
GORCHYMYN TRAFFIG CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR (HEOL 
SPENCER) (HEOL HOPCYN JOHN) (TERFYN CYFLYMDER 30MYA) (TERFYN CYFLYMDER 
40MYA) 2022 
               

HYSBYSIR DRWY HYN fod 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 a thrwy ymgynghori â’r Prif 

Swyddog Heddlu yn unol â Rhan III o Atodlen 9 i’r Ddeddf, wedi gwneud Gorchymyn y mae ei effaith 

fel a ganlyn:- 

1.  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 Hysbysiad hwn. 

2.  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 Hysbysiad hwn 
 
Roedd y darnau o ffyrdd a bennir yn Atodlen 1 a 2 yn arfer dod o dan y Terfyn Cyflymder 
Cenedlaethol ar hyn o bryd. 
 
Ni fydd y gwaharddiad a gyflwynir gan y Gorchymyn yn gymwys i gerbyd esempt.   
 

Yn y gorchymyn 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 y llynges, y fyddin neu’r llu awyr, ac sy’n cael 
ei yrru gan berson sydd am y tro o dan orchmynion aelod o luoedd arfog y Goron, sy’n aelod o’r 
lluoedd arbennig – 
(i) mewn ymateb i argyfwng diogelwch cenedlaethol, neu i ymarfer at ymateb iddo, gan berson sydd 
wedi’i hyfforddi i yrru’n gyflym: neu  
(ii) er mwyn hyfforddi person i yrru cerbydau’n gyflym. 
ystyr “lluoedd arbennig” yw’r unedau hynny yn y lluoedd arfog y mae’r gwaith o gynnal eu galluoedd 
yn gyfrifoldeb i’r Cyfarwyddwr Lluoedd Arbennig neu sydd am y tro o dan gyfarwyddyd gweithredol 
y Cyfarwyddwr hwnnw. 
 
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). 
 
Gwnaed y gorchymyn ar 11/01/2022 a daw i rym ar 27/01/2022. Os bydd unrhyw berson yn dymuno 
cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn neu ddilysrwydd unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo 
ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf, neu ar y sail nad yw’r Gorchymyn yn 
cydymffurfio ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf neu ag unrhyw offeryn a wnaed fel rhan ohoni, mae 
ganddynt chwe wythnos o'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn i wneud cais i'r Uchel Lys at y diben 
hwn.  

 
 



Mae copi o'r dogfennau a adneuwyd gan gynnwys y Gorchymyn ar gael drwy gysylltu â naill ai 
traffictransportation@bridgend.gov.uk neu Jane.Dessent@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio'r 
Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Ffôn : 01656 643643 (dyfynnwch gyfeirnod cyfreithiol E34- 
962/HIG001-0960JPD) neu o Lyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr, Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr, 
Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AH rhwng yr oriau canlynol:Llun-Gwener 9:15-13:00 – 
14:00-18:00 a dydd Sadwrn 9:15 -13.00 - 14:00-17:00 neu gellir ei archwilio ar-lein 
yn:https://www.bridgend.gov.uk/cy/busnes/trwyddedu/hysbysiadau-cyfreithiol-a-gorchmynion/ . 

Os nad yw’n ymarferol i chi ymateb yn ysgrifenedig, neu os ydych angen yr hysbysiad mewn fformat 
amgen, print mwy, sain, braille neu ffacs er enghraifft, cysylltwch â'r Adran Gyfreithiol yn y cyfeiriad 
isod neu ffoniwch y Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid : 01656 643643 cyf cyfreithiol E34-962/ 
HIG001-0960/JPD. 

Mae'r cyngor yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg, a bydd unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn 
Gymraeg yn cael ei hateb yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi cyn ymateb. 

 

DATED: 19/01/2022 
K Watson,  Prif Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, AD a Pholisi Corfforaethol – Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-

y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. 

K Watson, Chief Officer Legal and Regulatory Services, Human Resources and Corporate Policy – Chief Executive’s Directorate, Bridgend County Borough Council, 

Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB. 
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