
SIR BENFRO (LLEOLIADAU AMRYWIOL, ARDAL HWLFFORDD) 
GORCHYMYN 2022 (GWAHARDD TRAFFIG CERBYDOL DROS DRO) 

 
                                                                                                                         

Hysbysir bod Cyngor Sir Penfro, ar ôl o leiaf saith niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad 

hwn, yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig 

Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991. 

Mae angen y Gorchymyn arfaethedig i alluogi gwaith i ail-wynebu’r gerbytffordd. 

Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro yr holl draffig cerbydau ac eithrio 

cerbydau esempt rhag mynd ar hyd y rhannau hynny o'r ffordd a nodir yn yr atodlen i'r 

hysbysiad hwn. 

Bydd y gwaith yn cael ei wneud ar raglen dreigl gyda'r llwybr amgen yn cael ei 

benderfynu ac arwyddion yn cael eu gosod yn unol â hynny wrth i'r gwaith fynd 

rhagddo. 

Bydd mynediad i gerddwyr yn parhau drwy gydol y cyfnod cau. 

Y bwriad yw y bydd y cyfyngiadau, y gosodir arwyddion priodol yn eu cylch, yn dod i 

rym ddydd Llun 14 Chwefror 2022 ac yn parhau mewn grym am tua 2 wythnos i gyd 

(nodir brasamcan o hyd ar gyfer pob lleoliad yn yr atodlen, ond gall y 

dyddiadau/cyfnodau hyn newid yn dibynnu ar gynnydd y gwaith). 

Bydd y Gorchymyn yn parhau i fod yn ddilys am uchafswm o 12 mis rhag ofn y bydd 

angen aildrefnu'r gwaith neu os bydd amgylchiadau annisgwyl. 

Dyddiedig 26 Ionawr 2022 

Darren Thomas 
Pennaeth Seilwaith 
Cyngor Sir Penfro 
Neuadd y Sir 
Hwlffordd 

ATODLEN 
 

Lleoliad Adran  Dyddiad/hyd 
Dunsany Park & 
Addison Road 

Eu hyd cyfan 14/02/22 am 
tua 4 diwrnod 

Cleddau Avenue Ei hyd cyfan 16/02/22 am 
tua 3 diwrnod 

Portfield Avenue & 
Richmond Crescent 

Eu hyd cyfan 19/02/22 am 
tua 4 diwrnod 

Cuckoo Lane Ei hyd cyfan 22/02/22 am 
tua 2 ddiwrnod 

Ffordd Newydd  O’i chyffordd â Sgwâr Salutation i'r dwyrain 
i bwynt ger yr eiddo a elwir Windy Ridge – 
Mae'n bosibl mai dim ond ar ddydd Sul 27 
Chwefror y bydd angen cau'r safle (er 
mwyn tarfu cyn lleied ag y bo modd) 

23/02/22 am 
tua 5 diwrnod 



 


