
 
GORCHYMYN TRAFFIG CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR 
OGWR (HEOL SPENCER) (HEOL HOPCYN JOHN) (TERFYN CYFLYMDER 
30MYA) (TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 2022 
 
MAE CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR (“y Cyngor”), sef 

yr Awdurdod Priffyrdd ar gyfer Coety a Bryncethin, drwy arfer ei bwerau o dan adran 

84 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (“y Ddeddf”) a phob pŵer galluogi arall 

ac ar ôl ymgynghori â’r Prif Swyddog Heddlu yn unol â Rhan III o Atodlen 9 i’r Ddeddf, 

yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn:- 

1. Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar y        dydd o fis                     2022 
a’i enw yw “GORCHYMYN TRAFFIG CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-
Y-BONT AR OGWR (HEOL SPENCER) (HEOL HOPCYN JOHN) (TERFYN 
CYFLYMDER 30MYA) (TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 2022”. 

2.  Ni chaiff neb beri i unrhyw gerbyd modur, heblaw cerbyd esempt, gael ei yrru 
ar gyflymder o fwy na 30 milltir yr awr ar y darnau o ffyrdd ac ymylon y darnau 
o ffyrdd a geir yn atodlen 1 i’r Gorchymyn hwn. 

 

3.  Ni chaiff neb beri i unrhyw gerbyd modur, heblaw cerbyd esempt, gael ei yrru 
ar gyflymder o fwy na 40 milltir yr awr ar y darnau o ffyrdd ac ymylon y darnau 
o ffyrdd a geir yn atodlen 2 i’r Gorchymyn hwn 

 
4.   Nid yw'r gwaharddiad a gyflwynir gan y Gorchymyn hwn yn gymwys i gerbyd     

 esempt fel y'i diffinnir isod. 

5. Yn y gorchymyn hwn, ystyr "cerbyd esempt" yw: 

(a) unrhyw gerbyd sy'n cael ei ddefnyddio gan y gwasanaethau brys at y dibenion a 

ddisgrifir yn adran 87 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984; 

(b) unrhyw gerbyd sy'n cael ei ddefnyddio at ddibenion llynges, byddin neu awyrlu, ac 

sy'n cael ei yrru gan berson sydd am y tro yn ddarostyngedig i orchmynion yr aelod o 

luoedd arfog y Goron, sy'n aelod o'r lluoedd arbennig- 

(i) mewn ymateb, neu ar gyfer ymarfer wrth ymateb, i argyfwng diogelwch 

cenedlaethol gan berson sydd wedi'i hyfforddi i yrru ar gyflymder uchel: neu 

(ii) at ddibenion hyfforddi person mewn cerbydau gyrru ar gyflymder uchel. 

Ystyr "lluoedd arbennig" yw'r unedau hynny o'r lluoedd arfog y mae Cyfarwyddwr y 

Lluoedd Arbennig yn gyfrifol am gynnal a chadw eu galluoedd, neu sydd am y tro yn 

ddarostyngedig i orchymyn gweithredol y Cyfarwyddwr hwnnw. 

 

 
            
 



6. I’r graddau y bydd unrhyw ddarpariaeth yn y Gorchymyn hwn yn gwrthdaro â 
darpariaeth a geir mewn Gorchymyn a wnaed o dan y Ddeddf neu sy’n effeithiol 
fe pe bai wedi’i gwneud odani ac sy’n bodoli pan ddaw’r Gorchymyn hwn yn 
weithredol ac sy’n gosod cyfyngiad neu waharddiad ar gerbydau yn y darnau o 
ffyrdd a geir yn yr Atodlen i’r Gorchymyn hwn, y ddarpariaeth honno yn y 
Gorchymyn hwn a fydd drechaf.  

7. Rhaid i'r gwaharddiadau a'r gofynion a osodir gan y Gorchymyn hwn fod yn 

ychwanegol at unrhyw gyfyngiad neu ofynion a osodir gan unrhyw reoliadau 

neu Orchymyn a wnaed, neu sydd ag effaith fel pe baent wedi eu gwneud o 

dan y Ddeddf neu unrhyw ddeddfiad arall. 

8. Dehonglir unrhyw gyfeiriad yn y Gorchymyn hwn at unrhyw ddeddfiad fel 

cyfeiriad at y deddfiad hwnnw fel y'i diwygiwyd, ei gymhwyswyd, ei 

atgyfnerthwyd, ei ail-ddeddfwyd, neu fel yr effeithiwyd yn rhinwedd unrhyw 

ddeddfiad dilynol. 

9. Bydd Deddf Dehongli 1978 yn gymwys i ddehongliad y Gorchymyn hwn fel y 

mae'n gymwys i ddehongliad Deddf Seneddol. 

 
ATODLEN 1 (TERFYN CYFLYMDER 30MYA) 
(i) Heol Spencer 

O bwynt yn yr un llinell ag ochr ddeheuol ei chyffordd â Heol Hopcyn John, Coety, 

tua'r gogledd am bellter o ryw 65 metr (71 llath). 

(ii) Heol Hopcyn John   

O'i chyffordd â Heol Spencer, Coety, tua'r gorllewin am bellter o ryw 395 metr (432 

llath). 

 

ATODLEN 2 (TERFYN CYFLYMDER 40MYA) 
(i) Heol Spencer 

O bwynt rhyw 65 metr (71 llath) i'r gogledd o ochr ddeheuol ei chyffordd â Heol 

Hopcyn John, Coety, tua'r gogledd ac yna tua'r gogledd-orllewin am bellter o ryw 310 

metr (339 llath). 

 
Dyddiedig y        diwrnod hwn o           2022 

Gosodwyd SÊL GYFFREDIN      ) 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR ) 

ar hwn ym mhresenoldeb:-       ) 

 

Llofnodwr Awdurdodedig: 

E34-962 O 

                                     


