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Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Ffyrdd Amrywiol Bae Colwyn/Hen 
Golwyn/Llandrillo yn Rhos) 

(Gwahardd a Chyfyngu ar Aros) 2021 – Rhan 1 
 
Ar 20 Ebrill 2021  gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y Gorchymyn a enwir uchod 
dan Adrannau 1 a 2 Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, ac effaith hynny yw cyflwyno 
cyfyngiadau ar y darnau o ffordd fel y nodir yn yr Atodlenni isod. 
 
Mae’r cynigion yn y Gorchymyn uchod mewn perthynas â Holyrood Avenue, Bae 
Colwyn, Smith Drive, Bae Colwyn, Windsor Drive, Bae Colwyn, Nant y Glyn Road, Bae 
Colwyn, Bodelwyddan Avenue, Hen Golwyn, Station Road, Hen Golwyn, St John’s 
Crescent, Hen Golwyn, Promenad Rhos Llandrillo yn Rhos (i’r dde o Rhos Road)     wedi 
cael eu gohirio. 
 
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a mapiau a ddaw i rym ar 28 Ebrill 2021 ar wefan y 
Cyngor. Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu ddilysrwydd 
unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw'n dod o fewn y pwerau a roddir 
gan Ddeddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, neu oherwydd na chydymffurfiwyd, mewn 
perthynas â'r Gorchymyn, ag unrhyw amod o'r Ddeddf neu o unrhyw offeryn a wnaed 
dan y ddeddf, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwn o fewn chwe wythnos o 
ddyddiad y rhybudd hwn.  
 
Atodlen 1 - Dim aros ar unrhyw adeg 

Heenan Road 
Hen Golwyn 

Ochr y gogledd-orllewin; o’i chyffordd â Queen’s Road am bellter 
o 10 metr i gyfeiriad y de-orllewin. 
Ochr y de-ddwyrain; o’i chyffordd â Queen’s Road am bellter o 6 
metr i gyfeiriad y de-orllewin. 

Queen’s Road 
Hen Golwyn 

Ochr y Gorllewin; o bwynt 25 metr i’r gogledd o’i chyffordd â 
Heenan Road am bellter o 39 metr tua’r de. 

Ffordd Abergele 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o bwynt 10 metr i’r de ddwyrain o’i 
chyffordd ag Eirias Road i’w chyffordd â Dingle Hill. 

Eirias Road Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Ffordd Abergele am bellter o 5 metr 
tua’r gogledd-ddwyrain. 

Ffordd Abergele 
Bae Colwyn 

Ochr y de-orllewin; o bwynt 25 metr i’r gogledd-orllewin o’i 
gyffordd gyda Meirion Gardens am bellter o 12 metr tua’r gogledd 
orllewin. 

Cliff Gardens 
Hen Golwyn 

Ochr y dwyrain; o bwynt 15 metr i’r de o Tan y Cliff Road am 40 
metr i gyfeiriad y gogledd. 



Cliff Road 
Hen Golwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o’i chyffordd â Cliff Gardens am bellter 
o 8 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin. 
Ochr y de-ddwyrain; o’i chyffordd â Cliff Gardens am bellter o 20 
metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin. 

Penrhyn Avenue 
Llandrillo-yn-rhos  

Ochr y gogledd-ddwyrain; o bwynt 12 metr i’r gogledd orllewin o’i 
chyffordd â Hawthorn Avenue am bellter o 24 metr i gyfeiriad y de-
ddwyrain. 
Tua’r de orllewin; 

1) o bwynt 10 metr i’r gogledd orllewin o’i chyffordd â Parc 
Penrhyn am bellter o 26 metr tua’r de ddwyrain. 

2) o bwynt 10 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd gyda 
Pine Grove am bellter o 20 metr tua’r de-ddwyrain. 

Hawthorns Avenue 
Llandrillo-yn-Rhos 

Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Penrhyn Avenue am bellter o 4 metr 
tua’r gogledd-ddwyrain. 

Ffordd yr Abaty   
Llandrillo-yn-rhos  

Ochr y gogledd; 
1) o bwynt 18 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Colwyn Avenue 

am 36 metr i gyfeiriad y dwyrain.  
2) o bwynt 20 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Marine Drive am 

bellter o 27 metr i gyfeiriad y gorllewin. 
Ochr y de; o bwynt 20 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Marine 
Drive am bellter o 27 metr i gyfeiriad y gorllewin 
 

Colwyn Avenue 
Llandrillo-yn-Rhos 

Y ddwy ochr: o’i chyffordd gyda Ffordd Yr Abaty   am bellter o 7 
metr tua’r gogledd. 
 

Promenâd Rhos/ 
Marine Road 
Llandrillo-yn-Rhos 

Ochr Ddwyreiniol; o bwynt sydd 39 metr i’r gogledd o Ffordd Yr 
Abaty am bellter o 74 metr i gyfeiriad y de  
Ochr Orllewinol; o bwynt sydd 31 metr i’r gogledd o’i gyffordd â 
Rhodfa Penrhyn am bellter o 32 metr i gyfeiriad y gogledd. 
 

Lansdowne Road  
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o bwynt 31 metr i’r de-ddwyrain o’i 
chyffordd â Queen’s Road am bellter o 32 metr i gyfeiriad y de-
ddwyrain. 

Ffordd y Brenin 
Bae Colwyn 

Y ddwy ochr: o’i chyffordd gyda Princess Drive   am bellter o 17 
metr tua’r gogledd.  

Lawson Road 
Bae Colwyn 

Ochr y de-ddwyrain: 
a) o bwynt 11 metr i’r de orllewin o’i chyffordd â Belgrave 

Road am bellter o 3 metr tua’r de orllewin. 
b) o bwynt 71 metr i’r de orllewin o’i chyffordd â Belgrave 

Road am bellter o 12 metr tua’r de orllewin. 

Alexandra Road 
Bae Colwyn 

Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Ffordd Conwy am bellter o 10 metr 
tua’r de-orllewin. 

Ffordd Conwy  
Bae Colwyn 

Ochr y de orllewin; o bwynt 15 metr i’r gogledd orllewin o’i 
chyffordd â Alexandra Road am bellter o 30 metr tua’r de orllewin. 

Combermere Road 
Bae Colwyn 

Y ddwy ochr; 
1) o’i chyffordd â Pwllycrochan Avenue am bellter o 

4 metr tua’r de ddwyrain. 
2) o’i chyffordd â Queen’s Drive am bellter o 4 metr 

i gyfeiriad y gogledd-orllewin. 

Pwllycrochan 
Avenue 

Ochr y gogledd-orllewin; o bwynt 12 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r 
gyffordd â Oak Drive am bellter o 24 metr i gyfeiriad y de-orllewin. 



Bae Colwyn Ochr y de orllewin; o bwynt 12 metr i’r gogledd orllewin o’i 
chyffordd â Combermere Road am bellter o 24 metr tua’r de 
orllewin. 

Oak Drive 
Bae Colwyn 

Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Pwllycrochan Avenue am bellter o 6 
metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin. 

Queen’s Drive 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-orllewin; o bwynt 10 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r 
gyffordd â Combermere Road am bellter o 20 metr i gyfeiriad y de-
orllewin. 
Ochr y de-ddwyrain; o’i chyffordd â Queen’s Avenue am bellter o 
10 metr i gyfeiriad y de-orllewin. 

Queen’s Avenue 
Bae Colwyn 

Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Queen’s Drive am bellter o 5 metr 
tua’r de-ddwyrain. 

Pwllycrochan 
Avenue 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o bwynt 43 metr i’r gogledd-ddwyrain 
o’i chyffordd â Ffordd Lansdowne am 1.2 metr i gyfeiriad y 
gogledd-ddwyrain. 

Promenâd y 
Gorllewin 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o bwynt 49 metr i’r de-ddwyrain o’i 
chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 21 metr i gyfeiriad y 
de-ddwyrain. 
Ochr y de-orllewin; o’i chyffordd â Sea Bank Road hyd at bwynt 
10 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd â Ffordd Penrhos. 

Sea Bank Road 
Bae Colwyn 

Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Phromenâd y Gorllewin am bellter o 3 
metr tua’r de-orllewin. 

Ffordd Penrhos   
Bae Colwyn 

Ochr y de ddwyrain; o’i chyffordd â Phromenâd y Gorllewin am 
bellter o 3 metr tua’r de-orllewin. 

Promenâd 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o bwynt 154 metr i’r de-ddwyrain o’i 
chyffordd â Marine Drive am bellter o 90 metr i gyfeiriad y de-
ddwyrain. 

Ffordd Dolwen 
Bae Colwyn 

Ochr y dwyrain; o bwynt 10 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Bryn y 
Môr am bellter o 20 metr i gyfeiriad y de. 

Brompton Avenue 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o’i chyffordd â Llanerch Road East am 
15 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin. 
Ochr y de-orllewin; o’i chyffordd â Llanerch Road West am bellter 
o 18 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin. 

Llanerch Road East 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd; o’i chyffordd â Brompton Avenue am bellter o 18 
metr i gyfeiriad y gogledd. 

Llanerch Road West 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd; o’i chyffordd â Brompton Avenue am bellter o 10 
metr i gyfeiriad y gorllewin. 

Pine Grove 
Llandrillo-yn-Rhos 

Ochr y de ddwyrain; o’i chyffordd â Pine Grove Court am bellter o 
6 metr tua’r gogledd-ddwyrain. 
Y ddwy ochr; o’i chyffordd â Penrhyn Avenue am bellter o 4 metr 
tua’r de-orllewin. 

Marine Road  
Bae Colwyn 

Ochr y Gorllewin; o bwynt 9 metr i’r gogledd o’i chyffordd ag 
Upper Promenade am bellter o 3 metr i gyfeiriad y gogledd. 

Pen-y-Bryn 
Hen Golwyn 

Ochr y gogledd-orllewin; o bwynt 18 metr o'r gyffordd â Ffordd 
Abergele am bellter o 22 metr i gyfeiriad y de-orllewin. 

 
Atodlen 2 - Parcio i gludiant i’r ysgol yn unig 

Brackely Avenue 
Bae Colwyn 

Ochr y de-ddwyrain; o bwynt 46 metr i'r de orllewin o'i chyffordd â 
Ffordd Conwy am bellter o 7 metr tua’r de-orllewin.   

 
Atodlen 3 – Dim stopio ar farciau cadwch yn glir yr ysgol 



Ffordd Abergele 
Bae Colwyn 

Ochr y de-orllewin; o bwynt 11 metr o’i chyffordd â’r Hen Briffordd 
am bellter o 32 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin. 

 
Atodlen 4 - Dim aros unrhyw adeg a dim llwytho/dadlwytho 

Ffordd Abergele 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o’i chyffordd â Ffordd Erw Wen am 19 
metr i gyfeiriad y de-ddwyrain. 

Ffordd Dinerth 
Llandrillo-yn-
Rhos 

Ochr y gogledd-orllewin; o’i chyffordd â Ffordd Llandudno am bellter 
o 60 metr i gyfeiriad y de-orllewin. 

Ffordd 
Llandudno 
Llandrillo-yn-
Rhos 

Ochr y de; o’i chyffordd â Ffordd Dinerth am bellter o 8 metr tua’r 
gorllewin. 

 
Atodlen 5 – Bae llwytho a dadlwytho 

Ffordd Abergele 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o’i chyffordd o bwynt 19 metr i’r de 
ddwyrain o’i chyffordd â Ffordd Erw Wen am bellter o 12 metr i 
gyfeiriad y de-ddwyrain. 

Ffordd Coed 
Pella 

Ochr y gogledd orllewin; o bwynt 16 metr i’r gogledd-ddwyrain o’i 
chyffordd â Ffordd Lansdowne am 25 metr i gyfeiriad y gogledd-
ddwyrain. 

Queen’s Drive 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-orllewin; o bwynt 26 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r 
gyffordd â Combermere Road am bellter o 17 metr i gyfeiriad y de-
orllewin. 

 
Atodlen 6– Cyfyngu amser aros i 180 munud, 8am tan 6pm, heb hawl i ddychwelyd o 
fewn 120 munud. 

Abbey Road 
Bae Colwyn 

 Ochr y gogledd; o bwynt 18 metr i’r dwyrain o’i chyffordd gyda 
Colwyn Avenue at bwynt 47 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Marine 
Drive. 

 
Atodlen 7- Cyfyngu amser aros i 30 munud, 8am tan 6pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn 
heb hawl i ddychwelyd o fewn 120 munud 

Ffordd Coed 
Pella 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd orllewin; o bwynt 41 metr i’r gogledd ddwyrain o’i 
chyffordd â Ffordd Lansdowne i bwynt 17 metr i’r gogledd ddwyrain o’i 
chyffordd â Ffordd Conwy. 

 
Atodlen 8– Cyfyngu amser aros i 45 munud, 9am tan 5pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn 
heb hawl i ddychwelyd o fewn 60 munud 

Cefn Road  
Hen Golwyn 

Ochr y Gorllewin; o bwynt 5 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Ffordd 
Abergele am bellter o 17 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain. 

 
Atodlen 9 - Cyfyngu amser aros i 60 munud, 9am tan 5pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn 
heb hawl i ddychwelyd o fewn 120 munud 

Pwllycrochan 
Avenue 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o bwynt 31 metr i’r gogledd-ddwyrain o’i 
chyffordd â Ffordd Lansdowne am 12 metr i gyfeiriad y gogledd-
ddwyrain. 

 
Atodlen 10– Cyfyngu amser aros i 15 munud, 8am tan 6pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn 
heb hawl i ddychwelyd o fewn 120 munud 

Ffordd Ochr y gogledd-ddwyrain; o bwynt 42 metr i’r de-ddwyrain o’i 



Lansdowne  
Bae Colwyn 

chyffordd â Pwllycrochan Avenue am bellter o 42 metr i gyfeiriad y de-
ddwyrain. 

 
Atodlen 11 - Bae parcio anabl 

Promenâd 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain: 
1) o bwynt 252 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Marine Road 

am bellter o 10 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain. 
2) o bwynt 349 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Marine Road 

am bellter o 10 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain. 
3) o bwynt 441 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Marine Road 

am bellter o 10 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain. 

 
Atodlen 12 – Dirymiad  

Brackely Avenue 
Bae Colwyn 

Ochr y de-ddwyrain; o bwynt 46 metr i'r de orllewin o'i chyffordd â 
Ffordd Conwy am bellter o 7 metr tua’r de-orllewin.   

 
Atodlen 13 – Dirymiad 

Brackely Avenue 
Bae Colwyn 

Y ddwy ochr; o bwynt 10 metr i’r de orllewin o’i chyffordd â Ffordd 

Conwy am bellter o 7 metr tua’r gogledd-ddwyrain. 

Ffordd Abergele 
Bae Colwyn 

Ochr y de-orllewin; o bwynt 25 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd 
gyda Meirion Gardens am bellter o 12 metr tua’r gogledd orllewin. 

Ffordd Abergele 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd-ddwyrain; o’i chyffordd â Ffordd Erw Wen am 31 
metr i gyfeiriad y de-ddwyrain. 

Ffordd Coed Pella 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd orllewin; o bwynt 16 metr i’r gogledd ddwyrain o’i 
chyffordd â Ffordd Lansdowne i bwynt 17 metr i’r de orllewin o’i 
chyffordd â Ffordd Conwy. 

Ffordd 
Lansdowne  

Ochr y gogledd-ddwyrain; o bwynt 31 metr i’r de-ddwyrain o’i 
chyffordd â Queen’s Road am bellter o 32 metr i gyfeiriad y de-
ddwyrain. 

Promenâd Rhos Ochr y gorllewin; o bwynt 35 metr i’r de o’i chyffordd â Rhos Road, 
am bellter o 120 metr tua’r de. 

Ffordd Dinerth 
Llandrillo-yn-
Rhos 

Ochr y gogledd-orllewin; o’i chyffordd â Ffordd Llandudno am bellter o 
60 metr i gyfeiriad y de-orllewin. 

Ffordd Llandudno 
Llandrillo-yn-
Rhos 

Ochr y de; o’i chyffordd â Ffordd Dinerth am bellter o 8 metr tua’r 
gorllewin. 

Pwllycrochan 
Avenue 
Bae Colwyn 

Ochr y gogledd orllewin; o bwynt 31 metr i’r gogledd-ddwyrain o’i 
chyffordd â Ffordd Lansdowne am 13.2 metr i gyfeiriad y gogledd-
ddwyrain. 

 
Dyddiedig: 22 Ebrill 2021 

 
Rhun ap Gareth 
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu 
 


