CYNGOR SIR CEREDIGION
Adroddiad i'r:

Cabinet

Dyddiad y cyfarfod:

01/02/22

Teitl:

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol - Cadw
elfennau o'r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro
mewn trefi yng Ngheredigion

Pwrpas yr adroddiad:

Gofyn am awdurdodiad i wneud dau Orchymyn
Rheoleiddio Traffig Arbrofol sydd eu hangen ar gyfer y
broses ar gyfer cadw elfennau dethol sy’n ymwneud â
pharcio a llif y traffig a roddwyd ar waith dros dro mewn
ymateb i bandemig Covid-19

Er:

Penderfyniad

Portffolio’r Cabinet ac Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a Chyswllt
Aelod y Cabinet:
Cwsmeriaid – y Cynghorydd Dafydd Edwards
Cyflwynwyd nifer o fesurau rheoli traffig drwy gyfrwng Gorchmynion Rheoleiddio
Traffig Dros Dro yn y trefi a enwir uchod, er mwyn hwyluso cadw pellter cymdeithasol
yn ystod cyfyngiadau’r cyfnodau clo sy’n gysylltiedig â phandemig Covid-19. Mae
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro yn para uchafswm o 18 mis, ac mae’r
rheini sydd mewn grym ar hyn o bryd yn dechrau dod i ben o fis Hydref 2022. 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. Nid yw’r
cyfyngiadau a oedd yn gysylltiedig â’r cyfnod clo cyntaf ac amodau’r lefelau rhybudd
wedi hynny mewn grym ar hyn o bryd.
Gan fod y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol wedi llacio yng Nghymru, nid
oes bellach angen parhau â rhai neu’r cyfan o’r mesurau a gyflwynwyd. Fodd
bynnag, cydnabyddir bod rhai o’r elfennau wedi bod o fudd ehangach i gymdeithas
a bod achos dros ddechrau’r broses gyfreithiol sydd ei hangen i ystyried cadw rhai
o'r elfennau hyn.
Argymhellir y dylid ymgymryd â'r broses hon orau trwy wneud dau Orchymyn
Rheoleiddio Traffig Arbrofol.
Bydd un Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol yn ymdrin â rheoliadau’r
cyfyngiadau parcio a fydd yn golygu diwygio’r Gorchymyn Parcio Traffig sy’n bodoli
eisoes ar lefel sirol, tra bydd y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol arall yn
rheoli’r rheoliadau ‘symud’ gan gynnwys llif traffig un ffordd, gwaharddiadau troi i’r
dde/chwith, dim mynediad ac ati.
O gymharu proses y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol gyda’r broses fwy
traddodiadol o wneud Gorchymyn parhaol, nid oes angen cyfnod ymgynghori
cyhoeddus o 3 wythnos. Yn hytrach, ar ôl cyhoeddi Hysbysiad o Fwriad yn y wasg
leol, mae gan aelodau’r cyhoedd gyfnod o chwe mis pan allant gyflwyno
gwrthwynebiadau ffurfiol i broses y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol.
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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
(Hydref 2022), gall yr Awdurdod benderfynu naill ai dirymu, diwygio, neu wneud y
Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol yn barhaol fel yr amlinellir yn yr adroddiad
hwn. Drwy ddefnyddio Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol fel y broses o
gadw’r nodweddion hyn, 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.
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r cynigion i gadw/diwygio elfennau ar ffyrdd sirol
yn Aberteifi, Ceinewydd, Aberaeron ac Aberystwyth, sydd ar hyn o bryd wedi eu
cynnwys o fewn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro cyfredol ond y mae
cynnig i’w cynnwys yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol, gyda’r bwriad
o’u gwneud yn barhaol, yn amodol ar ganlyniad y cyfnodau o chwe mis ar gyfer
ymgynghori, awgrymiadau a gwrthwynebiadau.
Bydd y mesurau a/neu'r rheoliadau hynny nad ydynt wedi'u cynnwys yn y
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig a gyflwynwyd trwy'r
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro cyfredol fel rhan o'r 'parthau diogel' yn
cael eu dirymu, a byddant yn dychwelyd i'r hyn a gynhwyswyd mewn Gorchmynion
Rheoleiddio Traffig Parhaol cyn covid19.
Nid oes unrhyw gynigion ar hyn o bryd i gyflwyno GRhTA mewn perthynas â’r
mesurau a gyflwynwyd yn Borth oherwydd roeddent yn lleol eu natur, ac felly nid
oes unrhyw ofyniad i’w ffurfioli ar ôl llacio cyfyngiadau.
Darperir y mesurau arfaethedig ym mhob tref yn Adroddiad y Pwyllgor Trosolwg a
Chraffu Cymunedau Ffyniannus Dyddiedig 08/11/2021 – gweler Atodiad A
Yn dilyn trafodaeth hir yn y cyfarfod hwnnw, argymhelliad y Pwyllgor oedd:
Argymhellir bod y cynigion hyn, ac unrhyw ddiwygiadau iddynt yr ystyrir eu bod yn
angenrheidiol yn dilyn trafodaeth ym Mhwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau
Ffyniannus a gynhaliwyd ar 8fed Tachwedd, ac ar ôl ymgynghori ag Aelodau Lleol
yn cael eu cymeradwyo i'w cyflwyno i'r Cabinet i ofyn am awdurdodiad i wneud y
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol angenrheidiol a chyhoeddi Hysbysiad i'r
perwyl hwnnw yn y wasg leol a dirymu'r holl fesurau eraill sy'n gysylltiedig â
Gorchmynion Traffig Dros Dro'r Parthau Diogel.
Yn unol â phroses y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol, cynhaliwyd
ymgynghoriad â'r Gwasanaethau Brys, Aelodau Lleol, Cynghorau Tref perthnasol,
cwmnïau bysiau, Cymdeithas y Cludwyr Ffordd. Cafwyd chwe ymateb a chynhwysir
crynodeb o'r rhain ynghyd ag argymhellion Swyddogion yn Atodiad B
Ar ôl ystyried yr adborth gan y Cymunedau Ffyniannus Trosolwg a Chraffu (8fed
Tachwedd 2021), a'r broses ymgynghori ddilynol, cynigir dau welliant pellach, sef:


‘cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Dde o Stryd y Baddon i mewn i
Ffordd y Môr.’
Gan fod y system unffordd sy’n bodoli eisoes ar Stryd y Baddon, Aberystwyth
yn cael ei chadw, mae'r cynnig hwn bellach wedi'i dynnu oddi ar y rhestr o
argymhellion.
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‘cadw'r parcio i Ddeiliaid Bathodyn Anabl yn unig, 9am i 5pm, 2 awr heb
ddychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro i Faes Lowri ar yr ochr
orllewinol ger Eglwys San Mihangel, ond i ddiwygio'r amseru i 9am i 5pm, 2
awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr.’
Yn dilyn trafodaeth bellach, argymhellir nad yw'r mannau parcio ar Gyfer
Deiliaid Bathodynnau Anabl yn unig ar Maes Lowri yn cael eu cynnwys yn yr
ETRO.
'cadw'r llif traffig Un Ffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Popty, o gyfeiriad
ei chyffordd â Stryd Portland tuag at ei chyffordd â Rhodfa’r Gogledd/Y Stryd
Fawr'
Yn dilyn ystyriaeth bellach argymhellir bod Stryd y Popty yn dychwelyd i'w
gyfeiriad teithio blaenorol i ffwrdd o Sgwâr Owain Glyndwr.

Ni chynigir dim newidiadau pellach am y rhesymau a amlinellir yn Atodiad B.
Dangosir gwybodaeth a chynlluniau syn nodi'r newidiadau a’r argymhellion a
gyflwynwyd mewn adroddiad i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau
Ffyniannus ar 8fed Tachwedd 2020 yn Atodiad C.
Oes
Asesiad
Effaith Integredig
wedi ei gwblhau?
Os
nad
oes,
dywedwch pam

Llesiant
Cenedlaethau'r
Dyfodol:

Argymhelliad:

Nac oes, bydd effaith y mesurau
amrywiol sydd i'w cyflwyno yn cael
eu hasesu yn ystod y cyfnod o 6
mis ar gyfer gwrthwynebiadau ar ôl
gweithredu'r Gorchmynion
Rheoleiddio Traffig Arbrofol
arfaethedig. Yna bydd Asesiad
Effaith Integredig bryd hynny yn sail
i unrhyw benderfyniad i wneud y
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig
Arbrofol arfaethedig yn barhaol

Crynodeb:
Hirdymor:
Cydweithio:
Cynnwys:
Atal:
Integreiddio:
ARGYMHELLIR BOD y Cabinet yn cymeradwyo
1) gwneud y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig
Arbrofol canlynol
i) diwygio’r Gorchymyn Traffig Parcio ledled y Sir
presennol (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a
Llwytho a Dadlwytho) Gorchymyn 2019 Cyngor
Sir Ceredigion
ii) rheoli’r rheoliadau ‘symud’ gan gynnwys llif
traffig un ffordd, gwaharddiadau ar droad
dde/chwith
2) cyhoeddi Hysbysiadau Gwneud dilynol yn y
wasg i'r perwyl hwn.
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Rheswm
dros
penderfyniad:

y






I alluogi'r broses gyfreithiol y tu ôl i'r
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol i'w
gweithredu
I alluogi gweithredu’r Gorchmynion a nodwyd
I reoli’r rheoliadau ‘symud’
I reoli’r rheoliadau cyfyngiadau parcio

Trosolwg a Chraffu:

Cymunedau Ffyniannus

Fframwaith Polisi:

Creu ffyrdd gwell a mwy diogel.

Blaenoriaethau
Corfforaethol:

Hybu'r Economi
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol

Goblygiadau Cyllid a
Chaffael:

I’w cadarnhau

Goblygiadau
Cyfreithiol:

I sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth

Goblygiadau staffio:

Ddim yn berthnasol

Goblygiadau eiddo /
asedau:

Bydd yr arwyddion a'r marciau ffordd angenrheidiol yn
dod yn asedau 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
Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdod
(Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996

Lleol

Papurau Cefndir:

Dim

Atodiadau:

Atodiad A – Adroddiad Trosolwg a Chraffu Cymunedau
Ffyniannus 08/11/2021
Atodiad B – Crynodeb o ohebiaeth yr ymgynghoriad a
gafwyd ac argymhellion y Swyddogion
Atodiad C – cynlluniau/mapiau lleoliad sy’n nodi’r
newidiadau arfaethedig

Swyddog Arweiniol
Corfforaethol:

Rhodri Llwyd

Swyddog Adrodd:

Tom Delph-Janiurek

Dyddiad:

21/01/2022
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council
ADRODDIAD I’R:

Pwyllgor Craffu

DYDDIAD:

8 Tachwedd 2021

LLEOLIAD:

Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Cheinewydd

TEITL:

Cadw elfennau o’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro
mewn trefi yng Ngheredigion

DIBEN YR ADRODDIAD:

Cyflwyno 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

Y RHESWM PAM MAE
Yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau
CRAFFU WEDI GOFYN AM Ffyniannus ar 1 Hydref 2021, gofynnodd aelodau am adroddiad
YR WYBODAETH:
pellach ar y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol
arfaethedig, yn dilyn cwblhau trafodaethau pellach gydag
Aelodau Lleol, cyn i bapur ar y Gorchmynion Rheoleiddio
Traffig Arbrofol gael ei gyflwyno i’r Cabinet er ystyriaeth.

CEFNDIR:
Cyflwynwyd nifer o fesurau rheoli traffig drwy gyfrwng Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros
Dro (TRRO) yn y trefi a enwir uchod, 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. Nid yw’r cyfyngiadau a oedd yn gysylltiedig â’r amodau yn ystod y
cyfnodau clo cyntaf mewn grym ar hyn o bryd.
Y SEFYLLFA BRESENNOL
Gan fod y gofynion o ran ymbellhau cymdeithasol wedi llacio yng Nghymru, nid oes bellach
angen parhau â rhai neu’r cyfan o’r mesurau a gyflwynwyd. Fodd bynnag, cydnabyddir 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.
Y ffordd orau i ymdrin â’r broses hon, yn ôl y cyngor a roddir, yw gwneud 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.)
O gymharu proses y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol gyda’r broses fwy traddodiadol
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o wneud Gorchymyn parhaol, nid oes angen cyfnod ymgynghori cyhoeddus o 3 wythnos. Yn
hytrach, ar ôl cyhoeddi Hysbysiad o Fwriad yn y wasg leol, mae gan aelodau’r cyhoedd gyfnod
o chwe mis pan allant gyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol i’r broses Gorchmynion Rheoleiddio
Traffig Arbrofol.
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.
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r cynigion i gadw/diwygio elfennau ar ffyrdd sirol yn
Aberteifi, Ceinewydd, Aberaeron a Aberystwyth, sydd ar hyn o bryd wedi eu cynnwys o fewn y
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ond y mae cynnig i’w cynnwys yn y Gorchmynion
Rheoleiddio Traffig Arbrofol, gyda’r bwriad o’u gwneud yn barhaol, yn amodol ar ddeilliannau’r
cyfnod o chwe mis ar gyfer gwrthwynebiadau.
Ar hyn o bryd, nid oes cynigion i gyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol o ran y
mesurau a gyflwynwyd yn y Borth, gan eu bod yn lleol eu natur ac nid ydynt yn destun
Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro, ac felly nid oes angen eu ffurfioli wedi i’r
cyfyngiadau gael eu llacio.
Bydd trafodaethau’n parhau y tu allan i’r broses Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol, o
safbwynt ceisiadau i newid gwelliannau posibl mewn lleoliadau eraill.
Mae’r mesurau arfaethedig i gadw/newid fel a ganlyn:
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Aberteifi
Yn ogystal â’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol a amlinellir uchod, cynghorir cadw’r
adrannau o’r droedffordd a ledwyd yn y lleoliadau canlynol. Mae’r rhain wedi eu lleoli yn:





Y Stryd Fawr (ger Belottis)
Neuadd y Dref
Pendre (ger y Siop Sglodion)
Stryd y Priordy (Crwst)

Cynigir cynnwys y mesurau parcio canlynol yn y Gorchmynion Rheoliadau Traffig
Arbrofol:
i)

Cyflwyno Cilfan Lwytho newydd 12 metr o hyd, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng
8am a 5pm am 20 munud a dim dychwelyd o fewn 20 munud ar Y Stryd Fawr gyferbyn
â’r safle bws (a fydd yn cael ei adfer) i’r de o Neuadd y Sir. Bydd hon yn lle’r Gilfan
Lwytho dros dro a gyflwynwyd yn lleoliad y safle bws. Bydd y Gilfan Lwytho newydd yn
lle rhan o’r gilfan aros am amser cyfyngedig a oedd ar ochr arall y ffordd cyn cyflwyno’r
parth diogel.
ii) Cyflwyno man parcio newydd i Ddeiliaid Bathodyn Anabl yn unig, rhwng 8am a 6pm, 3
awr a dim dychwelyd o fewn 3 awr wrth ochr y Gilfan lwytho uchod yn i) er mwyn
meddiannu gweddill y gilfan lle’r oedd aros cyfyngedig.
iii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag Aros ar Unrhyw Adeg ar y Stryd Fawr o ben
gogleddol y safle bws i’r de o Neuadd y Sir i’r groesffordd â Lôn y Farchnad (ychydig y
tu hwnt i siop delicatessen Belotti)

Ffigwr 1: Cilfan lwytho newydd (i), cilfan estynedig i’r anabl (ii) a Gwaharddiad Rhag Aros ar unrhyw adeg (iii)
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iv) Cadw’r adran a gyflwynwyd dros dro yn yr ardal lle y gwaharddwyd Aros ar unrhyw
adeg ar Stryd y Priordy, ger Crwst, lle y gosodwyd darn estynedig newydd.
v) Cadw’r adran a gyflwynwyd dros dro yn lle parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn
Unig, rhwng 8am a 6pm, 3 awr a dim dychwelyd am 3 awr ger y Clinig Traed ar ochr
arall Stryd y Priordy.

Ffigwr 2: Gwaharddiad rhag aros ar unrhyw adeg sydd wedi’i gadw (iv) a’r Gilfan Anabl (v)

vi) Cadw’r gwaharddiad dros dro rhag aros ar unrhyw amser ym Mhendre o Mundos/Caffi
Food for Thought i’r gyffordd â Rhodfa’r Felin gerllaw Caffi a Siop Pysgod a Sglodion
Pendre.
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Ffigwr 3: Gwahardd rhag Aros ar unrhyw adeg (vi)

Cynigir cynnwys y Gwaharddiadau canlynol rhag Symud yn y Gorchmynion Rheoliadau
Traffig Arbrofol:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro yn Rhes y Coleg (o’r Stryd Fawr i Res
y Frenhines/Mwldan Ganol ger maes parcio Caeglas).
Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag troi i’r chwith o’r [maes parcio] ym Mwldan Uchaf i
mewn i Res y Coleg
Cyflwyno gwaharddiad rhag troi i’r dde o Fwldan Ganol i mewn i Res y Coleg
Cyflwyno llif traffig unffordd newydd ym Mhwllhai o Ganolfan Hen Bethau Aberteifi
(Cardigan Antiques Centre) i’r gyffordd â’r Stryd Fawr (o’r dwyrain i’r gorllewin).
Cyflwyno llif traffig unffordd newydd yn Lôn Siawnsri o gyfeiriad Stryd y Santes Fair i’r
Stryd Fawr (o’r de i’r gogledd).
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Ffigwr 4: Systemau Unffordd Arfaethedig a Gwaharddiadau Rhag Troi, Aberteifi (i, ii, iii, iv a v)

Ceinewydd
Cynigir cynnwys y mesur parcio canlynol yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig
Arbrofol:
i)

Cadw’r parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig rhwng 9am a 5pm, 3 awr a dim
dychwelyd o fewn 3 awr a osodwyd dros dro ar yr ochr sy’n wynebu’r môr o Res
Glanmor yn y bae gyferbyn â’r Penwig.

ii) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag Parcio ar unrhyw adeg ar ochr orllewinol Stryd Ioan ac ar
bob ochr i’w chyffordd â Stryd yr Efail i ymuno â’r Gwaharddiadau presennol rhag Parcio ar
unrhyw adeg.

iii) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag parcio ar unrhyw adeg ar Stryd Ioan o ddiwedd y
gwaharddiad presennol rhag parcio ar unrhyw adeg ger eiddo o’r enw The Marina i ffin
yr eiddo ar ochr y tir o Dŷ Glyn yng Nglan Dolau gyferbyn â’r gyffordd â Maes yr Odyn.
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Ffigwr 5: Cilfan Anabl wedi’i Chadw (i) a Gwaharddiad newydd rhag Aros ar unrhyw Adeg (ii a iii)

Cynigir cynnwys y canlynol yn y Gwaharddiad rhag Symud yn y Gorchmynion
Rheoleiddio Traffig Arbrofol:
i) Cadw’r rhan o’r llif traffig unffordd ar Heol y Dŵr o’r gyffordd â Stryd yr Hen Goleg wrth
deithio i’r gogledd-ddwyrain i’r gyffordd â’r Beili.
ii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag troi i’r dde o Res y Morwyr i mewn i Heol y Dŵr.
iii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag troi i’r chwith o’r Beili i mewn i Heol y Dŵr.
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Ffigwr 6: Unffordd ar Heol y Dŵr (i) gyda gwaharddiadau ategol ar droi i’r chwith ac i’r dde (ii a iii)

Aberaeron
Yn ychwanegol at y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Abrofol a amlinellir isod, cynghorir
cadw’r adran a ledwyd o’r droedffordd yn y lleoliadau canlynol. Mae’r rhain wedi’u lleoli ar:


Heol y Farchnad (ger Tafarn Cadwgan, Celtic, Costcutters)

Argymhellir i Lywodraeth Cymru / Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru bod y rhan
o’r droedffordd sydd wedi ei lledu ger Ambassadors ar yr A487 yn cael ei thynnu ymaith a bod
y rhan hon yn dychwelyd i fod yn fan lle mae cyfyngu ar aros, a bod y rhan sydd â llinellau
melyn dwbl ger y gyffordd â’r A487 a Sgwâr Alban ger y Royal Oak yn cael ei chadw.
Cynigir cynnwys y mesurau parcio canlynol yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig
Arbrofol:
i)

Cadw hanner deheuol (tuag at gefnffordd yr A487) y parcio i Ddeiliaid Bathodyn Anabl yn unig,
2 awr a dim dychwelyd am ddwy awr a gyflwynwyd dros dro i’r gilfan ar ochr arall y ffordd i
Costcutter ar Heol y Farchnad. Bydd hanner gogleddol y gilfan (tuag at yr harbwr) yn mynd yn
ôl i fod yn aros cyfyngedig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 9am a 6pm, 1 awr a dim
dychwelyd o fewn yr awr.

ii) Cadw’r rhan lle ceir gwaharddiad rhag aros ar unrhyw adeg gyferbyn y cilfannau uchod
– ar gyfer deiliaid bathodyn anabl a lle ceir cyfyngu ar aros (i) y tu allan i Costcutter i
gydfynd â’r droedffordd a ledwyd (ac sydd wedi’i chadw)

Ffigwr 7: Cilfannau Anabl a Gadwyd (i uchod a iv isod) a Gwaharddiad rhag Aros ar Unrhyw Adeg (ii)
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iii) Cadw’r rhan o’r Gwaharddiad Rhag Aros ar Unrhyw Adeg a gyflwynwyd dros dro yng
Nghadwgan ar yr ochr sydd ar bwys Pwll Cam o’r gyffordd â Heol y Farchnad / Stryd y
Tabernacl hyd at y gyffordd â Lôn Ganol, ac ymestyn hyn i’r gyffordd â Phen Cei ger
The Hive, gan gynnwys y fynedfa at lan cei yr harbwr.

Ffigwr 8: Gwahardd rhag Aros ar Unrhyw Adeg (iii)

iv) Cadw’r rhan lle ceir parcio i Ddeiliaid Bathodyn Anabl yn unig, 2 awr a dim dychwelyd o
fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr ddeheuol Stryd Buddug ger Neuadd y Sir.
v) Cyflwyno Cilfan newydd i Gerbydau Nwyddau ar gyfer Llwytho yn unig, o ddydd Llun i
ddydd Sadwrn, rhwng 9am a 5pm, 30 munud a dim dychwelyd o fewn awr, 12 metr o
hyd ar ochr orllewinol Sgwâr Alban ar ochr orllewinol y ffordd.
vi) Cyflwyno cilfan newydd ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn Unig, 6.6 metr o hyd ar ochr
orllewinol Sgwâr Alban ar ochr orllewinol y ffordd.

Ffigwr 9: Cilfach Lwytho Newydd (v) a Chilfach Anabl (vi)
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Cynigir cynnwys y Gwaharddiadau rhag Symud canlynol yn y Gorchmynion
RheoleiddioTraffig Arbrofol :
Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar ran isaf Ffordd y Gaer o’r gogledd i’r
maes parcio talu ac arddangos, hyd at lan y môr, ar hyd glan y môr ac i mewn i Stryd y
Tabernacl ac yna Heol y Farchnad.
ii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag troi i’r chwith o Heol Tudur i Stryd y Tabernacl.
iii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag troi i’r dde o Lan y Môr i Stryd y Tabernacl.
i)

Ffigwr 10: System unffordd a gwaharddiadau rhag troi ategol, Aberaeron

Efallai y bydd gwaharddiadau eraill rhag symud cerbydau yn cael eu cynnwys, bydd y rhain yn
cael eu cyflwyno yn ystod cyfarfod y pwyllgor Craffu.

Aberystwyth
Yn ychwanegol at y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol a amlinellir isod cynghorir bod y
rhannau o’r droedffordd sydd wedi eu lledu yn y lleoliadau canlynol yn cael eu cadw. Mae’r
rhain wedi eu lleoli fel a ganlyn:




Heol y Wig (ger Sports Direct a Cactws)
Y Ffynnon Haearn (ger Evola)
Ffordd y Môr (ger Stars a Boots)
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Cynigir cynnwys y mesurau parcio canlynol yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig
Arbrofol:
i)

Cael gwared ar y parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl, 2 awr a dim dychwelyd o
fewn 2 awr (2-3 lle) ar Stryd y Farchnad ac yn lle hynny rhoi Gwaharddiad rhag Aros ar
unrhyw Adeg.
ii) Cadw’r Gwaharddiad rhag Aros ar unrhyw Adeg a gyflwynwyd dros dro ar ochr
orllewinol Heol y Wig rhwng y gyffordd â’r Stryd Newydd a Stryd y Brenin. (Roedd hwn
wedi ei osod yn lle llinell felen sengl a oedd yn Gwahardd rhag Aros rhwng 9am a
6pm).

Ffigwr 11: Cilfan Anabl wedi ei diddymu (i), Cilfannau Llwytho wedi eu cadw (x a xi isod), Cilfan Anabl wedi ei chadw (vii
isod) a Gwaharddiad rhag Aros ar unrhyw Adeg wedi ei Gadw (ii)

iii) Cadw’r Gilfan i Gerbydau Nwyddau ar gyfer Llwytho yn unig, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, 8am i 6pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr
ddwyreiniol y Ffynnon Haearn y tu allan i salon trin gwallt Evola a siop gigydd Rattray.
iv) Cadw’r Gwaharddiad rhag Aros ar Unrhyw Adeg a gyflwynwyd dros dro yn lle cilfan
lwytho ac aros cyfyngedig ar ochr orllewinol y Ffynnon Haearn gyferbyn â’r Gilfan
Lwytho yn ii) uchod.
v) Cadw’r parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig rhwng 11am a 6pm, 2 awr a dim
dychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol y Ffynnon Haearn ger
Cymdeithas Gofal ayb. ond addasu’r amser i fod rhwng 9am a 5pm, 2 awr a dim
dychwelyd o fewn 2 awr.
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Ffigwr 12: Cilfan Lwytho wedi ei Chadw (iii), Gwahardd rhag aros ar unrhyw adeg (iv) a Chilfan Anabl (v)

vi) Cadw’r rhan parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, rhwng 9am a 5pm, 2 awr a dim dychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro
ar ochr orllewinol Stryd y Popty (bydd y gilfan ar ochr ddwyreiniol Stryd y Popty yn
dychwelyd i fod yn Gilfan Lwytho, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 8am a 1pm, 1
awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr; Aros Cyfyngedig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
rhwng 1pm a 6pm, 30 munud a dim dychwelyd o fewn 30 munud).
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Ffigwr 13: Y Gilfan Anabl wedi’i Chadw (vi)

vii) Cadw’r parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn Unig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn,
rhwng 8am a 5pm, 2 awr dim dychwelyd o fewn dwy awr ar ochr ogleddol y Porth Bach
y tu allan i Downies Vaults, Fusion King ayb..
viii) Cadw’r gilfan i gerbydau nwyddau ar gyfer llwytho yn unig, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, 8am i 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr
ogleddol Stryd Portland wrth y gyffordd â Ffordd y Môr, y tu allan i fynedfa fach fferyllfa
Boots.

Ffigwr 14: Cilfan Lwytho Wedi’i Chadw (viii)

ix) Cadw’r parcio ar gyfer deiliaid bathodyn anabl yn unig 9am i 5pm, 2 awr a dim
13

dychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Maes Lowri ger
eglwys San Mihangel, ond newid yr amser i 9am i 5pm, 2 awr a dim dychwelyd o fewn
2 awr.

Ffigwr 15: Cilfan Anabl wedi’i Chadw (ix)

x) Cadw’r Gilfan i Gerbydau Nwyddau ar gyfer Llwytho yn unig o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn rhwng 8am a 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr y tu allan i rifau 8 i 10
am 14.6 metr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Heol y Wig (ger Sports Direct)
xi) Cadw’r Gilfan i Gerbydau Nwyddau ar gyfer Llwytho yn unig o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn rhwng 8am a 5pm, 1awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a gyflwynwyd dros dro
y tu allan i siop Cactws am 12 metr ar ochr ddwyreiniol Heol y Wig.
xii) Cadw’r Gilfan i Gerbydau Nwyddau ar gyfer Llwytho yn unig o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, rhwng 8 am a 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a gyflwynwyd dros
dro ar ochr orllewinol Ffordd y Môr ger Stars.
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Ffigwr 16: Cilfan Lwytho wedi’i Chadw (xii)

Cynigir cynnwys y Gwaharddiadau Symud canlynol yn y Gorchmynion
RheoleiddioTraffig Arbrofol:
Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Heol y Wig (o’r de i’r gogledd o’r
Stryd Fawr i’r Promenâd Newydd/Glan-y-Môr).
ii) Cyflwyno Gwaharddiad rhag Troi i’r Chwith o’r Porth Bach i Heol y Wig, er mwyn ategu’r
system unffordd yn Heol y Wig.
iii) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag Troi i’r Dde o Stryd y Brenin i Heol y Wig.
iv) Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Ffordd y Môr o lan y môr yng Nglany-Môr i’r cyffyrdd â Stryd Portland
v) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag Troi i’r Dde o fraich ddwyreiniol Stryd Portland i
Ffordd y Môr.
vi) Cyflwyno Gwaharddiad rhag Troi i’r Chwith o fraich orllewinol Stryd Portland i Ffordd y
Môr.
vii) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag Troi i’r Dde o Ffordd Portland i Ffordd y Môr.
viii) Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Popty, o gyfeiriad y gyffordd
â Stryd Portland tuag at y gyffordd â Rhodfa’r Gogledd/Y Stryd Fawr.
ix) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag Troi i’r Dde o Stryd y Baddon i Ffordd y Môr.
x) Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Baddon.
xi) Cyflwyno gwaharddiadau rhag troi (i’r chwith ac i’r dde) o’r Morfa Mawr i Stryd Baddon.
i)
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Figwr 17: Systemau Unffordd Arfaethedig yn Aberystwyth a Gwaharddiadau arfaethedig rhag troi.

A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig? Os naddo, nodwch pam.
Naddo, bydd effaith y mesurau amrywiol y bwriedir eu cyflwyno yn cael ei hasesu yn ystod y
cyfnod o 6 mis ar gyfer gwrthwynebiadau yn dilyn rhoi’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig
Arbrofol ar waith. Ar y pwynt hwnnw, bydd AEI yn sail i unrhyw benderfyniad i wneud y
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol yn rhai parhaol.

LLESIANT
CENEDLAETHAU’R
DYFODOL:

Crynodeb: Amherthnasol
Hirdymor: Amherthnasol
Integreiddio: Amherthnasol
Cydweithio: Amherthnasol
Cynnwys: Amherthnasol
Atal: Amherthnasol

ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION:
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.
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RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION:
Er mwyn i’r buddion a ddaw yn sgil rhai elfennau o reoli’r traffig yn y trefi a enwir uchod fod yn
destun ymchwiliad/ gael eu monitro, ac y rhoddir ystyriaeth i’w gwneud yn barhaol. Darparu
rhwydwaith rheoli traffig sylfaenol i gynorthwyo yn y broses o ddatblygu cynigion ar gyfer y
pedair tref yn y dyfodol.
Enw Cyswllt:
Swydd:
Dyddiad yr Adroddiad:
Acronymau:

Steve Hallows
Rheolwr Gwasanaeth – Datblygu Priffyrdd
22/10/2021
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ATODIAD B
Crynodeb o ohebiaeth yr ymgynghoriad a gafwyd (mewn llythrennau italaidd) ac
argymhellion y Swyddogion (mewn print trwm)

Cafwyd ymatebion gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, y
Cyng. Elaine Evans, y Cyng. Endaf Edwards, y Cyng. Ceredig Davies, Cyngor Tref
Aberystwyth a Chyngor Tref Aberaeron yn ystod y cyfnod ymgynghori, ac mae'r
rhain wedi'u grwpio yn ôl lleoliad isod:
CYFFREDINOL
1. Cafwyd gohebiaeth gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin
Cymru ond nid oedd yn cynnwys dim gwrthwynebiad i unrhyw un o'r mesurau
yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig.
ABERTEIFI
2. Heb wrthwynebu dim un o'r cynigion ond gofynnodd i gilfach ollwng gael ei
gosod ar y Stryd Fawr, Aberteifi, ger y Factory Shop. Fe’i hysbyswyd, er bod y
lleoliad ar hyn o bryd yn cael ei gwmpasu gan waharddiad parhaol ar Aros a
Llwytho Ar Unrhyw Adeg, ei bod yn dal yn gyfreithlon i gerbydau stopio yno i
ganiatáu i deithwyr fynd arno neu lanio. Byddai gosod cilfach ffurfiol yn rhoi
baich sylweddol ar y Gwasanaethau Parcio, gan y byddai'n rhaid i Swyddog
Gorfodi Sifil fod yn dyst i gerbyd yn cael ei adael yn groes i'r terfyn amser a
roddir ar y gilfach. Awgrymir y dylid rhoi amser i asesu effeithiau'r
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig cyn ystyried
unrhyw fesurau ychwanegol.
ABERYSTWYTH
3. Cyfansoddwyd a chyflwynwyd y newidiadau yn nhrefniadau priffyrdd a
gyflwynwyd mewn trefi yng Ngheredigion ‘yn y fan a’r lle’ mewn ymateb i
amgylchiadau digynsail pandemig Covid-19. Mae gwahanol farn ar eu
heffeithiolrwydd, a chanlyniadau anfwriadol sy'n parhau i drigolion a busnesau
yng nghanol trefi. Nid yw'r cynigion yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig
Arbrofol yn seiliedig ar astudiaethau blaenorol, dim ond parhad o fesurau
sydd wedi bod ar waith ers dros 12 mis sy'n cael eu cynnig i gyfiawnhau eu
cyflwyno dros dro ac a fydd ar waith dros dymor haf arall. Mae nifer o
fesurau a gyflwynwyd 12 mis yn ôl i’w diwygio/gwaredu. Mae proses y
Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol yn caniatáu gwerthuso o leiaf 6
mis ar gyfer effeithiau cyflwyno'r mesurau arfaethedig a dirymu rhai o'r
mesurau a gyflwynwyd dros dro. Yn dilyn y cyfnod cychwynnol o 6 mis
pan ellir cael gwrthwynebiadau, gellir gwneud diwygiadau a gwerthuso
set wahanol o fesurau os oes cyfiawnhad digonol, priodol.
4. Yr argraff a roddwyd gan arweinydd y cyngor oedd y byddai'r strydoedd yn
dychwelyd i sut roedden nhw unwaith y byddai tymor yr haf ar ben. Erbyn hyn
mae'n amlwg bod swyddogion yn anghytuno ac nad ydyn nhw’n cynnig cael
gwared â’r palmantau estynedig. Mae’r mesurau sydd wedi’u cynnwys yn y
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig yn cynnwys dim
ond rhan o’r mesurau cyffredinol a gyflwynwyd ar gyfer y ‘parth diogel’
yn Aberystwyth, ac nid ydynt yn cynnwys yr un o’r gweithredoedd o gau
ffyrdd, a waredwyd ar ôl tymor yr haf.

5. Cael gwared ar y parcio sy’n bodoli eisoes ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl, 2
awr a dim dychwelyd o fewn 2 awr (2-3 lle) ar Stryd y Farchnad ac yn lle
hynny rhoi Gwaharddiad rhag Aros ar unrhyw Adeg. Nid oes dim cyfiawnhad
yn y ddogfen ymgynghori dros gael gwared â’r parcio i'r anabl yn Stryd y
Farchnad ac o ganlyniad dylai parcio i'r anabl aros. Fe’i gosodwyd yno’n
wreiddiol, yn dilyn ymgynghori helaeth, er mwyn bod gan y rhai â Bathodyn
Glas rywle yn agos i barcio ar gyfer y Stryd Fawr. Nid yw'r angen am leoedd
o'r fath wedi diflannu ac mae'r lleoedd a grëwyd yn y Porth Bach yng
nghyffiniau Downies lawer ymhellach i ffwrdd o'r Stryd Fawr ac ymhellach na'r
pellter cerdded 50 metr, maen prawf ar gyfer cael Bathodyn Glas. Mae creu
parcio i'r anabl yng nghyffiniau Downies yn effeithio ar fusnesau cyfagos
gyda'r danfoniadau a'r casgliadau. Mae angen cadw gallu staff Pantyfedwen i
adael gyda'u cerbydau i Stryd y Farchnad. Mae'r cynnig i gael gwared ar yr
holl barcio ar Stryd y Farchnad yn caniatáu i ddarpariaeth cerbydau a
cherddwyr gael ei hadolygu a mynd i'r afael â'r broblem bresennol o ran
rhwystro mynediad i Bantyfedwen. O dan yr hyn a gynigir, dim ond
oddeutu 8 metr i ffwrdd yn y Porth Bach yw'r ddarpariaeth barcio i’r
anabl agosaf i Stryd y Farchnad. Mae lleoedd parcio i'r anabl ar Stryd y
Farchnad eisoes fwy na 50 metr i ffwrdd o fwyafrif y siopau ar y Stryd
Fawr, ac mae lleoedd eisoes ar gael ar y Stryd Fawr ei hun.
6. Cadw’r Gilfach Lwytho i Gerbydau Nwyddau yn unig, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, 8am i 6pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a gyflwynwyd dros
dro ar ochr ddwyreiniol y Ffynnon Haearn y tu allan i siop trin gwallt Evola a
siop gigydd Rattray. Mae creu palmantau estynedig ac o ganlyniad colli parcio
wedi effeithio ar ddeiliaid bathodyn glas ond hefyd ar y rhai llai symudol nad
oes ganddynt fathodyn glas. Mae’r Ffynnon Haearn, ochr orllewinol, bob
amser wedi darparu lle parcio i'r rheini sy'n defnyddio banciau a busnesau yn
Sgwâr Owain Glyndŵr ac o’i amgylch. Er nad oedd yn barcio “cyfreithlon”
roedd yn hwb mawr i'r rheini a ddefnyddiai’r parcio yn llythrennol am ychydig
funudau. Bydd y cynigion yn cyflwyno mwy o barcio i'r anabl yng
nghanol Aberystwyth nag o'r blaen. Mae'r mesurau arfaethedig yn ailgydbwyso'r ddarpariaeth i gerddwyr ar strydoedd cul, llifau traffig, a
darpariaeth parcio ar y stryd. Nid oes dim modd yn y ddeddfwriaeth
gyfredol i greu parcio yn benodol ar gyfer y rheini heb fathodynnau glas
a allai serch hynny fod yn llai symudol, heblaw am gynyddu'r
ddarpariaeth barcio ar draul darparu llwybrau troed. Ni all yr Awdurdod
ymddangos fel petai’n annog parcio anghyfreithlon, gosodir
cyfyngiadau ar y sail eu bod yn cael eu gorfodi a bod gyrwyr yn eu
parchu.
7. Cadw’r parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig rhwng 11am a 6pm, 2
awr a dim dychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol y
Ffynnon Haearn ger y Gymdeithas Gofal ayb ond addasu’r amser i fod rhwng
9am a 5pm, 2 awr a dim dychwelyd o fewn 2 awr. Dylai hwn ddweud ochr
ddwyreiniol y Ffynnon Haearn. Yn barod i dderbyn hyn fel rhan o'r Gorchymyn
Rheoleiddio Traffig Arbrofol. Nodir yn gywir bod y gilfach y cyfeirir ati ar
ochr orllewinol y Ffynnon Haearn.
8. Cadw’r rhan parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig, o ddydd Llun i

ddydd Sadwrn, rhwng 9am a 5pm, 2 awr a dim dychwelyd o fewn 2 awr a
gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Stryd y Popty (bydd y gilfach ar ochr
ddwyreiniol Stryd y Popty yn dychwelyd i fod yn Gilfach Lwytho, o ddydd Llun
i ddydd Sadwrn, rhwng 8am a 1pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr;
Aros Cyfyngedig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 1pm a 6pm, 30 munud
a dim dychwelyd o fewn 30 munud). Dylai parcio ar hyd “ochr yr eilrifau”, y
cyfeirir ati yn yr adroddiad fel yr ochr orllewinol, ddychwelyd at yr hyn a oedd
yno yn flaenorol er mwyn darparu lle parcio i drigolion a’r rhai llai abl, heb
fathodynnau glas, er mwyn iddynt allu defnyddio banciau a gwasanaethau
eraill yn Sgwâr Owain Glyndŵr ac o’i amgylch. Ategir y farn hon gan golli
parcio yn y Ffynnon Haearn gerllaw. Cefnogi’r argymhelliad i ddychwelyd
“ochr yr odrifau”, y cyfeirir ati fel yr ochr ddwyreiniol yn yr adroddiad, i sut yr
oedd fel cilfach lwytho. Mae'r cynigion yn mynd i'r afael â'r lefel gymharol
isel o ddarpariaeth parcio i'r anabl yn ystod y dydd yn y rhan hon o
Aberystwyth. Maent yn cyflwyno ac yn cynnal cymysgedd o barcio (h.y.
llwytho, aros cyfyngedig, parcio i'r anabl, parcio beiciau modur a
pharcio anghyfyngedig dros nos i drigolion).
9. Cadw’r parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn Unig, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, rhwng 8am a 5pm, 2 awr dim dychwelyd o fewn dwy awr ar ochr
ogleddol y Porth Bach y tu allan i Downies Vaults/Fusion King ayb. Dylai'r
gilfach anabl dros dro y tu allan i Downies gael ei gwaredu a'i dychwelyd i
gilfach barcio â therfyn amser fel yr oedd. Y rheswm yw bod cilfach anabl ar
hyn o bryd yn rhy bell i ffwrdd o'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau y byddai
deiliaid bathodyn glas eu heisiau. Mae cilfachau parcio i'r anabl yma yn
effeithio ar fusnesau lleol, manwerthwr nwyddau gwynion, tafarn a dwy siop
garped. Dim ond oherwydd yr awgrym bod parcio i'r anabl yn cael ei symud o
Stryd y Farchnad y mae'r cynnig hwn yn cael ei wneud. Bydd y cynigion yn
arwain at gynnydd net yn y ddarpariaeth parcio i'r anabl. Dewiswyd
lleoliadau parcio i'r anabl yng nghanol Aberystwyth i roi cyfle i ganiatáu
pellteroedd cerdded byr i'r rhan fwyaf o'r siopau a'r cyfleusterau sy'n
gwasanaethu'r dref.
10. Cadw’r gilfach lwytho i gerbydau nwyddau yn unig, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, 8am i 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a gyflwynwyd dros
dro ar ochr ogleddol Stryd Portland wrth y gyffordd â Ffordd y Môr, y tu allan i
fynedfa fach fferyllfa Boots. Os yw'r llwybrau troed estynedig ar hyd y darn o
Ffordd y Môr rhwng Stryd y Baddon a Stryd Portland i’w cadw yna mae'r
argymhelliad hwn yn anochel. Mae pa mor effeithiol y bydd yn ymarferol yn
beth arall gan fod y danfoniadau i Boots yn gynnar yn y bore pan fydd ein tîm
gorfodi parcio fel arfer yn cyflawni dyletswyddau eraill. Nid yw'r gilfach lwytho
yn Stryd Portland yn diwallu anghenion tafarn y White Horse sydd â mynedfa
ei seler yng nghanol y darn palmant estynedig rhwng Stryd y Baddon a Stryd
Portland. Mae'r cart cwrw wrth ddanfon i The White Horse yn atal y rhan hon
o Ffordd y Môr yn ystod eu danfoniad o ganlyniad mae ceir yn gyrru yn erbyn
y system unffordd i fyny Stryd y Gorfforaeth gan beryglu mynd i wrthdrawiad â
cherbydau sy'n dod rownd y gornel wrth ymyl Kane's Bar. Cyflwynwyd y
gilfach lwytho hon dros dro yn gynharach yn y flwyddyn yn unol â
cheisiadau gan fusnesau cyfagos. Y system unffordd dros dro ar Stryd y
Gorfforaeth a Maes Alfred i ddychwelyd yn ôl i sut yr oedd cyn newid.

11. Cadw’r parcio ar gyfer deiliaid bathodyn anabl yn unig 9am i 5pm, 2 awr a dim
dychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Maes Lowri
ger eglwys San Mihangel, ond newid yr amser i 9am i 5pm, 2 awr a dim
dychwelyd o fewn 2 awr. O'r holl argymhellion yn yr adroddiad ymddengys
mai hwn yw'r un mwyaf anghyfiawnadwy. Mae Maes Lowri yn bell o ganol y
dref. Pan ddefnyddiwyd Maes Lowri yn gynharach yn y pandemig ni chafodd
fawr o ddefnydd ond cafodd effaith negyddol ar barcio i drigolion sy'n byw ym
Maes Lowri, y Stryd Newydd, Stryd y Brenin, Stryd y Castell, y Porth Bach a
nawr Heol y Wig. Dylai Maes Lowri ddychwelyd i sut yr oedd. Cafwyd
gohebiaeth i gefnogi'r cynnig i gadw'r ddarpariaeth barcio i'r anabl a
gyflwynwyd dros dro yng nghanol Aberystwyth. Gellir adolygu'r
ddarpariaeth benodol hon yn dilyn y cyfnod cychwynnol o chwe mis i
ddarparu ar gyfer cael unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchmynion
Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig.
12. Cadw’r Gilfach Lwytho i Gerbydau Nwyddau yn unig o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn rhwng 8am a 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr y tu allan i
rifau 8 i 10 am 14.6 metr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Heol y Wig
(ger Sports Direct) Cadw’r Gilfach Lwytho i Gerbydau Nwyddau yn unig o
ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 8am a 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn
1 awr a gyflwynwyd dros dro y tu allan i siop Cactws am 12 metr ar ochr
ddwyreiniol Heol y Wig. Mewn ymateb i'r argymhellion, mae’r palmentydd
estynedig i’w cadw, mae angen parcio ar gyfer danfoniadau ond mae eu
heffeithiolrwydd dim ond cystal â gallu'r awdurdod i orfodi. Gyda siopa ar-lein
yn cynyddu o hyd mae nifer y cerbydau danfon yn ein trefi yn cynyddu. Gyda
chyfleoedd cyfyngedig i barcio mae’r cerbydau hyn yn aml yn parcio ar y
llwybrau troed estynedig lle gallant neu’n rhwystro'r ffordd wrth ddanfon.
Nodir y sylwadau hyn a chânt eu trosglwyddo i'r Gwasanaethau Parcio.
13. Cadw’r Gilfach Lwytho i Gerbydau Nwyddau yn unig o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, rhwng 8 am a 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a
gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Ffordd y Môr ger Stars. Os yw'r
palmentydd estynedig i’w cadw mae angen parcio ar gyfer danfoniadau ond
mae effeithiolrwydd unrhyw gilfachau o'r fath yn dibynnu ar ei orfodi. Nodir y
sylwadau hyn a chânt eu trosglwyddo i'r Gwasanaethau Parcio.
14. Nid yw Stryd y Gorfforaeth wedi'i chynnwys [yn y rhestr o waharddiadau
arfaethedig ar symud], ond dylid gwrthdroi llif ei thraffig. Nid yw Stryd y
Gorfforaeth wedi'i chynnwys oherwydd bydd yn dychwelyd yn ôl i sut yr
oedd cyn cyflwyno mesurau dros dro.
15. Cadw llif unffordd y traffig a gyflwynwyd dros dro ar Heol y Wig (o'r de i'r
gogledd o’r Stryd Fawr i'r Rhodfa Newydd/Glan-y-môr). Gan fod y rhain yn
orchmynion traffig arbrofol mae cyfle yma i dreialu bod Heol y Wig yn un
ffordd, y ffordd arall. h.y. o Heol y Wig tuag at y Stryd Fawr. Yna gallem
gasglu gwybodaeth ynghylch pa gyfeiriad traffig fyddai'r gorau. Bydd yr hyn
sy'n cael ei gynnig yn parhau â'r broblem gyda thagfeydd traffig o amgylch
Trwyn y Castell, Tan-y-Cae, y Stryd Uchel, Lôn Rhosmari a Stryd y
Frenhines. Rwy’n cydnabod pe bai llif traffig Heol y Wig yn cael ei droi y gallai

fod effaith ar ochr ogleddol y dref ond oni bai ein bod yn treialu’r dewis arall ni
fyddem yn gwybod pa lif a greodd yr effaith gadarnhaol/negyddol fwyaf. Nid
yw effaith y trefniant presennol a gyflwynwyd dros dro ar Heol y Wig
wedi cael ei asesu yn ystod tymor yr haf tra bod Stryd y Farchnad a’r
Stryd Fawr wedi bod ar agor i draffig. Fodd bynnag, rydym hefyd wedi
cael cefnogaeth ar gyfer y system un ffordd a gyflwynwyd dros dro ar
Heol y Wig sydd wedi'i chynnwys yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig
Arbrofol arfaethedig. Gwneir gwaith modelu traffig i asesu effaith
gwahanol gyfluniadau o systemau Unffordd yng nghanol Aberystwyth,
gan gynnwys Heol y Wig. Mae defnyddio modelu traffig i ymchwilio i'r
newidiadau i lif y traffig yn cael llai o effaith i bobl yn Aberystwyth na
threialu'r cynigion ar lawr gwlad. Os yw'r modelu yn awgrymu na fyddai
dim canlyniadau sylweddol nac anfwriadol i drigolion a llif cerbydau,
yna gellir eu treialu fel rhan o broses y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig
Arbrofol.
16. Cadw’r llif traffig Unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Ffordd y Môr o lan y môr
yng Nglan-y-môr i'w chyffyrdd â Stryd Portland. Tra bod y palmantau
estynedig ar waith mae'r cynnig hwn yn anochel ond mae angen gwella'r
arwyddion. Bydd darpariaeth arwyddion yn cael ei hadolygu ochr yn ochr
ag unrhyw fesurau eraill a gyflwynir i gefnogi darpariaethau'r
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig hyn.
17. Cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Dde o fraich ddwyreiniol Stryd
Portland i Ffordd y Môr. Mae'r argymhelliad hwn yn naturiol yn dilyn yr
argymhelliad blaenorol, ond unwaith eto mae'n rhaid i'r arwyddion fod yn
ddigonol ac o bosibl yn fwy na'r hyn sy'n ymddangos yn ddigonol ar bapur.
Bydd darpariaeth arwyddion yn cael ei hadolygu ochr yn ochr ag
unrhyw fesurau eraill a gyflwynir i gefnogi darpariaethau'r Gorchmynion
Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig hyn.
18. Cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Chwith o fraich orllewinol Stryd
Portland i Ffordd y Môr. Wrth ddweud braich orllewinol cymeraf fod awdur yr
adroddiad yn golygu Pen Uchaf Stryd Portland. Os yw llif cyfredol y traffig yn
cael ei gynnal yna mae Pen Uchaf Stryd Portland yn unffordd o Ffordd y Môr
tuag at y Porth Bach ac ni ddylai dim traffig fod yn dod i lawr Pen Uchaf Stryd
Portland tuag at Ffordd y Môr. Mae'r rhan o Stryd Portland rhwng Ffordd y
Môr a'r cyffyrdd â Maes Alfred/y Porth Bach/Stryd y Popty (Pen Uchaf
Stryd Portland) ar hyn o bryd yn ddwy ffordd. Felly mae'r cynnig yn
briodol.
19. Cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Dde o Ffordd Portland i Ffordd y
Môr. Bu gwaharddiad ers tro ar droi i’r dde wrth adael Ffordd Portland ymlaen
i Ffordd y Môr. Ar hyn o bryd mae arwydd glas crwn 600mm gyda saeth
wen yn nodi'r system unffordd ar Ffordd y Môr ar gyfer gyrwyr sy'n dod
allan o Ffordd Portland, fodd bynnag, ar gyfer cysondeb â chyffyrdd
eraill cyfagos ac i atgyfnerthu'r llif unffordd, cynigir Gorchymyn
Rheoleiddio Traffig dim troi i'r dde.
20. Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Popty, o gyfeiriad

ei chyffordd â Stryd Portland tuag at ei chyffordd â Rhodfa’r Gogledd/y Stryd
Fawr. Dylid dychwelyd llif y traffig ar hyd Stryd y Popty i fod i ffwrdd o Sgwâr
Owain Glyndŵr tuag at y Porth Bach. Mae'r Dim Mynediad o Sgwâr Owain
Glyndŵr yn cael ei ddiystyru bob awr. Gyda llif presennol y traffig, mae
cerbydau danfon mawr yn cael anhawster gadael o Stryd y Popty i mewn i
Sgwâr Owain Glyndŵr. Mae gwrthdroi Stryd y Popty i'r hyn ydoedd yn lleihau
traffig yn cael ei ddargyfeirio o amgylch y dref h.y. ar hyd Rhodfa'r Gogledd,
Morfa Mawr, Stryd Portland, Pen Uchaf Stryd Portland i gyrraedd Stryd y
Popty. Mae mynediad i'r gilfach barcio beiciau modur eto yn golygu mynd yn
bell o amgylch y dref. Nodir hyn, yn enwedig o ran problemau i gerbydau
mwy. Nod y cynnig oedd annog gyrwyr i beidio â chylchu rhan brysuraf
Aberystwyth wrth chwilio am barcio ar y stryd, ac roedd trefniadau ar y
gyffordd â Sgwâr Owain Glyndŵr i’w hadolygu, ynghyd ag arwyddion a
mesurau eraill a gyflwynir i gefnogi darpariaethau'r Gorchmynion
Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig. Yn dilyn ystyriaeth bellach
argymhellir bod Stryd y Popty yn dychwelyd i’w gyfeiriad teithio
blaenorol i ffwrdd o Sgwâr Owain Glyndwr.
21. Yn ogystal â gwrthdroi llif y traffig yn Stryd y Popty, dylid gwrthdroi Stryd y
Gorfforaeth i sut yr oedd. Pe bai hyn yn cael ei wneud, gallai traffig sydd wedi'i
atal gan gerbydau danfon y tu allan i The White Horse adael trwy Stryd y
Gorfforaeth. Gyda Ffordd y Môr wedi'i hatal y tu allan i The White Horse, ar
hyn o bryd mae cerbydau naill ai'n gyrru yn erbyn llif y traffig yn Stryd y
Gorfforaeth neu'n bacio i lif y traffig sy'n dod oddi ar Lan-y-môr er mwyn cael
mynediad i Stryd y Baddon, arferion peryglus i gerbydau a cherddwyr. Bydd
Stryd y Gorfforaeth yn dychwelyd yn ôl i sut yr oedd cyn cyflwyno
mesurau dros dro.
22. Cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Dde o Stryd y Baddon i Ffordd y
Môr. Os cedwir llif y traffig yn Stryd y Baddon fel unffordd o Ffordd y Môr tuag
at Forfa Mawr, a oes angen yr argymhelliad hwn? Gan fod y system
unffordd bresennol ar Stryd y Baddon yn cael ei chadw, mae'r cynnig
hwn yn cael ei gwestiynu'n ddilys. Mae bellach wedi'i dynnu oddi ar y
rhestr o gynigion.
23. Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Baddon. Ildiaf i’r
aelod lleol sydd o blaid y cynnig hwn yn fy marn i. Er hynny, byddwn yn
awgrymu y dylid codi arwydd unffordd ar golofn ysgafn yng nghyffiniau Arad
Goch i gyfeirio cerbydau sy'n dod allan yn siopau Neuadd y Brenin bod angen
iddynt droi i'r chwith i lawr Stryd y Baddon. Fel rheol ni ddarperir arwyddion
ger allanfeydd i feysydd parcio preifat, ac yn yr achos hwn bydd gyrwyr
yn ymwybodol o'r system unffordd ar ôl gyrru heibio arwydd ffordd
unffordd i gael mynediad i'r maes parcio. Fodd bynnag, bydd
darpariaeth arwyddion i atgyfnerthu'r system unffordd arfaethedig ar
Stryd y Baddon yn cael ei hystyried ynghyd â mesurau eraill a gyflwynir
i gefnogi darpariaethau'r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol
arfaethedig.
24. Mae trigolion wedi nodi nad yw cael Ardal Barcio i'r Anabl yn Maes Lowri yn
ddefnyddiol, gan ei bod yn bell i ffwrdd o ble y byddai pobl anabl yn defnyddio

ardal o'r fath, o'i chymharu ag, er enghraifft, Stryd y Popty. Cafwyd
gohebiaeth i gefnogi'r cynnig i gadw'r ddarpariaeth barcio i'r anabl a
gyflwynwyd dros dro yng nghanol Aberystwyth. Fodd bynnag, yn dilyn
trafodaeth bellach, argymhellir nad yw’r mannau parcio i Ddeiliaid
Bathodynnau Anabl yn unig ar Faes Lowri wedi’i cynnwys yn y
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol.
25. Gallai gwahardd traffig ar hyd Heol y Wig i gyfeiriad y Prom arwain at leihau
nifer yr ymwelwyr â'r Harbwr (mae arwydd i'r Harbwr ar y Prom, wedi'i fwriadu
ar gyfer cerbydau sy'n teithio ar hyd Heol y Wig i gyfeiriad y Prom). Mae'r
system unffordd arfaethedig ar Heol y Wig i gyfeiriad y prom, felly mae'n
cadw'r llif a gyflwynwyd dros dro.
26. Mae trigolion ardal Tan-y-Cae a'r strydoedd cyfagos yn dymuno cadw ardal
Lôn Rhosmari - Stryd y Frenhines - y Ffynnon Haearn - Dan Dre - Pont
Trefechan ar agor i wneud llwybr haws i'r de. Nid oes dim cynigion i newid
unrhyw lif y traffig yn yr ardal hon, mae gweithredodd o gau ffyrdd dros
dro wedi cael eu gwaredu.
27. Mae angen i Stryd y Farchnad a Stryd y Popty fynd i gyfeiriadau gwahanol
oherwydd bod angen teithio pellteroedd yn y ffurfwedd bresennol. Dylid
dychwelyd Stryd y Popty i'w gyfeiriad teithio gwreiddiol. Nodir hyn. Er bod y
cynnig yn ceisio annog gyrwyr i beidio â chylchu rhan brysuraf
Aberystwyth wrth chwilio am barcio ar y stryd, yn dilyn ystyriaeth
bellach, argymhellir bod Stryd y Popty yn dychwelyd i’w gyfeiriad teithio
blaenorol i ffwrdd o Sgwâr Owain Glyndŵr.
ABERAERON
28. Cais i ailgyflwyno aros cyfyngedig ar ddwy ochr Stryd y Farchnad. Mae'r
cynigion yn darparu ar gyfer cymysgedd o aros cyfyngedig a pharcio i'r
anabl ar yr ochr ddeheuol yn unig. Fodd bynnag, bydd angen ystyried
angen cerddwyr a pharcio ar ddwy ochr Stryd y Farchnad gyda'i gilydd a
chyflwyno a chytuno ar newidiadau yn ystod cyfnod y Gorchymyn
Rheoleiddio Traffig Arbrofol. Gellir cyflwyno darpariaeth barcio
ychwanegol ar ochr ogleddol Stryd y Farchnad os ystyrir bod yr angen
yn briodol.
29. O ran cyforlawr ar yr A487 ar ochr ogleddol Sgwâr Alban, bod y cyforlawr yn
cael ei waredu a bod y gilfach barcio gyfyngedig yn cael ei hailgyflwyno. Mae
hyn wedi'i argymell i Lywodraeth Cymru/Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd
a Chanolbarth Cymru gan ei fod yn cynnwys cefnffordd TRA487.
30. Yn ogystal â darparu digon o barcio tymor byr ar y stryd, mae'r Cyngor yn dal
yn gryf o'r farn y dylai maes parcio Ffordd y Gaer fod yn dymor byr, gyda
ffioedd parcio is, ac mae wedi cefnogi'r Cynghorydd Sir Elizabeth Evans yn
barhaus yn ei sylwadau ar y mater hwn. Gellir diwallu anghenion parcio
hirdymor ym meysydd parcio Traeth y De a Thraeth y Gogledd. Mae'r cais
hwn y tu hwnt i gwmpas y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol
arfaethedig, a bydd yn rhaid ei ystyried ar wahân.

31. Cefnogi ymestyn y gilfach lwytho ar ochr orllewinol Sgwâr Alban er mwyn
lliniaru tagfeydd ar yr A487. Mae'r gilach lwytho arfaethedig ar Sgwâr
Alban o'r hyd lleiaf ac wedi'i lleoli mor agos at y Gefnffordd â phosib heb
ymyrryd â symudiadau bysiau’n troi.
32. Gofyn am i'r palmant adeiledig ar gyffordd Sgwâr Alban a Ffordd y Gogledd
gael ei ymestyn i'r gyffordd â Phant y Gof er mwyn gwella gwelededd ar y
gyffordd hon. Bydd yn rhaid argymell hyn i Lywodraeth Cymru/Asiantaeth
Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru gan ei fod yn cynnwys
cefnffordd TRA487.
33. Cefnogi ailgyflwyno system draffig ddwyffordd yn Heol y Frenhines. Mae hyn
wedi'i gynnwys yn y cynigion.

Atodiad C - Newidiadau i'r argymhellion a gyflwynwyd yn yr adroddiad i'r
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus
1. Bydd cynnig ix) isod sy'n ymwneud â gwahardd troi i'r dde o Stryd y Baddon
yn cael ei ddileu gan fod y system unffordd bresennol ar Stryd y Baddon,
Aberystwyth i'w chadw:
ix) Cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Dde o Stryd y Baddon i Ffordd y
Môr.
2. Bydd y cynnig isod i gadw llefydd parcio i’r anabl ar hyd Maes Lowri yn cael ei
ddileu:
‘cadw'r parcio i Ddeiliaid Bathodyn Anabl yn unig, 9am i 5pm, 2 awr heb
ddychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro i Faes Lowri ar yr ochr
orllewinol ger Eglwys San Mihangel, ond i ddiwygio'r amseru i 9am i 5pm, 2
awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr.’
ac felly bydd y cyfyngiadau parcio ar hyd Maes Lowri yn dychwelyd i’r rhai a
oedd ar waith cyn gweithredu’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ym
mis Gorffennaf 2020.
3. Bydd y cynnig isod i gadw cyfeiriad presennol llif traffig ar hyd Stryd y Popty,
Aberystwyth yn cael ei ddileu:
'cadw'r llif traffig Un Ffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Popty, o gyfeiriad
ei chyffordd â Stryd Portland tuag at ei chyffordd â Rhodfa’r Gogledd/Y Stryd
Fawr'
ac felly mae cynllun Ffigwr 17 diwygiedig (y cyfeirir ato fel Ffigwr 17a) i’w
gynnwys:

Ffigwr 17a: Cynigion Un Ffordd a Gwaharddiadau Troi cefnogol, Aberystwyth
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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
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