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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

Adroddiad i'r:   Cabinet  

Dyddiad:    11 Ionawr 2022  

Lleoliad:    ZOOM 

Teitl:  Adborth wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 

Ffyniannus am Cadw elfennau o'r Gorchmynion 

Rheoleiddio Traffig Dros Dro mewn trefi yng Ngheredigion 

Pwrpas yr adroddiad: Darparu adborth wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 
2021. 

 
CEFNDIR: 
 
Rhoddodd grynodeb byr i’r Aelodau o’r wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ar 1 
Hydref 2021. Cyfeiriodd yn benodol at y camau nesaf yr oedd wedi sôn amdanynt yn 
y cyfarfod hwnnw a oedd yn cynnwys ymgysylltu â’r Aelodau Lleol a’r Aelodau 
Cabinet ym mis Hydref a chyflwyno’r  adroddiad hwn i’r Pwyllgor Craffu heddiw. 
Dywedodd hefyd y byddai’r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno gerbron y Cabinet ym 
mis Ionawr 2022. Pe byddai’r cynigion yn cael eu cefnogi, cadarnhaodd y byddai 
Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol (ETRO) yn cael ei gyflwyno ac y byddai hyn 
yn cynnwys cyfnod ymgynghori o chwe mis er mwyn casglu barn y cyhoedd. 
 
Cyflwynodd swyddogion y cynigion ar gyfer Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol fel rhan o’r broses o wneud elfennau dethol sy’n ymwneud â pharcio a llif y 
traffig, a roddwyd ar waith dros dro mewn ymateb i’r pandemig Covid-19, yn 
nodweddion parhaol. Dywedodd y Swyddog fod nifer o fesurau rheoli traffig wedi’u 
cyflwyno drwy gyfrwng Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro (TRRO) yn 
Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Cheinewydd, er mwyn hwyluso ymbellhau 
cymdeithasol yn ystod cyfyngiadau’r cyfnodau clo yn sgil y pandemig Covid-19. Mae 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro yn para uchafswm o 18 mis, ac mae’r 
rhai hynny sydd mewn grym yn dechrau dod i ben o fis Hydref 2022 ymlaen. Mae’n 
bosibl iddynt gael eu hymestyn gyda chaniatâd priodol ond dim ond os yw’r 
rhesymeg sydd wrth wraidd eu creu yn dal yn berthnasol ac yn ddilys. Dywedwyd 
bod hyn yn annhebygol ar hyn o bryd o ystyried bod y cyfyngiadau clo cyntaf wedi’u 
llacio. 
 
 Roedd adolygiad o’r trefniadau dros dro wedi cydnabod bod rhai o’r elfennau wedi 
bod o fudd ehangach i gymdeithas a bod achos dros ddechrau’r broses gyfreithiol i 
ystyried gwneud y rhain yn fwy parhaol, drwy wneud dau Orchymyn Rheoleiddio 
Traffig Arbrofol. Un er mwyn ymdrin â’r cyfyngiadau parcio a fydd yn diwygio’r 
Gorchymyn Parcio Traffig sy’n bodoli ar lefel sirol ac un i ymdrin â’r rheoliadau 
‘symud’, megis llif traffig unffordd, gwaharddiadau troi i’r dde/chwith, dim mynediad 
ayb. 
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Aeth y Swyddog yn ei flaen wedyn i esbonio’r broses. Ar ôl cyhoeddi Hysbysiad o 
Fwriad, byddai gan aelodau’r cyhoedd gyfnod o chwe mis pan fyddai modd iddynt 
gyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol i’r broses Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol. Esboniodd hefyd y gall Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol barhau 
mewn grym am gyfnod o hyd at 18 mis. Ar ddiwedd y cyfnod chwe mis cychwynnol 
ar gyfer gwrthwynebiadau, gall yr Awdurdod benderfynu dirymu Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol, ei ddiwygio neu ei wneud yn barhaol. Drwy ddefnyddio 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol fel y broses o wneud nodweddion yn 
barhaol a’u haddasu lle bo angen, caniateir cyfnod hwy, felly, pan ellir monitro eu 
heffeithiau a gall aelodau’r cyhoedd fynegi unrhyw wrthwynebiadau i gyflwyno 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Parhaol. 
 
Ar ôl hynny, cafodd y mesurau arfaethedig i gadw/newid eu cyflwyno i’r Aelodau. 
  
Gofynnodd yr Aelodau nifer o gwestiynau ynglŷn â’r ardaloedd a oedd o ddiddordeb 
ynddyn nhw ac atebwyd y cwestiynau hynny yn eu tro gan y Swyddogion. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i ystyriaeth gael ei rhoi i bobl oedrannus ac eiddil nad oes 
ganddynt fathodyn glas gan fod parcio yn agos i'r dref yn bwysig iawn iddynt. Wrth 
ymateb, cadarnhawyd bod yr astudiaeth a wnaed wedi edrych ar bob tref yn unigol. 
 
Wrth ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Swyddogion y byddai angen iddynt 
ymchwilio i’r oriau a ganiateir o dan y Bathodyn Glas. Roedd un o’r Aelodau wedi 
nodi bod yr oriau a ganiateir wedi gostwng o 3 awr i 2 awr. Roedd yr Aelod o’r farn y 
dylai’r 3 awr a ganiateid yn wreiddiol ddychwelyd bellach ym mhob un o’r lleoliadau 
dan sylw. 
 
Wrth ymateb i gwestiwn arall, cadarnhaodd y Swyddogion fod dŵr yn cronni wedi 
bod yn broblem mewn rhai mannau. Dywedwyd bod modd datrys y broblem hon yn 
weddol hawdd. 
 
Yn dilyn ymholiad, cadarnhawyd y byddai ffioedd trwyddedu ar waith o 2022 ymlaen, 
ac mai’r rheswm am beidio â chodi tâl tan hynny oedd yr angen i gefnogi 
masnachwyr Ceredigion yn ystod cyfnod hynod o heriol ac anodd. 
 
Yn dilyn cwestiwn, cadarnhawyd bod parcio i’r cyhoedd ar gael am 30 munud ar 
Stryd y Popty, Aberystwyth rhwng 1pm a 6pm bob dydd.  Pwysleisiwyd hefyd, gan y 
byddai’r ymgynghoriad yn para 6 mis, y byddai pob sylw, awgrym a barn ynglŷn â’r 
cynigion hyn a’r holl drefniadau eraill yn cael eu hystyried. 
 
Yn dilyn cwestiwn ynglŷn ag Aberteifi, cadarnhawyd bod y gilfan lwytho ger y Castell 
wedi’i lleoli mor agos ag y bo modd er mwyn i draffig fedru mynd heibio yn hwylus. 
Hefyd, gofynnwyd i’r swyddogion ymchwilio i’r cais am arwyddion i rybuddio lorïau 
bod ffordd benodol yn anaddas ar gyfer cerbydau nwyddau trwm. Gwnaed cais am 
weld y warden traffig ym Mhendre yn amlach. 
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Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor fod angen rhoi cyhoeddusrwydd i’r hysbysiad o fwriad, 
a fyddai’n ymddangos yn y wasg ym mis Chwefror 2021 ac yn cynnwys gwybodaeth 
am y cyfnod ymgynghori 6 mis, gan sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol ohono. 
 
Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor fod sicrhau mynediad rhwydd i bawb yn allweddol a 
bod angen ystyried anghenion pobl hŷn ac eiddil (y rheiny heb fathodynnau glas) 
hefyd. Argymhellwyd y dylid sicrhau, wrth bennu ffioedd parcio, eu bod yn 
fforddiadwy i bawb fel y gall y trigolion barhau i siopa yn eu trefi lleol.  
 
Wrth ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu’r 
cynigion, dywedwyd mai cynigion y swyddogion oedd y rhain ac y byddai angen i’r 
Cabinet eu cadarnhau. 
 
Dywedodd un o Aelodau’r Pwyllgor ei fod wedi derbyn nifer o gwynion oddi wrth ei 
etholwyr a oedd yn byw y tu allan i Aberystwyth. Esboniodd nad oeddent bellach yn 
teimlo’n gyffyrddus yn siopa yn y dref oherwydd y ffyrdd a oedd wedi’u cau a’r 
systemau unffordd.  Cadarnhaodd un o’r swyddogion fod y parthau diogel yn fater ar 
wahân ac y byddai gan y cyhoedd y cyfle i roi eu barn am y gorchmynion arbrofol 
hyn. Croesawodd Aelodau’r Pwyllgor y cyfle i ymateb drwy'r ymgynghoriad. 
 
Ar ôl hynny, rhoddodd y Cadeirydd y cyfle i’r Aelodau nad oeddent yn Aelodau o’r 
Pwyllgor  siarad a chodwyd y pryderon canlynol: 
 

· Bu’n hynod o anodd i’r preswylwyr barcio a dylid ystyried yr effaith ar yr unigolion hynny; 
· Dylid ystyried effeithlonrwydd llif y traffig; 
· Byddai adroddiad llawn ar yr effaith economaidd yn fuddiol; 
· Awgrymwyd y dylid ystyried man gollwng teithwyr y tu allan i’r Factory Shop yn Aberteifi; 
· Roedd ymestyn y palmentydd wedi arwain at fwy o lifogydd ym Mhendre, Aberteifi. 

 
Yn dilyn trafodaeth hir, gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor ystyried yr argymhelliad 
canlynol: 
 
ARGYMHELLIAD: 
Argymhellir bod y cynigion hyn ac unrhyw newidiadau, y tybir eu bod yn 
angenrheidiol, yn cael eu cymeradwyo i’w cyflwyno i’r Cabinet, er mwyn ceisio 
caniatâd i wneud y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol a chyhoeddi Hysbysiad 
i’r perwyl hwnnw yn y wasg leol a dirymu pob mesur arall sy’n gysylltiedig â 
Gorchmynion Traffig Dros Dro y Parthau Diogel. 
 
Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i argymell yr argymhelliad diwygiedig canlynol (y 
newidiadau i’w gweld yn y print bras) i’r cabinet: 
 
Argymhellir bod y cynigion hyn ac unrhyw newidiadau, y tybir eu bod yn 
angenrheidiol yn dilyn trafodaeth yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd, ac ar ôl ymgynghori â’r 
Aelodau Lleol yn cael eu cymeradwyo i’w cyflwyno i’r Cabinet, er mwyn ceisio 
caniatâd i wneud y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol a chyhoeddi Hysbysiad 
i’r perwyl hwnnw yn y wasg leol a dirymu pob mesur arall sy’n gysylltiedig â 
Gorchmynion Traffig Dros Dro y Parthau Diogel. 
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Y Cynghorydd Marc Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus 


