CO18125 – Ysgol Gynradd Lansdowne Road – GRhT Arbrofol
Disgrifiad o Gynnig y Cynllun
Rydym yn gweithio’n galed iawn i sicrhau diogelwch plant ac oedolion yng
Nghaerdydd ac rydym nawr yn ymgynghori ar greu Gorchmynion Rheoli Traffig
(GRhT) dros dro newydd i leihau nifer y cerbydau sy’n gyrru heibio i ysgolion yn
ystod yr oriau prysuraf. Hoffwn felly roi gwybod i chi o’r GRhT dros dro a gynigir i
Norfolk Street, y tu allan i Ysgol Gynradd Lansdowne.
Byddai’r GRhT Dros Dro ar waith am hyd at 18 mis ac ni fyddai ond ar waith yn ystod
y tymor fel rhan o gyfnod profi. Y Gorchymyn Traffig Dros Dro yw “Gwahardd Gyrru
Dydd Llun i Ddydd Gwener 7:30am - 9:30am a 2:30pm - 5pm” Mae hyn i hwyluso
diogelwch disgyblion, rhieni a gofalwyr tu allan i Ysgol Gynradd Lansdowne ar
ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol.
Bydd y Gwaharddiad yn cynnwys troi i’r chwith / dde i Norfolk Street, y tu allan i
Ysgol Gynradd Lansdowne.
Bydd eithriad gan drigolion, staff a dosabrthiadau i’r ysgol i’r Gwaharddiad Gyrru, a
bydd ganddynt fynediad yn ystod yr adegau hyn. Cedwir rhestr o’r cerbydau hyn a
chaiff ei monitro gan yr awdurdod. Yn amodol ar ganlyniad yr ymgynghoriad hwn
bydd llythyr pellach yn cael ei ddosbarthu a fydd yn rhoi gwybodaeth i chi am sut i
fod ar y rhestr o gerbydau awdurdodedig.
Os nad yw cerbyd yn cydymffurfio â’r Gwaharddiad Gyrru, gallent gael Tâl Cosb gan
Swyddog Gorfodi Sifil/yr awdurdod.
Bydd y GRhT dros dro hwn yn dilyn proses ymgynghori statudol cyn ei roi ar waith.
Ar ôl i’r GRhT dros dro fod ar waith ers 18 mis, gwneir penderfyniad terfynol ar ei roi
ar waith yn barhaol, newid y GRhT neu ei ddiddymu.
Hoffem gael unrhyw sylwadau a allai fod gennych ar y cynigion.

