
Datganiad o Resymau 
 
Gorchymyn Traffig Arfaethedig – Trosbont yr M4 Cyffordd 35 Cyffordd 36, Heol Spencer a 
Heol Hopcyn John, Coety. 
 
Cafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gais gan SWTRA am gyflwyno terfynau 
cyflymder newydd ar hyd rhannau o'r ffyrdd fel y dangosir ar Luniad Rhif 60522246-CHR-003H-DWG-

0003 REV B  dyddiedig 24/09/2018. 
 
Mae SWTRA wedi gofyn am y cynllun arfaethedig oherwydd gwaith cryfhau parapetau sy'n 
angenrheidiol er mwyn gwella diogelwch y ffordd ar Drosbont yr M4. Mae’r cynnydd yn uchder 
parapetau’r bont a’u strwythur newydd yn ei gwneud yn ofynnol i’r terfyn cyflymder is gael ei 
gyflwyno. 
 
Yn sgil ymgynghoriad cychwynnol, mae'r cynllun wedi'i ddiwygio fel y dangosir ar luniad diwygiedig 
60522246-CHR-003H-DWG-0003 REV C dyddiedig 19/03/2019. Bydd y cynnig yn cyflwyno terfyn 
cyflymder newydd o 40mya ar ran o Heol Spencer. Bydd y cynnig hefyd yn cyflwyno terfyn cyflymder 
newydd o 30 mya ar rannau o Heol Spencer a Heol Hopcyn John. 
 
Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. 
 
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.  
Ar ôl ystyried dyletswydd A122, ystyrir ei bod yn briodol cyflwyno'r cynigion. 
 
Ar ôl ystyried y ddyletswydd yn adran 122, bernir ei bod yn briodol cyflwyno'r cynigion a fydd yn 
helpu i leihau cyflymder cerbydau, ac i wella diogelwch y ffyrdd i holl ddefnyddwyr y ffyrdd. 
 
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. 


