
Datganiad o Resymau – Gwahardd Aros a Gwahardd Aros/Llwytho/Dadlwytho 

mewn amrywiol fannau ym Mhorth-cawl 

Mae cais wedi dod i law oddi wrth Gyngor Tref Porth-cawl am gyflwyno cyfyngiadau 
parcio mewn amrywiol fannau ym Mhorth-cawl i liniaru materion parcio. 
 
Cafodd y cynllun ei hysbysebu’n wreiddiol ym mis Hydref 2018 fel y gwelir ar luniadau 
TE/16/PT1 - TE/16/PT6 a chafwyd nifer o wrthwynebiadau ynglŷn â’r cynnig. 
 
Oherwydd yr amser a aeth heibio ers hysbysebu'r cynllun gwreiddiol, ni fu’n bosibl 
bwrw ymlaen â'r gorchymyn gwreiddiol a hysbysebwyd. 
  
Gan hynny, cynigir bod Gorchymyn newydd yn cael ei hysbysebu, a hwnnw’n darparu 

ar gyfer y sylwadau a wnaed mewn perthynas â'r cynnig gwreiddiol.   Mae'r  rhannau 

o'r cynllun sydd wedi'u tynnu o'r cynnig gwreiddiol am fod gwrthwynebiadau wedi’u 

cyflwyno fel a ganlyn: Northways, Porth-cawl: (i) Ar ei hochr ddwyreiniol tua'r gogledd 

ac yna tua'r dwyrain o ffin gyffredin tai rhifau 26 a 28 Northways am bellter o ryw 13 

metr (14 llath);  St Anne’s Crescent, Porth-cawl: (i) Ar ei hochr ddwyreiniol tua'r 

gogledd o'i chyffordd â New Road am bellter o ryw 10 metr (11 llath); Gordon Road, 

Porth-cawl: (i) Ar ei hochr ddeheuol tua'r dwyrain o'i chyffordd â Highfield Avenue am 

bellter o ryw 15 metr (16 llath). 

Ymgynghoriad â Heddlu De Cymru, y Gwasanaeth Tân, y Gwasanaeth Ambiwlans, y 
Gymdeithas Cludo at y Ffyrdd, y Gymdeithas Cludo Nwyddau, Cynghrair Pobl Anabl 
Pen-y-bont ar Ogwr, Rheolwr yr holl Weithredwyr Bysiau Gwasanaeth ac 
Ysgrifennydd  Rhanbarthol, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr (Cymru), Cyngor Tref 
Porth-cawl, Ymddiriedolaeth Ddinesig Porth-cawl a’r aelodau dros y wardiau lleol.  
 
Mae'r Teils Map presennol ac arfaethedig fel a ganlyn:-  

Teils Map Presennol         Dyddiad  Teils Map Arfaethedig    Dyddiad  
 
 

1. BY13 REV 1           02/12/13       1.      BY13 REV 2           [*16/02/2021] 
2. DIM TEILSEN               2.      BY14 REV 0           [*16/02/2021]                              
3. BZ12  REV 0          04/09/12       3.      BZ12 REV 1           [*16/02/2021]                               
4. BZ13  REV 0          04/09/12   4.      BZ13 REV 1           [*16.02.2021]         
5. BZ14  REV 1          07/08/14   5.      BZ14 REV 2           [*16.02.2021]      
6. BZ15  REV 1          07/08/14   6.      BZ15 REV 2           [*16.02.2021]        
7. CA11 REV 0    04/09/12       7.     CA11 REV 1           [*16.02.2021]  
8. CA12 REV 1    10/07/13   8.      CA12 REV 2           [*16.02.2021] 
9. CB11 REV  0    04/09/12   9.      CB11 REV 1           [*16.02.2021] 
 
*caiff y dyddiad ei ddiweddaru pan ddiwygir y teils os gwneir y Gorchymyn. 
 

Ystyrir ei bod yn ddoeth gwneud y Gorchymyn a fydd yn cyflwyno’r darpariaethau 
newydd am y rhesymau a nodir yn Adran 1 (a), (c) a (f) o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 
1984 fel a ganlyn: 



 
a) er mwyn osgoi perygl i bersonau neu draffig arall sy’n defnyddio’r ffordd neu unrhyw 
ffordd arall neu ar gyfer atal y tebygolrwydd o berygl o’r fath yn codi, (Adran 1 (a)).   
 
b) er mwyn hwyluso rhwydd hynt ar y ffordd neu unrhyw ffordd arall ar gyfer unrhyw 

ddosbarth o draffig (gan gynnwys cerddwyr), (Adran 1 (c)). 

c) ar gyfer cynnal neu wella amwynderau’r ardal y mae’r ffordd yn rhedeg trwyddi   
(Adran 1 (f)). 
 

Wrth benderfynu a ddylid gwneud Gorchymyn ai peidio, mae'n ofynnol i'r Cyngor roi 

sylw i'r materion a nodir yn adran 122 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.  Mae 

adran 122(1) yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor arfer y swyddogaethau a roddwyd 

iddo gan Ddeddf 1984 (fel sy’n ymarferol wrth roi sylw i'r materion a bennir yn adran 

122(2)) i sicrhau bod traffig cerbydau a thraffig arall (gan gynnwys cerddwyr) yn symud 

yn gyflym, a bod cyfleusterau parcio digonol ac addas ar y ffordd ac oddi arni.    

Y materion y mae'n rhaid i'r Cyngor roi sylw iddynt yn a122 (2) yw:-  

1. Dymunoldeb sicrhau a chynnal mynediad rhesymol i fangre;   

2. Yr effaith ar amwynderau unrhyw ardal yr effeithir arni, a phwysigrwydd 

rheoleiddio a chyfyngu ar ddefnydd cerbydau masnachol trwm o’r ffyrdd, a hynny er 

mwyn diogelu neu wella amwynderau'r ardaloedd y mae'r ffyrdd yn rhedeg 

drwyddynt;   

3. Y strategaeth ansawdd aer cenedlaethol a baratowyd o dan adran 80 o Ddeddf 

Diogelu'r Amgylchedd 1995; 

4. Pwysigrwydd hwyluso hynt cerbydau gwasanaeth cyhoeddus a sicrhau diogelwch 

a hwylustod ar gyfer y rhai sy'n defnyddio neu eisiau defnyddio cerbydau o'r fath;   

5. Unrhyw faterion eraill sy’n ymddangos yn berthnasol i'r Cyngor.  

Wedi ystyried y ddyletswydd a osodir gan adran 122 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig 

Ffyrdd 1984, mae'r cais wedi'i werthuso a bernir ei bod yn briodol cyflwyno'r 

cyfyngiadau newydd. 

 
Bwriedir cynnwys y cyfyngiadau hyn yng Ngorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-
y-bont ar Ogwr (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Lleoedd Pharcio) (Gorfodi 
Sifil) 2013, fel y'i diwygiwyd, yn unol â Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a 
Rheoliadau Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996. 
 
Bydd y cyfyngiadau parcio yn cael eu harwyddo yn unol â Rheoliadau Arwyddion 

Traffig a Chyfarwyddiadau Cyffredinol 2016 a bydd y marciau ffordd yn cydymffurfio 

â gofynion y cyfarwyddiadau hynny. 

 


