
 

 

Rhybudd o Wneud 
 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint 
(A5026 ac A5151, Lloc, Treffynnon) 

(50mya a Dileu Cyfyngiad Cyflymder) 2019 
 
Mae Cyngor Sir y Fflint yn rhoi rhybudd trwy hyn bod wedi gwneud Gorchymyn ar 8 Hydref 2019 
dan Adran 82(2)(a), 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a phob grym galluogi arall a fydd 
yn:-  
 
Cyflwyno terfyn cyflymder 50mya ar yr A5026 o’i chyffordd â chylchfan yr A5151 am 192 metr i’r 
dwyrain ger gwasanaethau Singing Kettle ac ar yr A5151 o bwynt 55 metr i’r de o’i chyffordd â’r 
A5026 gan gynnwys y gylchfan, i bwynt 105 metr i’r gogledd o’i chyffordd gyda’r A5026 gan 
gynnwys Crown Estate i gyd  a cyflwyno terfyn cyflymder 50mya ar yr A5026 yng Ngorsedd, o’r 
terfyn cyflymder 30mya presennol ger cyffordd Whitford Road, at y terfyn cyflymder 40mya 
presennol yn Lloc.  
 
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn hwn, a ddaw i rym ar 18 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: 
 
Nghyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NB; Cyngor Sir y Fflint, Depo 
Alltami, Mold Road, Alltami, Sir y Fflint CH7 6LG a Sir y Fflint yn Cysylltu, Hen Neuadd y Dref, 
Stryd Fawr, Treffynnon, CH8 7TD, a Llyfrgell a Chanolfan Ddysgwyr Treffynnon, Ffordd y 
Gogledd, Treffynnon, Sir y Fflint CH8 7TQ. 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 11 Hydref 2019. 
 

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






























 

 

Datganiad o Resymau dros Argymell Gwneud y Gorchymyn 
 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint 
(A5026 ac A5151, Lloc, Treffynnon) 

(50mya a Dileu Cyfyngiad Cyflymder) 2019 
 
 

 
Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint 
(A5026 ac A5151 a Lloc, Treffynnon) 
(50mya a Dileu Cyfyngiad Cyflymder) 2019 
 
Cyflwyno terfyn cyflymder 50mya ar yr A5026 o’i chyffordd â chylchfan yr A5151 am 192 
metr i’r dwyrain ger gwasanaethau Singing Kettle ac ar yr A5151 o bwynt 55 metr i’r de o’i 
chyffordd â’r A5026 gan gynnwys y gylchfan, i bwynt 105 metr i’r gogledd o’i chyffordd 
gyda’r A5026 gan gynnwys Crown Estate i gyd. Gorchmynion Terfyn Cyflymder presennol 
ar y rhan gyfagos o’r A548 eu diwygio yn gyfatebol. 
 
Cynigir cyflwyno terfyn cyflymder 50mya ar yr A5151 a A5026, oherwydd nifer o 
wrthdrawiadau traffig ffyrdd, nifer o fusnesau ar hyd y llwybr, a phresenoldeb defnyddwyr 
ffordd diamddiffyn gan gynnwys cerddwyr a marchogion.   
 
Cynigir cyflwyno terfyn cyflymder o 50mya ar yr A5026 Gorsedd, oherwydd y nifer o 
ddamweiniau a gofnodir yn y lleoliad hwn. Bydd cyflwyno’r cynnig hwn yn osgoi perygl i 
unigolion neu draffig arall sy’n defnyddio’r ffordd neu i osgoi’r tebygolrwydd o’r fath berygl i 
godi. 
 
Mae'r Cyngor Sir yn parhau â’i gyfrifoldeb i ystyried darparu 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 ar gyfer defnyddwyr ffordd diamddiffyn ynghyd â gwella amwynder yr 
ardal.  
 
Mae geometreg bresennol y ffordd sy’n cynnwys corneli, graddiannau, cyffyrdd a 
mynedfeydd cudd, Mae data traffig a gofnodwyd yn ddiweddar yn cadarnhau fod 
cyflymderau traffig yn cyd-fynd a'r cynnig uchod.. 
 
 

 
 
 

 
Stephen O Jones, 
Prif Swyddog (Strydwedd a Chludiant), 
Neuadd y Sir, 
Yr Wyddgrug, 
Sir y Fflint.  
CH7 6NF 
 
Dyddiedig 23 Tachwedd 2018 
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