
 

GORCHYMYN CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR (GWAHARDD A 
CHYFYNGIADAU AR GYFER AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL) 
2013 (GWELLIANT Rhif 14A) GORCHYMYN ARBROFOL 2021 
AMRYWIAD RHIF 1 2022 
 
RHODDIR RHYBUDD DRWY HYN bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ("y Cyngor"), 
fel Awdurdod Priffyrdd Porthcawl, drwy arfer eu pwerau o dan Adrannau 9,10 a Rhan IV o Ddeddf 
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf"), a phob pŵer galluogi arall ac mewn ymgynghoriad â 
Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol â Rhan III o Atodlen 9 i'r Ddeddf, wedi gwneud y Gorchymyn uchod 
ar 18/03/22 (“Gorchymyn Amrywio”) sy’n dod i rym ar 04/04/22.  
 
Mae’r Gorchymyn Amrywiol yn amrywiol ymhellach:- 
i) Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a 
Mannau Llwytho a Pharcio)(Gorfodi Sifil) 2013, fel y’i diwygiwyd, (“Gorchymyn 2013”) a 
ii) Gorchymyn Arbrofol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros, 
Llwytho a Mannau Parcio)(Gorfodi Sifil) 2013 (Diwygio Rhif 14A) 2021 a wnaed ar 28 Mai 2021 (“y 
Gorchymyn Arbrofol”). 
 

Effaith y Gorchymyn Amrywio yw:-  
1.I gynnwys eithriad i ganiatáu i fysiau aros ar y rhannau canlynol o'r ffordd:   
Esplanade – Ar ei ochr ddeheuol tua'r gorllewin 31m (34 llath) o bwynt yn unol â chyffordd Picton 
Avenue am bellter o tua 30 metr (32.5 llath). 
Promenâd y Dwyrain - Ar ochr y Gogledd Tua'r Dwyrain 28.3m (40 llath) o'i chyffordd â Portway 
am bellter o tua 30 metr (32.5 llath). 
Promenâd y Dwyrain – Ar ei ochr ddeheuol tua'r dwyrain 43m (47 llath) o'i chyffordd â Portway am 
bellter o tua 30 metr (32.5 llath). 
 
2. Ymestyn oriau gweithredu'r cyfyngiad dim stopio ar y ffyrdd canlynol o  
10am-7pm i 9am i 9pm: 
Promenâd y Dwyrain - Ar ochr y Gogledd Tua'r Dwyrain 28.3m (40 llath) o'i chyffordd â Portway 
am bellter o tua 30 metr (32.5 llath). 
Promenâd y Dwyrain – Ar ei ochr ddeheuol tua'r dwyrain 43m (47 llath) o'i chyffordd â Portway am 
bellter o tua 30 metr (32.5 llath). 
 

Bydd holl ddarpariaethau eraill y Gorchymyn Arbrofol yn cael eu hailosod ac yn aros yr un fath. 
Bydd y Gorchymyn Arbrofol, fel y'i hamrywiwyd, yn parhau mewn grym am gyfnod nad yw'n hwy 
na 18 mis o'r dyddiad y daeth i rym. Daeth y Gorchymyn Arbrofol i rym ar y 18 Mehefin 2021. 
 
Mae copi o'r dogfennau a adneuwyd gan gynnwys y Gorchymyn arfaethedig, y Cynlluniau a'r 
Datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud 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 y cyfeirnod cyfreithiol E30-
1187/TRA001-1118/JPD), neu maent i’w cael yn rhad ac am ddim yn Llyfrgell Porthcawl, Church 
Place, Porthcawl, CF36 3AG yn ystod yr oriau canlynol:  Dydd Llun 9.15am - 1pm a 2pm - 6pm, 
Dydd Mawrth 9.15am -1pm a 2pm -5pm, Dydd Mercher 9.15am -1pm,Dydd Iau 9.15am -1pm a 
2pm -5pm, Dydd Gwener 9.15am -1pm a 2pm -5pm, Dydd Sadwrn 9.15am -1pm a 2pm -5pm neu 
gellir eu harchwilio ar-lein yn     https://www.bridgend.gov.uk/cy/busnes/trwyddedu/hysbysiadau-cyfreithiol-
a-gorchmynion/.                            
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Bydd y Cyngor yn ystyried maes o law a ddylid parhau â darpariaethau'r Gorchymyn Arbrofol, fel 
y'u hamrywiwyd, mewn grym am gyfnod amhenodol. Mae gan unrhyw un sy'n dymuno 
gwrthwynebu gwneud y Gorchymyn Arbrofol, fel y'i hamrywiwyd, am gyfnod amhenodol neu 
wneud unrhyw sylwadau eraill ynghylch y cynllun 6 mis o 04/04/2022 i wneud hynny, (neu, os caiff 
y gorchymyn ei amrywio gan orchymyn arall neu ei addasu yn unol ag adran 10(2) o Ddeddf 
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, o'r dyddiad y daw'r gorchymyn amrywio neu'r addasiad hwnnw i 
rym). Rhaid anfon gwrthwynebiadau neu sylwadau i'r cynigion, gan nodi ar ba sail y gwneir hwy, 
yn ysgrifenedig i’r rhai sydd wedi llofnodi isod gan ddefnyddio’r cyfeiriad isod, neu drwy e-bost i 
Jane.Dessent@bridgend.gov.uk.  

 
Gwnaed y Gorchymyn Amrywio ar 18/03/2022. Os bydd unrhyw berson yn dymuno cwestiynu 
dilysrwydd y Gorchymyn 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.    
 
Os ydych yn cael unrhyw anhawster wrth ymateb yn ysgrifenedig, neu os ydych angen yr hysbysiad 
mewn fformat arall, megis print mwy, sain, braille neu ffacs, cysylltwch â'r Adran Gyfreithiol gan 
ddefnyddio’r cyfeiriad isod neu drwy ffonio’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Ffôn :  01656 
643643 cyfeirnod cyfreithiol E30-1187/TRA001-1118 /JPD. Noder y gall yr holl sylwadau a 
dderbynnir gael eu hystyried gan y Cyngor yn gyhoeddus, ac y gallai sylwedd unrhyw gynrychiolaeth 
[ynghyd ag enw a chyfeiriad y person sy'n ei wneud] fod ar gael i'r cyhoedd ei archwilio. Mae'r cyngor 
yn croesawu gohebiaeth yn 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. 
 
Dyddiedig: 24/03/2022 
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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