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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 07/12/21 
  
Teitl: Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Llangwyryfon) 

(Cyfyngiad ar Led) 2021 
 

Pwrpas yr adroddiad: Gofyn am awdurdodiad i hysbysebu i'r cyhoedd gyfyngiad 
arfaethedig ar led cerbydau ar yr U1208 i'r gorllewin o 
Langwyryfon. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a Chyswllt 
Cwsmeriaid – y Cynghorydd Dafydd Edwards 
 

Y bwriad yw cyflwyno cyfyngiad ar led cerbydau ar yr U1208 i'r gorllewin o 
Langwyryfon i ddiogelu pont ar draws Afon Wyre ac atal difrod i eiddo preifat 
cyfagos. 
 
Ymgynghorwyd â’r cyhoedd ynghylch Gorchymyn Rheoleiddio Traffig a rhoddwyd 
awdurdodiad gan y Cabinet ym mis Rhagfyr 2009 i hysbysebu i'r cyhoedd 
(Penderfyniad 257). Ni chafwyd dim gwrthwynebiadau yn ystod ymgynghori â’r 
cyhoedd, ond sylweddolwyd wedi hynny nad oedd Gorchymyn Rheoleiddio Traffig 
wedi’i wneud.  
 
Felly, ymgymerwyd â'r broses ymgynghori statudol eto, gan fod y terfyn amser dwy 
flynedd ar gyfer cyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig yn dilyn dechrau'r 
ymgynghoriad cyhoeddus a bennwyd yn y rheoliadau cyfredol wedi dod i ben ers 
amser maith. Mae cyfnod cyntaf yr ymgynghoriad ar y cyfyngiad arfaethedig bellach 
wedi'i gwblhau ac ni chafwyd dim gwrthwynebiadau.  
 
Bellach mae angen awdurdodiad i hysbysebu'r cyfyngiad arfaethedig i'r cyhoedd, ac 
os na cheir dim gwrthwynebiadau, ar gyfer gwneud y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig 
perthnasol a chyhoeddi hysbysiad i'r perwyl hwnnw.  
 

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
dywedwch pam 

Nac oes. Gan y bydd 
y bwriad yn cyflwyno 
cyfyngiad ar led 
cerbydau ar gyfer 
holl ddefnyddwyr y 
ffyrdd, nid oes yr un 
grŵp o ddefnyddwyr 
y ffyrdd dan 
anfantais. Mae 
proses y Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig 
yn gofyn am 
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ymgynghoriad 
statudol ag ystod o 
ymgyngoreion, sy'n 
cael ei gynnal.   

Crynodeb: Ddim yn berthnasol 
Hirdymor: Ddim yn 
berthnasol 

 

Cydweithio: Ddim yn 
berthnasol 

 

Cynnwys: Ddim yn 
berthnasol 

 

Atal: Ddim yn 
berthnasol 

 

Integreiddio: Ddim 
yn berthnasol 

 

 
Argymhelliad: ARGYMHELLIR BOD y Cabinet yn cymeradwyo 

hysbysebu'r bwriad i aelodau'r cyhoedd, ac os na 
cheir dim gwrthwynebiadau, wneud y Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig angenrheidiol a chyhoeddi 
Hysbysiad Gwneud dilynol yn y wasg i'r perwyl hwn. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Atal difrod i briffordd gyhoeddus, pont ac eiddo 
preifat 

 
Trosolwg a Chraffu: 
 

Cymunedau Ffyniannus 

Fframwaith Polisi: 
 

Creu ffyrdd gwell a mwy diogel. 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd  
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Bydd angen cyhoeddi dau Hysbysiad (o Fwriad ac o 
Wneud wedi hynny) yn y wasg leol 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol 
(Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996. Cyfrifoldeb Heddlu 
Dyfed-Powys fydd gorfodi'r cyfyngiad ar led 
 

Goblygiadau staffio: 
 

Ddim yn berthnasol 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Mae’r arwyddion angenrheidiol yn asedau’r priffyrdd 

Risg(iau):  
 

Bydd angen i'r Cabinet ystyried a phenderfynu beth fydd 
canlyniad unrhyw wrthwynebiadau a geir. 
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 

Papurau Cefndir: 
 

Cyfyngiad arfaethedig Llangwyryfon ar led 2009 
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Atodiadau: Atodiad 1 - Cynllun ymgynghori yn dangos y cyfyngiad 
arfaethedig 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

 
Rhodri Llwyd 

Swyddog Adrodd: Tom Delph-Janiurek 
 

Dyddiad: 25/10/21 
 



Rhodri Llwyd 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA 

Highways and Environmental Services 

Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA 

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2021 Arolwg Ordnans 100024419. Ni chaniateir i chi 
gopio, is-drwyddedu, dosbarthu neu werthu unrhyw ran o’r data hwn ar unrhyw ffurf I drydydd parti. 
© Crown copyright and database rights 2021 Ordnance Survey 100024419. You are not permitted to 
copy, sub-licence, distribute or sell any of this data to third parties in any form. 

Cyfyngiad lled arfaethedig 6' (1.8m) ar y U1208 

Proposed 6' (1.8m) width restriction on the U1208 

CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL 

CYNGOR SIR CEREDIGION 

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (U1208 i’r gorllewin o Langwyryfon) (Cyfyngu ar led 
cerbydau) 2021. Effaith hyn fydd cyflwyno cyfyngiad o chwe throedfedd (1.8m) o led ar yr U1208 i’r gorllewin o 

Langwyryfon a fydd yn cynnwys y bont dros Afon Wyre a’r rhan fach o’r heol ger yr eiddo a adwaenir fel Glan-yr-afon, 
sydd ger ochr ogleddol y bont hon. Ni fydd hyn yn cael effaith o ran cael mynediad i’r tai ar hyd yr U1208 ac ar heol yr 

U1209 sy’n ei chroesi, ar yr amod nad yw cerbydau sy’n lletach na chwe throedfedd (1.8m) yn croesi’r bont nac yn 
defnyddio’r rhan fach o’r U1208 i’r gogledd iddi ger Glan-yr-afon.  Gellir bwrw golwg ar y manylion llawn ar-lein yn http://

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/gorchmynion-rheoleiddio-traffig/. Dylid anfon gwrthwynebiadau, 
gan nodi’r rhesymau yn ysgrifenedig, at Wasanaethau Technegol Ceredigion - 

gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk  neu at y Gwasanaethau Cyfreithiol, drwy law Ystafell y Post, Cyngor Sir 
Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE i gyrraedd erbyn 

xx/xx/2021.   
 

 

CEREDIGION COUNTY COUNCIL  

The Council proposes to make the The Ceredigion County Council (U1208 west of Langwyryfon) (Restriction of Width) 
Order 2021. The effect of this is to introduce a 6ft (1.8m) width restriction on the U1208 to the west of Llangwyryfon to 

cover the bridge across the Afon Wyre and the short section of road by the property known as Glan-yr-afon, which is by 
the northern end of this bridge.  Access to properties along the U1208 and the intersecting road U1209 will not be 

affected by this proposed restriction, provided that vehicles wider than 6ft (1.8m) than do not cross the bridge or use the 
short section of the U1208 immediately to the north of it, by  Glan-yr-afon. Full details may be inspected online at http://

www.ceredigion.gov.uk/resident/travel-roads-parking/road-traffic-order. Objections, stating reasons in writing, to 
Ceredigion Technical Services technical.services@ceredigion.gov.uk or Legal Services, c/o Postroom, Ceredigion County 
Council, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE to be received by xx/

xx/2021  
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