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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 1 Chwefror 2022 
  
Teitl: Deisebau a ddaeth i law 

 
Diben yr adroddiad: Hysbysu’r Cabinet am unrhyw ddeisebau a ddaeth i 

law 
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet : 

Amherthnasol 
 

 
Mae’r Cyngor wedi derbyn y ddeiseb ganlynol:  
 

Teitl y ddeiseb Nifer y 
llofnodwyr 

Aelod 
Cabinet 

Aelod Lleol 
(os ydyw’n 
berthnasol) 

Deiseb gan drigolion Rhos y Garth 
yn gofyn am adolygiad o 
ddiogelwch ar ffordd yr A485 drwy'r 
pentref  

29 Y 
Cynghorydd 

Dafydd 
Edwards 

Y 
Cynghorydd 

Meirion 
Davies 

 
Bydd y gwasanaeth perthnasol yn awr yn ystyried cynnwys y ddeiseb 
 

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi’i gwblhau? 
Os na, nodwch pam  

Amherthnasol – 
pwrpas yr adroddiad 
hwn yw adrodd 
ynghylch unrhyw 
ddeisebau sydd wedi 
dod i law 

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

 
Argymhelliad: Dylai’r Cabinet nodi’r ddeiseb ganlynol a ddaeth i law 

- Deiseb gan drigolion Rhos y Garth yn gofyn am 
adolygiad o ddiogelwch ar ffordd yr A485 drwy'r pentref 
 

Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn hysbysu’r Cabinet am y ddeiseb a ddaeth i 
law a gofyn i’r gwasanaeth perthnasol ei hystyried 
ymhellach. 

 
Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol 
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Fframwaith Polisi: 
 

Y Cyfansoddiad a’r Protocol Deisebau 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Amherthnasol 

Pwerau Statudol: 
 

Amherthnasol 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Atodiad A – e-bost sy’n cyd-fynd â'r ddeiseb 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 
 

Swyddog Adrodd: Lowri Edwards 
 

Dyddiad: 18 Ionawr 2022 
 



Gan: Julie Hossington [jhossington@mail.com] 
Anfonwyd: Dydd Llun, Ionawr 17, 2022 1:57 PM 

At: Gwasanaethau Technegol Ceredigion  
Cc: Meirion Davies 

Pwnc: Deiseb gan drigolion Rhos Y Garth yn gofyn am adolygiad o ddiogelwch ar ffordd yr A485 

drwy'r pentref 

Annwyl Syr/Madam, 
  
Parthed: Deiseb gan drigolion Rhos Y Garth yn gofyn am adolygiad o ddiogelwch ar 
ffordd yr A485 drwy'r pentref  
  
Amgaeaf gopi o ddeiseb a anfonwyd at drigolion Rhos Y Garth yn ddiweddar i fesur pa mor gryf 
yw’r teimlad ar gyfer adolygiad o ddiogelwch ar ffordd yr A485 drwy'r pentref. 

Ar hyn o bryd, mae terfyn cyflymder o 60mph ar yr A485 drwy’r pentref.  
Mae hyn yn ymddangos yn ormodol, a chan nad oes palmentydd na goleuadau, mae hyn yn 
gwneud y ffordd yn beryglus iawn. 
Mae gan y rhan fwyaf o bentrefi ar hyd y ffordd hon arwyddion yn rhybuddio gyrwyr i yrru’n araf, 

llinellau gwyn dwbl neu derfyn cyflymder o 40mph. 
Hoffai'r preswylwyr weld naill ai arwyddion tebyg yn cael eu gosod, neu ostyngiad yn y terfyn 
cyflymder i 40mph os oes modd. 

Mae teuluoedd ifanc, pobl hŷn ac anabl a ffermwyr sydd i gyd yn cytuno bod y ffordd yn beryglus 
fel y mae. 
Rydym wedi cysylltu â'n cynghorydd lleol Meirion Davies ac mae wedi dweud ei fod yn cefnogi'r 
ddeiseb. 
Byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarllen ein deiseb ac ystyried ein cais am adolygiad o 
ddiogelwch ar y ffordd drwy ein pentref o leiaf. 

  
Cofion Gorau 
  
Julie Hossington 
  
Ar ran pentrefwyr Rhos Y Garth 
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