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HYSBYSIAD CYHOEDDUS
GORCHYMYN CYDGYFNERTHU SIR GAERFYRDDIN  (LLANELLI) (CYFYNGU AR 
AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) (AMRYWIAD RHIF 33) 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan 
Adran 1 (1), 2(1) i (3), 4(2), ac 1 2 4 a Rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig 
Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf") fel y'i diwygiwyd a Deddf Rheoli Traffig 2004.

Effaith y Gorchymyn fydd diwygio Gorchymyn Cydgyfnerthu Sir Gaerfyrddin (Llanelli) 
(Cyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2004 (“Y Gorchymyn Cydgyfnerthu”) 
(sydd yn darparu ar gyfer cymryd camau gorfodi sifil mewn perthynas â thorri’r 
gwaharddiadau a'r cyfyngiadau ar aros) drwy gyfnewid y cynlluniau sydd ynghlwm wrth 
y gorchymyn arfaethedig am y cynlluniau rhif cyfatebol a oedd ynghlwm wrth y 
gorchymyn.
Canlyniad y diwygio arfaethedig fydd:

1. Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y darnau ffordd ac ar yr ochrau ffordd a nodwyd 
yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn.

2. Estyn y gwahardd ar aros ar unrhyw adeg ar y darnau ffordd ac ar yr ochrau ffordd 
a nodwyd yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn.

3. Dirymu'r Gwaharddiad presennol ar Aros ar Unrhyw Adeg ar y darnau ffordd ac ar 
yr ochrau ffordd a nodwyd yn Atodlen 3 i'r Hysbysiad hwn.

4. Gwahardd Llwytho a Dadlwytho ar unrhyw adeg ar y darnau ffordd ac ar yr ochrau 
ffordd a nodwyd yn Atodlen 4 i'r Hysbysiad hwn.

5. Gwahardd Aros, Llwytho a Dadlwytho ar unrhyw adeg ar y darnau ffordd ac ar yr 
ochrau ffordd a nodwyd yn Atodlen 5 i'r Hysbysiad hwn.

6. Cyflwyno lle ar gyfer Llwytho yn Unig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 8am a 
6pm, aros am hyd at 30 awr heb ddychwelyd cyn pen 1 awr, ar y darnau ffordd ac 
ar yr ochrau ffordd a nodir yn Atodlen 6 i'r Hysbysiad hwn.

7. Lle Aros am Gyfnod Cyfyngedig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 8am a 6pm, 
aros am hyd at 30 awr heb ddychwelyd cyn pen 1 awr, ar y darnau ffordd ac ar yr 
ochrau ffordd a nodir yn Atodlen 7 i'r Hysbysiad hwn.

8. Cyflwyno lle Aros am Gyfnod Cyfyngedig am hyd at 1 awr i ddisodli'r lle Dim Stopio 
ac Eithrio Tacsis, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 8am a 6pm, heb 
ddychwelyd cyn pen 2 awr, ar y darnau ffordd ac ar yr ochrau ffordd a nodir yn 
Atodlen 8 i'r Hysbysiad hwn.

9. Cyflwyno lle Aros am Gyfnod Cyfyngedig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 
8am a 6pm, heb ddychwelyd cyn pen 1 awr ar y darnau ffordd ac ar yr ochrau 
ffordd a nodir yn Atodlen 9 i'r Hysbysiad hwn.

10.Dirymu'r Gwaharddiad ar Aros ar Unrhyw Adeg ar y darnau ffordd ac ar yr ochrau 
ffordd a nodwyd yn Atodlen 10 i'r Hysbysiad hwn.

11. Bydd Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llanelli) 2014, Amrywiad Rhif 25, yn cael ei ddirymu cyn 
belled ag y mae'n ymwneud ag ochrau'r ffyrdd a nodwyd yn yr Atodlen i'r Gorchymyn hwn 

a bydd yn disodli’r gwaharddiadau a’r cyfyngiadau presennol (os oes rhai) sydd yn 
effeithio ar y darnau ffyrdd a nodwyd yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn.

Bydd darpariaethau’r eithriadau arferol sydd yn y Gorchymyn Cydgyfnerthu yn 
weithredol mewn perthynas â'r darnau ffordd a'r ochrau ffordd y cyfeirir atynt ym 
mharagraff 1 a 2 uchod. Mae’r rhain yn cynnwys hawl teithwyr i esgyn i gerbyd neu 
ddisgyn ohono, llwytho a dadlwytho nwyddau, cyflawni gwaith adeiladu a gwaith arall, 
cyflawni dyletswyddau neu bwerau statudol a galluogi cerbyd i gael petrol, olew, dŵr 
neu aer o unrhyw garej sydd ger y cyfryw ddarnau ffyrdd y mae'r cyfyngiad arfaethedig 
yn effeithio arnynt.

Mae'r Gorchymyn Cydgyfnerthu yn cynnwys y consesiynau parcio arferol (lle bo'n 
briodol) ar gyfer pobl anabl yn unol â'r Cynllun Bathodynnau Glas.
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Ceir manylion llawn y cynigion hyn yn y Gorchymyn drafft a gellir archwilio copi ohono, 
ynghyd â'r cynlluniau a atodwyd iddo sy'n dangos y darnau ffordd yr effeithir arnynt, a 
datganiad ynghylch rhesymau'r Cyngor dros fwriadu gwneud y Gorchymyn, yn 
swyddfeydd Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyngor yn Nhŷ Elwyn, Llanelli yn 
ystod oriau arferol y swyddfa.    

Os ydych am wrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig dylech gyflwyno eich rhesymau dros 
wrthwynebu ar ffurf llythyr a'i anfon at y Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith erbyn 
Dydd Gwener 3 Mawrth, 2017.

DYDDIEDIG 8 Chwefror, 2017

Cyfeirnod y Ffeil: RWJ/HTTR-1424 MARK JAMES
Llinell Uniongyrchol: (01267) 224074 Y Prif Weithredwr
e-bost: rwjones@sirgar.gov.uk                                                Neuadd y Sir,

CAERFYRDDIN
              

ATODLEN 1
BWRIAD I WAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG 

Lleoliad Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno

Iscoed, Llanelli Y ddwy O'i chyffordd â Choedlan Denham am bellter o 15 
metr tua'r dwyrain.

Coedlan Denham
Llanelli Dwyrain

O bwynt 6 metr i’r gogledd o ganol ei chyffordd â'r 
ffordd sy'n arwain i Iscoed am bellter o 12 metr 
tua'r de

Gogledd O'i chyffordd â Swanfield Place am bellter o 29 
metr tua'r dwyrain.Llys yr Hen Felin, Llanelli

De O'i chyffordd â Swanfield Place am bellter o 65 
metr tua'r gorllewin.

Dwyrain O bwynt 73 metr i’r gogledd o’i chyffordd â'r 
A484, am bellter o 12 metr tua'r gogledd.Swanfield Place

Gorllewin O bwynt 77 metr i’r gogledd o’i chyffordd â'r 
A484, am bellter o 12 metr tua'r gogledd.

Y lôn rhwng Stryd Andrew a 
Heol Abertawe, Llanelli De-orllewin O'i chyffordd â Heol Abertawe am bellter o 20 

metr tua'r gogledd-orllewin.

Paddock Street Gogledd
O bwynt 24 metr i’r gorllewin o'i chyffordd â Heol 
yr Orsaf (B4304), am bellter o 10 metr tua'r 
gorllewin

Maes y Gors Y ddwy ochr O'i chyffordd â Heol yr Orsaf (B4304), am bellter 
o 10 metr tua'r gorllewin

Heol Copperworks De   
O bwynt 19 metr i’r dwyrain o ganol ei chyffordd 
â Stryd Marged, am bellter o 33 metr tua'r 
gorllewin   

Stryd Marged Y ddwy ochr O'i chyffordd â Heol Copperworks, am bellter o 10 
metr tua'r de

Gorllewin O bwynt 19 metr i’r de o ganol ei chyffordd â Heol 
Copperworks, am bellter o 11 metr tua'r de

Dwyrain
O ganol ei chyffordd â Trinity Terrace at ganol ei 
chyffordd â Heol y Drindod, am bellter cyfan o 64 
metr
O ganol ei chyffordd â Stryd Florence, am bellter 
o 17 metr tua'r gogledd

Heol y Doc Newydd

O ganol ei chyffordd â Stafford Street, am bellter 
o 20 metr tua'r de

mailto:rwjones@sirgar.gov.uk
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O bwynt 33 metr i’r gogledd o ganol ei chyffordd â 
Dolau Road, am bellter o 48 metr tua'r de

Trinity Terrace Y ddwy ochr O'i chyffordd â Heol y Doc Newydd, am bellter o 
10 metr tua'r dwyrain

Heol y Drindod Y ddwy ochr O'i chyffordd â Heol y Doc Newydd, am bellter o 
16 metr tua'r dwyrain

Stryd Florence Y ddwy ochr O'i chyffordd â Heol y Doc Newydd, am bellter o 
10 metr tua'r dwyrain

Stafford Street Y ddwy ochr O'i chyffordd â Heol y Doc Newydd, am bellter o 
10 metr tua'r dwyrain

Dolau Road Y ddwy ochr O'i chyffordd â Heol y Doc Newydd, am bellter o 
15 metr tua'r dwyrain

Maes y Coed,
Llanelli

Dwyrain

Gorllewin

O bwynt 13 metr i'r gogledd o'i chyffordd â Heol y 
Sandy A484 am bellter o 15 metr tua'r gogledd-
ddwyrain

O bwynt 13 metr i'r gogledd o'i chyffordd â Heol y 
Sandy 
A484 am bellter o 36 metr tua'r gogledd-ddwyrain

                                                    ATODLEN 2

YMESTYN Y GWAHARDDIAD AR AROS AR UNRHYW ADEG

Lleoliad Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno

Bryn Amlwg, Llanelli Y ddwy
O bwynt 23 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i 
chyffordd â Rhodfa Frondeg am bellter o 35 metr 
tua'r de-orllewin

Gogledd O'i chyffordd â Heol Gilbert am bellter o 56 metr 
tua'r gorllewinLôn y tu cefn i Heol Felinfoel, 

Llanelli De O'i chyffordd â Heol Gilbert am bellter o 62 metr 
tua'r gorllewin

Adeiladau Mount Pleasant, 
Llanelli Gorllewin

O bwynt 23 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd 
â Heol Felinfoel am bellter o 8 metr tua'r de-
ddwyrain

                                                     ATODLEN 3
Y BWRIAD I DDIRYMU'R GWAHARDDIAD AR AROS

                                             (Dydd Llun tan ddydd Sadwrn, 8am - 6pm )

Lleoliad Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno

Stryd Florence Y ddwy ochr O bwynt 10 metr i’r dwyrain o'i chyffordd â Heol y Doc 
Newydd, am bellter o 5 metr tua'r dwyrain.

Stafford Street Y ddwy ochr O bwynt 10 metr i’r dwyrain o'i chyffordd â Heol y Doc 
Newydd, am bellter o 5 metr tua'r dwyrain.

Heol y Doc Newydd Dwyrain   O bwynt 33 metr i'r gogledd o ganol ei chyffordd â Dolau 
Road, am bellter o 6 metr tua'r gogledd

Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno

                                                 

Dwyrain

O bwynt 5 metr i’r de o ganol ei chyffordd â Stryd Lloyd am bellter 
o 84 metr tua'r de.
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                                                     ATODLEN 4
                       GWAHARDD LLWYTHO A DADLWYTHO AR UNRHYW ADEG

Lleoliad Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno

Dwyrain O bwynt 5 metr i’r de o ganol ei chyffordd â Stryd 
Lloyd am bellter o 84 metr tua'r de.

Heol Erw, Llanelli
Gorllewin

O bwynt 5 metr i’r de o ganol ei chyffordd â Stryd y 
Dywysoges am bellter o 53 metr tua'r de.

O bwynt 70 metr i’r de o ganol ei chyffordd â Stryd y 
Dywysoges am bellter o 5 metr tua'r de.

                                                  
                                                ATODLEN 5
       GWAHARDD AROS, LLWYTHO A DADLWYTHO AR UNRHYW ADEG

Gorllewin

O bwynt 5 metr i’r de o ganol ei chyffordd â Stryd y Dywysoges 
am bellter o 53 metr tua'r de.

O bwynt 70 metr i’r de o ganol ei chyffordd â Stryd y Dywysoges 
am bellter o 5 metr tua'r de.

Lleoliad Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno

Gogledd-orllewin O'i chyffordd â Stryd Murray am bellter o 170 metr 
tua'r gogledd-ddwyrain yn gyffredinol.

Dwyrain

O'i chyffordd â Stryd Murray am bellter o 27 metr 
tua'r gogledd-orllewin.

O bwynt 45 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd â 
Stryd Murray am bellter o 7 metr tua'r gogledd-
orllewin

De
O bwynt 100 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd â 
Stryd Murray am bellter o 13 metr tua'r gogledd-
ddwyrain

De
O bwynt 139 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd 
â Stryd Murray am bellter o 9 metr tua'r gogledd-
ddwyrain

Stryd fach oddi ar Stryd 
Murray i'r gorllewin o'r 
fynedfa i'r maes parcio 
aml-lawr

Gorllewin O'i chyffordd â Stryd Murray am bellter o 27 metr 
tua'r gogledd-orllewin

Gogledd

O bwynt 56 metr i'r gogledd o'i chyffordd â Stryd 
Murray am bellter o 12 metr tua'r dwyrain

O bwynt 74 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd â 
Stryd Murray am bellter o 21 metr tua'r dwyrain

De-orllewin O'i chyffordd â Stryd Murray am bellter o 95 metr 
tua'r gogledd-ddwyrain

Dwyrain

O'i chyffordd â Stryd Murray am bellter o 27 metr i gyfeiriad y 
gogledd-orllewin.

O bwynt 45 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd â Stryd Murray 
am bellter o 7 metr tua'r gogledd-orllewin

De O bwynt 100 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd â Stryd Murray 
am bellter o 13 metr tua'r gogledd-ddwyrain

ATODLEN 6
LLWYTHO YN UNIG, DYDD LLUN - DYDD SADWRN 8 AM - 6 PM 30 MUNUD HEB 

DDYCHWELYD CYN PEN 1 AWR

Lleoliad Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno
Stryd fach oddi ar Stryd 
Murray i'r gorllewin o'r 
fynedfa i'r maes parcio 
aml-lawr

Dwyrain

O bwynt 27 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd â 
Stryd Murray, am bellter o 18 metr tua'r gogledd-
orllewin

De

O bwynt 139 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd â Stryd 
Murray am bellter o 9 metr tua'r gogledd-ddwyrain

Gorllewin O'i chyffordd â Stryd Murray am bellter o 27 metr tua'r gogledd-
orllewin
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ATODLEN 7
CYFYNGU AR AROS I 30 MUNUD, DYDD LLUN - DYDD SADWRN, 8 AM - 6PM, HEB 
DDYCHWELYD CYN PEN 1 AWR 

Lleoliad Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno

Dwyrain
O bwynt 52 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd â 
Stryd Murray, am bellter o 48 metr tua'r gogledd-
orllewin

De O bwynt 119 metr i'r gogledd o'i chyffordd â Stryd 
Murray am bellter o 20 metr tua'r dwyrain

De
O bwynt 148 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd 
â Stryd Murray am bellter o 24 metr tua'r gogledd-
ddwyrain

Gogledd
O bwynt 170 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd 
â Stryd Murray am bellter o 6 metr tua'r gogledd-
ddwyrain

Gorllewin
O bwynt 27 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd â 
Stryd Murray am bellter o 29 metr tua'r gogledd-
ddwyrain

Stryd fach oddi ar Stryd 
Murray i'r dwyrain o'r 
fynedfa i'r maes parcio 
aml-lawr

Gogledd
O bwynt 68 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd 
â Stryd Murray am bellter o 6 metr tua'r gogledd-
ddwyrain

ATODLEN 8
CYFYNGU AR AROS I UN AWR, I DDISODLI’R LLE DIM STOPIO AC EITHRIO TACSIS, 

DYDD LLUN - DYDD SADWRN, 8 AM - 6 PM, HEB DDYCHWELYD CYN PEN 2 AWR

Lleoliad Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno

Stryd Cowell, 
Llanelli

              
Gorllewin    

O bwynt 37 metr i'r gogledd-orllewin o ganol ei 
chyffordd â Stryd Murray am bellter o 9 metr 
tua'r gogledd-orllewin

Gogledd

O bwynt 56 metr i'r gogledd o'i chyffordd â Stryd Murray am 
bellter o 12 metr tua'r dwyrain

O bwynt 74 metr i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd â Stryd Murray 
am bellter o 21 metr tua'r dwyrain

                                        
                                                         ATODLEN 9 De-orllewin O'i chyffordd â Stryd Murray am bellter o 95 metr 

tua'r gogledd-ddwyrain
BWRIAD I GYFLWYNO AROS AM GYFNOD PENODEDIG

            (Dydd Llun - Dydd Sadwrn, 8am - 6pm, 1 awr heb ddychwelyd cyn pen 1 
awr)
Lleoliad Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno

Stryd Inkerman De O bwynt 13 metr i’r dwyrain o'i chyffordd â Heol yr 
Orsaf (B4304), am bellter o 6 metr tua'r dwyrain.

Dwyrain O bwynt 13 metr i’r de o ganol ei chyffordd â Stryd 
Inkerman am bellter o 47 metr tua'r de

Dwyrain
O bwynt 175 metr i'r gogledd o ganol ei chyffordd â 
Chilgant Great Western am bellter o 18 metr tua'r 
gogledd

Gorllewin
O bwynt 171 metr i'r gogledd o'i chyffordd â 
Chilgant Great Western am bellter o 18 metr tua'r 
gogledd

Heol yr Orsaf
(B4304)

Y ddwy ochr
O bwynt 64 metr i'r gogledd o ganol ei chyffordd â 
Chilgant Great Western, am bellter o 12 metr tua'r 
gogledd

Heol yr Orsaf
(W5764) Gorllewin O bwynt 5 metr i’r de o'i chyffordd â Heol yr Orsaf 

(B4304), am bellter o 30 metr tua'r de

Paddock Street Gogledd
O bwynt 12 metr i’r gorllewin o'i chyffordd â Heol 
yr Orsaf (B4303), am bellter o 12 metr tua'r 
gorllewin
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Heol Copperworks De O bwynt 19 metr i’r dwyrain o ganol ei chyffordd â 
Stryd Marged, am bellter o 12 metr tua'r dwyrain.

                                               
ATODLEN 10

BWRIAD I DDIRYMU'R GWAHARDDIAD AR AROS AR UNRHYW ADEG

Lleoliad Ochr y Ffordd Y Darn Ffordd yr Effeithir arno

A484 Heol y Sandy, Llanelli Gogledd
O bwynt 20 metr i'r gorllewin o ganol ei chyffordd 
â Maes y Coed am bellter o 57 metr tua'r gogledd-
orllewin

Y lôn y tu cefn i Stryd 
Greenway, Llanelli Y ddwy ochr

O bwynt 120 metr i'r gorllewin o'i chyffordd â'r lôn 
sy'n arwain i Deras Coleshill i'w chyffordd â Stryd 
Greenway, am bellter o 45 metr tua'r gorllewin

Y lôn y tu cefn i Heol Pen-
bre, Llanelli Y ddwy ochr   

O'i chyffordd â Heol Pen-bre i'w chyffordd â lôn 
gefn Stryd Greenway i gyfeiriad y de-orllewin, ar 
hyd y lôn gyfan  

Bydd Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llanelli) 2015 Amrywiad Rhif 25 yn cael ei 

ddirymu cyn belled ag y mae'n ymwneud ag ochrau'r ffyrdd a nodir yn yr atodlen 

i'r gorchymyn hwn. 


