
GORCHYMYN CYNGOR BRO MORGANNWG
GORCHYMYN CAU FFORDD DROS DRO 

 
RAS 10K YNYS Y BARRI 

SUL 7 AWST 2022 

 

RHODDIR HYSBYSIAD DRWY HYN fod Cyngor Bro Morgannwg wedi gwneud 
gorchymyn dan Adran 16A Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel a ganlyn:- 
DRWY HYN, yn ystod oriau penodol o’r diwrnod ac ar y dyddiad a nodir yng ngholofn 
1 a 3 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:- 
CYFYNGIR, ac eithrio i'r hyn y darperir ar ei gyfer yn y gorchymyn, y defnydd o’r 
strydoedd neu’r rhannau o’r strydoedd a nodir i’r holl draffig cerbydau, gan gynnwys 
beiciau pedal, ac eithrio i Gerbydau’r Gwasanaethau Brys (gan gynnwys criw cwch 
achub wedi’i alw allan), rhwng yr oriau a nodir yng ngholofn 3 o’r atodlen a nodir. 
Y gosb am dorri’r rheoliad yw dirwy hyd at £1000.00.  

Atodlen 
Colofn 1  Colofn 2  Colofn 3  

Dydd 
Sadwrn  
6 Awst 2022 
 
Dydd Sul 7 
Awst 2022 

Ffordd Friars rhwng ffordd dull yr orsaf a Paget 
Road 
 
 
Gorsaf ffordd ddynesu drwy gydol ei hyd Paget 
Road rhwng Heol Clive a Harbwr ffordd Ffordd Y 
Mileniwm rhwng Heol Clive a dociau Swyddfa 
gylchfan Subway Road drwy gydol ei hyd Heol 
Dock View rhwng Coronation Street a Stryd eang  
Heol Gladstone (Tua'r De yn unig) rhwng Heol 
Buttrills a Broad Street Buttrills Road rhwng 
Gladstone Road a Broad Street (Tua'r De yn unig) 
Holton Road Dim i'r Dde Mae'r troad i mewn i Heol 
Buttrills wedi'i atal dros dro Broad Street (A4055) 
rhwng Holton Road a Park Avenue Hood Road ar 
hyd y ffordd Heol Windsor rhwng Broad Street a'r 
Stryd Fawr Yn ogystal, bydd yr holl strydoedd 
rhwng y Stryd Fawr a Broad Street ar gau 
ynghyd â Hilda Street a Lower College Road 
stryd eang ( A4055) rhwng Heol Holton a Coedlan y 
Parc Coedlan y Parc drwy gydol ei hyd Parc 
Romilly Road drwy gydol ei hyd y môr Bron gydol 
ei hyd Beachway drwy gydol ei hyd Lakeside drwy 
gydol ei hyd yr orymdaith drwy gydol ei hyd Harbwr 
Road (A4055/sarn) drwy gydol ei hyd 
 
Ffordd Paget rhwng ffordd yr Harbwr a'r diwedd 
ACA de ei ffyrdd 
 
Ffordd Friars (A4055) rhwng dull Station Road a 
Paget Road 
 

2.00pm tan 
ganol nos 
 
 
9.00am-2.00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.01am- 3.00pm 
 
 
0.01am .5.00pm 



O tua 10.45 am, fel y mae y rhedwyr diwethaf wedi mynd heibio, bydd y ffyrdd 
yn dechrau i ail-agor yn llwybr dilyniant. Bydd holl ffyrdd (ac eithrio dull Paget 
Road a ffordd Friars) yn cael ei hailagor gan 2.00 pm  
Bydd maes parcio Nells pwynt aros ar gau o 9.00 am tan 11.45 am  
Bydd gwyriadau lleol lofnodi ar waith 

Dyddiedig 14 Gorfennaf 2022 
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai 

Cyngor Bro Morgannwg  
Depo’r Alpau, Gwenfô, CF5 6AA. 
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