270, Llanfrynach Drive a'r B4270, Llantwit Major Road (rhan), Y Bont-faen
O ganol y gyffordd â'r A48, i'r de ac yna i’r gorllewin am tua 1,450 metr.
O bwynt 329 metr i'r de-orllewin o ganol y gyffordd ag Ysticl-Garu, i’r gogledd-ddwyrain am tua 500
metr.
Llantwit Major Road (rhan), Y Bont-faen
O’r lleoliad mae'r cyfyngiad cyflymder 30mya yn dod i ben, sydd tua 175 metr tua'r de-orllewin o
Darren Close, i’r gorllewin o’r gyffordd â’r B4270, Llanfrynach Drive, pellter o tua 406 metr.
Church Road (rhan), Llanfleiddan
O bwynt tua 50 metr i'r gogledd-orllewin o ganol y gyffordd â Church View, i’r gogledd-orllewin i’r
gyffordd â B4270, Llantwit Major Road.
Ysticl-Garu (rhan), Llyswyrni
O'r gyffordd â'r B4270, Llantwit Major Road, tua'r gogledd-orllewin am tua 470 metr, yn unol â’r
cyfyngiad cyflymder 30 milltir yr awr.
ATODLEN 3
Ni fydd unrhyw berson yn achosi neu’n caniatáu i gerbyd deithio’n gyflymach na 40
milltir yr awr ar hyd y darnau canlynol o ffyrdd:

A48 (rhan), Pentremeurig
O bwynt 348 metr tua’r gogledd-orllewin o ganol y gyffordd â'r B4268, tua’r de-ddwyrain am tua 600
metr.
Ruthin Road (rhan), Pentremeurig
O’r gyffordd â'r A48, tua’r gogledd am tua 160 metr.
B4268 (rhan), Llyswyrni
O ganol y gyffordd â'r B4270, Llantwit Major Road, tua'r gogledd am tua 366 metr, yn unol â’r
cyfyngiad cyflymder 30 milltir yr awr.
B4270, Llantwit Major Road (rhan)
O bwynt tua 75 metr i'r de o ganol y gyffordd â Pharc Busnes y Fro, tua’r gogledd ac yna tua'r
gogledd-ddwyrain am tua 1557 metr, yn unol â’r cyfyngiad cyflymder 30mya.
O bwynt 171 metr i'r gogledd-ddwyrain o ganol y gyffordd ag Ysticl-Garu, i’r gogledd-ddwyrain am tua
800 metr, yn unol â’r cyfyngiad cyflymder 30mya.
ATODLEN 4
Ni fydd unrhyw berson yn achosi neu’n caniatáu i gerbyd deithio’n gyflymach na
50 milltir yr awr ar hyd y darnau canlynol o ffyrdd:
(A48 (rhan) Y Bont-faen
O bwynt 348 tua’r gogledd-orllewin o ganol y gyffordd â'r B4268, tua’r gogledd-orllewin am tua 600
metr.
O bwynt 252 metr tua’r de-ddwyrain o ganol y gyffordd â’r B4268, tua’r de-ddwyrain am tua 1106 metr,
yn unol â’r cyfyngiad cyflymder 30mya.
O bwynt 274 metr i'r de-ddwyrain o ganol y gyffordd â'r B4270, Llanfrynach Drive, tua’r de-ddwyrain
am tua 3735 metr.
A4222 (rhan), Darren Hill
O'r gyffordd â'r A4222, Gibbet's Hill, tua'r gogledd-orllewin i'r gyffordd ymuno â ffordd ddeuol tua'r
gorllewin yr A48, Ffordd Osgoi'r Bont-faen, pellter o tua 506 metr.
A4222 (rhan), Gibbet's Hill
O bwynt 65 metr i'r gogledd o'r gyffordd â Westgate a Llantwit Major Road, tua’r gogledd ac yna tua'r
dwyrain, i'r gyffordd â lôn gerbydau tua’r dwyrain yr A48, Ffordd Osgoi'r Bont-faen, pellter o tua 480
metr.
A4222 (rhan), Primrose Hill
O'r gyffordd ymadael â ffordd ddeuol tua'r gorllewin yr A48, Ffordd Osgoi’r Bont-faen, tua’r de-orllewin
am tua 130 metr.
O'r gyffordd ymuno â ffordd ddeuol tua'r dwyrain yr A48, Ffordd Osgoi’r Bont-faen, tua’r gogleddorllewin am tua 100 metr.
Dyddiad: 27 Ionawr 2022.
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