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Natur a rheswm dros adrodd: 

I adrodd am fanylion y gwrthwynebiad a dderbyniwyd yn dilyn 
hysbysebu Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar gyfer Amlwch.   

Gwneud penderfyniad ynglŷn â’r modd y dylai’r Awdurdod symud 
ymlaen gyda’r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig yn wyneb y 
gwrthwynebiad a gafwyd. 

 

A. RHAGARWEINIAD / CEFNDIR / MATERION 

1.0 Argymhellwyd y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig mewn ymateb i gwynion a 
dderbyniwyd gan yr Awdurdod Priffyrdd ynghylch parcio’n creu rhwystr, tagfeydd 
traffig a materion diogelwch ffyrdd yn Amlwch. 

 Cafodd nifer o strydoedd yn Amlwch eu cynnwys yn y Gorchymyn arfaethedig a gellir 
eu crynhoi fel a ganlyn– 

• Pen y Cefn i Brwynog  
Cynnig i ddarparu llinellau melyn dwbl i hwyluso llif rhydd y traffig ac mewn 
ymateb i bryderon ynghylch parcio ar dop yr allt a’r ardal o’i chwmpas. 

• Lôn Goch 
Cynnig i gyflwyno llinellau melyn dwbl er mwyn hwyluso pethau pan mae 
Cerbydau Nwyddau Trwm yn danfon nwyddau i siop Spar.  

• Stryd Salem  
Mewn ymateb i bryderon ynghylch parcio’n creu rhwystr ar y gornel a 
goblygiadau hynny o safbwynt diogelwch, diwygio’r llinell felen sengl 
bresennol sydd y tu allan i’r ddeintyddfa i fod yn llinellau melyn dwbl a 
chynnwys cyfyngiadau dim llwytho/dadlwytho.  
Newid llinell felen sengl yn llinellau melyn dwbl o’r groesfan rheilffordd y tu 
cefn i’r Kings Arms er mwyn hwyluso llif rhydd y traffig i lawr y stryd. 

• Ffordd Tan y Bryn  
Mewn ymateb i bryderon ynghylch parcio ar dro a rhwystro’r defnydd o’r 
pafin, cyflwyno llinellau melyn dwbl ar hyd ddwy ochr rhan o’r lôn hon.  



 Mae copi o’r Rhybudd o’r Cynnig a’r cynlluniau sy’n manylu ar y cyfyngiadau 
arfaethedig ynghlwm yn Atodiad 1. 

1.1 Yn ystod y cyfnod ymgynghori cychwynnol, ni chafwyd yr un gwrthwynebiad i’r 
Gorchymyn arfaethedig. 

1.2 Nid oedd y Gwasanaethau Argyfwng yn gwrthwynebu’r cynnig.  
1.3 Yn ystod y cyfnod hysbysebu ffurfiol, derbyniwyd un gwrthwynebiad i’r Gorchymyn 

arfaethedig.  Mae copi wedi’i olygu o’r gwrthwynebiad ynghlwm wrth yr adroddiad 
hwn. Roedd y gwrthwynebiad yn fras yn seiliedig ar yr isod –  
a) Byddai’r bwriad i gyflwyno llinellau melyn dwbl yn cael effaith andwyol ar ddau 

gwmni sy’n masnachu o un eiddo ar Ffordd Tan y Bryn ac sydd ym 
mherchenogaeth y gwrthwynebydd. Er bod gweithredwr y busnes yn ceisio 
sicrhau bod yr holl gerbydau’n cael eu parcio o fewn cwrtil yr eiddo, dywedwyd 
bod cerbydau o bryd i’w gilydd yn cael eu parcio ar y ffordd gyferbyn.   
 

2.0 Sefyllfa Gyfredol 

2.1 Nid yw’r gwrthwynebydd y manylir arno yn 1.3 yn fodlon bod y darpariaethau yn y 
Gorchymyn yn dderbyniol.  

2.2 Un gwrthwynebiad yn unig gafwyd i’r Gorchymyn ac roedd hwnnw’n ymwneud â’r 
bwriad i gyflwyno llinellau melyn dwbl ar hyd rhan o Ffordd Tan y Bryn. 

 Mae pryderon eisoes wedi cael eu codi gyda’r Cyngor Sir ynghylch parcio ar hyd ran o 
Ffordd Tan y Bryn.  Dywedwyd bod y defnydd o’r pafin yn cael ei rwystro oherwydd 
fod cerbydau’n cael eu parcio’n gyfan gwbl neu’n rhannol ar y pafin. Yn ychwanegol 
at hyn, mae nifer a hyd y cerbydau sydd wedi eu parcio mewn rhes ar ran o’r lôn 
sydd hefyd ar dro yn amharu ar lif y traffig ac yn arwain at bryderon o safbwynt 
diogelwch ar y ffyrdd.    

2.4 Cysylltwyd â’r Ymgyngoreion Statudol isod – 

 a) Heddlu Gogledd Cymru 

b) Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

c) Gwasanaeth Ambiwlans 

d) The Road Haulage Association 

e) The Freight Transport Association 

f) Aelodau Etholedig Lleol 

g) Cyngor Tref Amlwch  

2.5 Fel rhan o’r broses o ystyried y gwrthwynebiad a dderbyniwyd, adolygodd yr 
Awdurdod y cynnig ar gyfer Ffordd Tan y Bryn.  



 Pwrpas cyflwyno cyfyngiad llinellau melyn dwbl ar y rhan hon o Ffordd Tan y Bryn 
oedd er mwyn rhoi sylw i’r pryderon a godwyd ynghylch diogelwch cerddwyr a 
diogelwch ar y ffyrdd oherwydd fod ceir yn cael eu parcio ar y pafin ac yn creu 
rhwystr. Yn ychwanegol at hyn, byddai cyfyngiad i atal parcio ar y ffordd yn hwyluso 
symudiad traffig ac yn rhoi sylw i’r problemau diogelwch sy’n gysylltiedig â pharcio ar 
dro yn y lôn.     

Yn ei gyflwyniad, mae’r gwrthwynebydd yn cydnabod fod cerbydau sy’n gysylltiedig 
â’i fusnes yn parcio ar y ffordd pan nad oes lle ar eu cyfer o fewn cwrtil ei eiddo.  

Gan gymryd sylwadau’r gwrthwynebydd i ystyriaeth, mae’r Awdurdod wedi ystyried 
newidiadau i hyd y llinellau melyn ar hyd Ffordd Tan y Bryn.  Fodd bynnag, wedi rhoi 
sylw i’r pryderon a godwyd gan y gymuned leol, mae’r Awdurdod Priffyrdd o’r farn 
mai’r unig ateb yw cyflwyno llinellau melyn dwbl fel y manylir ar hynny yn y 
Gorchymyn arfaethedig ac yn y modd a ddangosir ar y cynllun a gyflwynwyd.  

Rhaid ystyried y cyfyngiad arfaethedig hefyd yng nghyd-destun prif bwrpas a 
swyddogaeth priffordd gyhoeddus, sef darparu rhwydd hynt diogel a chyfleus ar 
gyfer yr holl ddefnyddwyr o gerbydau modur i gerddwyr. Yng nghyd-destun Ffordd 
Tan y Bryn, nid yw ei defnyddio i ddarparu ardal barcio hwylus ar gyfer sefydliad 
busnes yn gyson â’r diben hwn.  

 

B. YSTYRIAETHAU 

3.0 Ystyriwyd bod y Gorchymyn arfaethedig yn hanfodol er budd diogelwch ar y ffyrdd 
ac er mwyn hwyluso llif rhydd a diogel traffig a cherddwyr.   

3.1 Mater i’r Pwyllgor fydd penderfynu a ydynt yn teimlo fod cyfiawnhad ai peidio dros y 
gwrthwynebiad a dderbyniwyd.   

 

C. GOBLYGIADAU AC EFFEITHIAU 

4.0 Bydd y gorchymyn arfaethedig yn diwygio ac yn creu cyfyngiadau parcio ychwanegol 
mewn gwahanol leoliadau yn Amlwch.   Wrth ystyried y gwrthwynebiad a 
dderbyniwyd i’r bwriad i osod llinellau melyn dwbl ar hyd rhan o Ffordd Tan y Bryn, 
dylid cydbwyso effaith bosibl colli lle parcio ar weithredwr busnes cyfagos yn erbyn 
creu llwybr diogelach a rhwyddach ar gyfer traffig modur a cherddwyr.  

 

D. ARGYMHELLIAD  

5.0 Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r cynnig yn unol â’r Gorchymyn a’r cynlluniau a 
hysbysebwyd os yw’n fodlon nad oes unrhyw ateb arall ar gael o ran llif y traffig a’r 
problemau sy’n cael eu hachosi oherwydd cerbydau’n parcio ar y pafin ac yn 



penderfynu symud ymlaen a chadarnhau’r Gorchymyn a’r Cynllun Rheoleiddio 
Traffig.    

 

Enw awdur yr adroddiad: Alun Roberts  

Teitl y Swydd: Uwch Beiriannydd Traffig a Pharcio 

Dyddiad:  17 Mehefin 2019 

 

Atodiadau 

1. Rhybudd o’r Cynnig fel y’i hysbysebwyd a’r cynllun. 
2. Copïau o’r gwrthwynebiad a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod hysbysebu.  
3. Llun a dderbyniwyd gan yr Awdurdod yn dangos y broblem parcio ar Ffrodd Tan y 

Bryn.  
   
 

 

 

  



Atodiad 1 

Rhybudd o Fwriad fel y’i hysbysebwyd a’r cynllun. 

 



 

 

 



  



Atodiad 2 

Copi o’r gwrthwynebiad a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod hysbysebu 

 



 

 

 

 

 

  



Atodiad 3 

Llun a dderbyniwyd gan yr Awdurdod yn dangos y broblem parcio ar Ffrodd Tan y Bryn.  
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