GORCHYMYN CYNGOR SIR PENFRO
(GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO)
(CYDGRYNHOI) 2011 (RHIF AMRYWIO 23) 2022
Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn fod Cyngor Sir Penfro wedi gwneud gorchymyn wrth arfer ei bwerau o
dan adrannau 1, 2, 4, 32, 35, 45, 46, 49, 53, 101, 102 a 124 a Rhan IV o Atodlen 9 i Ddeddf Rheoleiddio
Traffig Ffyrdd 1984 (“y Ddeddf”) fel y’i diwygiwyd, darpariaethau Deddf Rheoli Traffig 2004 (“Deddf
2004”), a phob pŵer galluogi arall.
Bydd y gorchymyn yn diwygio ymhellach Orchymyn Cyngor Sir Penfro (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros
a Llwytho a Mannau Parcio) (Cydgrynhoi) 2011, atodlenni a gynhwysir ynddo, ac amrywiadau dilynol.
Mae'r gorchymyn yn gwneud y gwaharddiad dros dro presennol sy’nn atal carafannau a charafannau
modur rhag aros rhwng 8pm a 7am ar yr A487 a Welsh Road yn Niwgwl yn barhaol, fel y nodir yn yr
atodlen i'r hysbysiad hwn.
Daw'r gorchymyn i rym ar 24 Mawrth 2022 a gellir gweld copi o'r gorchymyn, ynghyd â chynlluniau sy'n
dangos lleoliad y cyfyngiadau, ar-lein yn www.sir-benfro.gov.uk.
Caiff unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y gorchymyn hwn neu unrhyw ddarpariaeth a
gynhwysir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf neu ar y sail na chydymffurfir
ag unrhyw rai o ofynion y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani mewn perthynas â'r gorchymyn
wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y gwnaed y gorchymyn.
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A487 Niwgwl
Ochr ogleddol – y gilfan ogleddol a leolir ar bwynt tua 275 metr i’r dwyrain o’r gyffordd â
Welsh Road.
Ochr ddeheuol – i) y gilfan ddeheuol a leolir ar bwynt tua 70 metr i’r dwyrain o’r gyffordd â
Welsh Road.
ii) y gilfan ddeheuol a leolir ar bwynt tua 340 metr i'r dwyrain o'r gyffordd â Welsh Road.

Welsh Road
Y ddwy ochr – o’r gyffordd â’r A487 yn Niwgwl, i’r de i’w chyffordd â’r ffordd Dosbarth III
(C3067) sy’n arwain i’r Garn yn Cliff Cottages.

