
NOTICE 1 

DEDDF CYFRIFOLDEBAU HEDDLUOEDD TREFOL 1847 – ADRAN 21 
CAU FFYRDD DROS DRO 
 
GORCHYMYN STRYDOEDD  
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 
(PARTI STRYD JIWBILÎ PLATINWM Y FRENHINES) 
(LLETAI AVENUE A GWALIA ROAD, PEN-COED) 2022 

 
HYSBYSIR DRWY HYN fod y Cyngor, sef yr Awdurdod Priffyrdd ar gyfer Pen-
coed, drwy arfer ei bwerau o dan Adran 21 o Ddeddf Cyfrifoldebau 
Heddluoedd Trefol 1847 a phob pŵer galluogi arall wedi gwneud Gorchymyn 
sydd dros dro yn cyflwyno’r cyfyngiad a nodir yn yr atodlen isod. Mae angen y 
Gorchymyn oherwydd Parti Stryd i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines. 
Daw’r Gorchymyn i rym ar 04/06/2022 a rhagwelir y bydd ar waith rhwng 
14:30 a 21:30 ar 04/06/2022.   
 
Atodlen 
1. Ni chaiff neb beri i unrhyw gerbyd fynd yn Lletai Avenue, Pen-coed – o’i 
chyffordd â Glanyrafon Road hyd at ei chyffordd â Heol-y-Groes nac yn 
Gwalia Road – ar ei hyd yn gyfan. 
 
Nid oes dim byd yn y Gorchymyn yn gymwys i unrhyw gerbyd sy’n cael ei 
ddefnyddio at ddibenion yr heddlu, y frigâd dân, yr ambiwlans neu at ddibenion 
ymgymerwr statudol mewn argyfwng, megis colli cyflenwadau nwy, trydan neu 
ddŵr i fangre yn yr ardal, sy'n ei gwneud yn ofynnol i gerbydau ddod i ddarn o’r 
briffordd y mae'r Gorchymyn yn gymwys iddo. 
 
Ni fydd y Gorchymyn yn effeithio ar fynediad i eiddo sy'n ffinio â'r briffordd a 
bennir yn yr atodlen. Er hynny, ni fydd y cyfyngiad yn gymwys ond ar yr adegau 
ac i’r graddau a nodir o bryd i’w gilydd gan arwyddion traffig a ragnodir gan 
Reoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2016.  
 
Bydd llwybr amgen ar gael i'w ddefnyddio tra bo'r Gorchymyn mewn grym sef 
Glanyrafon Road, Heol-y-Groes ac i’r gwrthwyneb yn y cyfeiriad arall fel y’i 
dangosir â lliw gwyrdd ar y Plan a atodwyd i’r Gorchymyn.  
 
 
 
Dyddiedig: 26/05/2022 
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