SIR BENFRO (FFYRDD AMRYWIOL, LLANSTADWELL)
(DIRYMU) A GORCHYMYN (TERFYN CYFLYMDER 20 MYA) 2022
____________________________________________________________________________

Rhoddir RHYBUDD trwy hyn fod Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwneud Gorchymyn o
dan Adrannau 84(1) a (2) a rhannau III o Atodlen 9 o Ddeddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd
1984 ("y Ddeddf"), a'i effaith fydd cyflwyno terfyn cyflymder 20 mya ar hyd y darn
hwnnw o ffordd a gynhwysir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn.
Bydd ‘Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol) (Ffyrdd Cyfyngedig a Therfyn Cyflymder
30 mya) 2017’ yn cael ei ddirymu i’r graddau y mae’n ymwneud â’r darnau o ffyrdd y
cyfeirir atynt yn yr atodlen i’r hysbysiad hwn.

Ceir manylion llawn yn y Gorchymyn drafft, y gellir ei archwilio ar-lein, ynghyd â map yn
dangos y darn o ffordd yr effeithir arno, yn https://www.sir-benfro.gov.uk/rheoleiddiotrraffig-ffyrdd
Unrhyw wrthwynebiad neu sylw mewn perthynas â’r cynigion uchod, ynghyd â’r sail dros
eu gwneud, naill ai drwy lenwi’r ffurflen adborth ar-lein, neu, yn ysgrifenedig at y sawl
sydd wedi llofnodi isod erbyn yr 27ain o Ebrill 2022. Dyfynnwch: LLAN 20

Dyddiedig y 6ed Diwrnod hwn o Ebrill 2022

Darren Thomas
Y Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
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Mae adolygiad o’r terfyn cyflymder wedi cael ei gynnal yn Llanstadwell. Ystyriodd yr adolygiad hanes
gwrthdrawiadau, data arolwg cyflymder a geometreg y ffordd. Daeth yr adolygiad i’r casgliad y dylai’r
terfyn cyflymder presennol gael ei leihau i 20mya.

SIR BENFRO (FFYRDD AMRYWIOL, LLANSTADWELL)
(DIRYMU) A GORCHYMYN (TERFYN CYFLYMDER 20 MYA) 2022

Trwy hyn, mae Cyngor Sir Penfro (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel “y Cyngor”), wrth arfer ei bwerau
o dan Adran 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (“y Ddeddf”) a’r holl bwerau galluogi eraill,
ac ar ôl ymgynghori â Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol â rhan III Atodlen 9 y Ddeddf, yn gwneud
y Gorchymyn canlynol:1.

Ni chaiff unrhyw unigolyn yrru unrhyw gerbyd modur yn gyflymach nag 20 milltir yr awr ar
y rhan o’r ffordd a amlinellir yn yr Atodlen.

2.

Ceir enwi’r Gorchymyn hwn yn ‘Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol, Llanstadwell)
(Dirymu) a (Terfyn Cyflymder 20mya) 2022’ ac fe ddaw i rym ar ddiwrnod ** o **** Dwy
Fil a Dau Ddeg Dau.

3.

Bydd ‘Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol) (Ffyrdd Cyfyngedig a Therfyn Cyflymder
30mya) 2017’ yn cael ei ddirymu i’r graddau ei fod yn berthnasol i’r rhannau o’r ffyrdd y
cyfeirir atynt yn yr atodlen i’r hysbysiad hwn.

RHODDWYD o dan Sêl Gyffredin Cyngor Sir Penfro ar ddiwrnod ** o **** Dwy Fil a Dau Ddeg
Dau.

Gosodwyd SÊL GYFFREDIN
CYNGOR SIR PENFRO ar hwn
ym mhresenoldeb:Llofnodwr Awdurdodedig
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