
 

 

Rhybudd o Wneud 
 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint 
(A5104 Ffordd Corwen, Ffordd y Rhos a ffyrdd cyfagos, Treuddyn) 

(Terfyn Cyflymder 40mya a 50mya) 2019 
 

 
Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd trwy hyn bod wedi gwneud Gorchymyn ar 1 Hydref 2019 
dan Adran 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a phob grym galluogi arall a fydd yn:-  

 
(a) Ymestyn y terfyn cyflymder presennol o 40 mya ar yr A5104 Ffordd Corwen, i gyfeiriad y 

de-orllewin . 
 

(b) Cyflwyno terfyn cyflymder Terfyn cyflymder 40 mya ar ran o Ffordd y Rhos, o’i chyffordd 
gyda A5104 Corwen Road i'r cyfyngiad cyflymder o 30mya. 
 

(c) Cyflwyno terfyn cyflymder o Terfyn cyflymder 40 mya ar Pant y Ffordd am ei hyd cyfan. 
 

(d) Cyflwyno terfyn cyflymder o Terfyn cyflymder 40 mya ar Ffordd Nercwys, o’i chyffordd gyda 
A5104 Corwen Road, at ei chyffordd gyda Ffordd y Rhos.  
 

(e) Cyflwyno terfyn cyflymder o Terfyn cyflymder 40 mya ar ran o Ffordd yr Odyn o’i chyffordd 
gyda Ffordd y Rhos. 
 

(f) Cyflwyno terfyn cyflymder o Terfyn cyflymder 40 mya ar ran o Ffordd Nercwys, o’i chyffordd 
gyda Ffordd y Rhos mewn cyfeiriad gogledd-orllewinol .  
 

(g) Cyflwyno terfyn cyflymder o Terfyn cyflymder 40 mya ar ran o Ffordd y Blaenau, o’i 
chyffordd gyda A5104 Corwen Road. 
 

(h) Cyflwyno terfyn cyflymder o 50 mya ar ran o y ffordd ddienw sydd ar ochr dde-ddwyreiniol 
yr A5104 Ffordd Corwen, gyferbyn â Ffordd Llanarmon i gyfeiriad y de-ddwyrain .   
  

(i) Cyflwyno terfyn cyflymder o Terfyn cyflymder 50 mya ar ran o Ffordd Llanarmon, o’i 
chyffordd gyda A5104 Corwen Road mewn cyfeiriad gogledd-orllewinol. 

 
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn hwn, a ddaw i rym ar 10 Hydref 2019, ynghyd ag Atodlenni 
Map yn dangos y darnau o ffyrdd y mae'r Gorchymyn yn ymwneud â hwy a datganiad o 
resymau'r, Cyngor dros wneud y Gorchymyn, yn ystod oriau agor arferol yng Cyngor Sir y Fflint, 
Depo Alltami, Mold Road, Alltami, Sir y Fflint CH7 6LG a Swyddfa'r Post, Queen Street, Coed-llai, 
yr Wyddgrug, CH7 4RQ Bydd y dogfennau hefyd ar gael i’w gweld ar www.siryfflint.gov.uk. 
 

 
 
 

Stephen O Jones, Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant),  
Neuadd y Sir,  
Yr Wyddgrug,  
Sir y Fflint,  
CH7 6NF  
 
Dyddiedig 4 Hydref 2019 

http://www.siryfflint.gov.uk/




















 
  

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint 
(A5104 Ffordd Corwen, Ffordd y Rhos a ffyrdd cyfagos, Treuddyn) 

(Terfyn Cyflymder 40mya a 50mya) 201x 
 

Datganiad o resymau 
 
Mae bwriad i ymestyn y terfyn cyflymder 40mya presennol ar yr A5104 Ffordd Corwen, i gyfeiriad 
y de-orllewin, i ostwng cyflymder cerbydau wrth iddynt yrru tuag at y tro sydyn ar y gyffordd 
brysur â Ffordd y Rhos. Bydd y terfyn cyflymder a fwriedir yn ein caniatáu i reoli cyflymder 
cerbydau mewn modd sy'n addas ar gyfer cynllun y ffordd a defnydd traffig.  
 
Bwriedir gweithredu cyfyngiad cyflymder o 40mya ar  Ffordd y Rhos, Treuddyn o’r cyfyngiad 
cyflymder presennol o 30mya i’r A5104 Ffordd Corwen er mwyn mynd i’r afael ag 
anghysonderau mewn cyfyngiadau cyflymder yn yr ardal gyfagos, i ostwng cyflymder cerbydau 
wrth iddynt nesáu at y gyffordd brysur hon ac i wella’r gallu gyrwyr i weld y ffordd o’u blaen wrth 
iddynt ddynesu at y gyffordd. 
 
Y bwriad yw cyflwyno terfyn cyflymder 40mya ar Pant y Ffordd, rhan o Ffordd Y Blaneau, Ffordd 
Nercyws, Ffordd Yr Odyn er mwyn gostwng cyflymder cerbydau a gwella gwelededd o’r tu blaen 
wth iddynt yrru tuag at gyffordd Ffordd y Rhos a'r A5104 Ffordd Corwen ac er mwyn lleihau’r 
blerwch arwyddion sydd yn y cyffyrdd hyn ar hyn o bryd.  
 
Y bwriad yw cyflwyno terfyn cyflymder 50mya ar ran o Ffordd Llanarmon a y ffordd ddienw sydd 
i’r de ddwyrain o’r A5104. Bydd y gostyngiad arfaethedig yn y terfyn cyflymder yn gwella'r 
gwelededd ymlaen, yn lleihau cyflymder cerbydau ac yn lleihau'r annibendod arwyddion 
presennol sy'n bresennol ar y cyffyrdd. 
 
Mae'r Cyngor Sir yn parhau â’i gyfrifoldeb i ystyried darpariaeth symudiad cyfleus a diogel 
cerbydau modur a thraffig arall, ac mae’r mesurau a gynigir yn ceisio sicrhau bod y perygl yn 
cael ei leihau.  
 

 
 
Stephen O Jones,  
Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant),  
Neuadd y Sir, 
Yr Wyddgrug,  
Sir y Fflint.  
CH7 6NF.  
 
Dyddiedig 19 Gorffennaf 2019 
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