CO17258 Mynachdy Road – Man Parcio
Disgrifiad o Gynnig y Cynllun
Mae cyllid ar gael i ddatblygu a gweithredu man parcio ffurfiol ar Mynachdy Road
ger Porthkerry Place.
Mae’r cynnig atodedig yn cynnwys darparu man parcio ffurfiol i wella mynediad.
Bydd adeiladu’r man parcio yn rhoi 3 lle parcio ar ochr orllewinol Mynachdy Road
yn ardal eiddo 129-133.
Bydd darparu’r man parcio yn ei gwneud hi’n haws i ddefnyddwyr barcio ac yn
sicrhau bod mynediad y tu ôl i’r man parcio yn cael ei gadw’n glir i gerddwyr.
Dim ond hyn a hyn o gyllid sydd, fodd bynnag caiff mannau parcio ychwanegol
eu hystyried yn y dyfodol pan fydd cyllid ar gael.
Bydd angen Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar gyfyngiadau parcio a roddir ar y
mannau parcio yn y dyfodol a chynhelir proses gyfreithiol ar wahân i wneud hyn.
Additional Information about traffic management measures
Gwybodaeth ychwnaegol ynghylch mesurau rheoli traffig
Nodweddion Arafu Traffig. Mae’r term hwn yn cyfeirio at fesurau rheoli traffig
ffisegol penodol sy’n gorfodi gyrrwyr i leihau cyflymder cerbydau. Mae’r rhain yn
cynnwys twmpathau ffordd, clustogau arafu, byrddau arafu, rhwystrau culhau’r
ffordd, rhwystrau igam-ogamu, pyrth arafu, cylchfannau a nodweddion tebyg
eraill.
Gorchymyn Rheoleiddio Traffig. Cyfyngiadau yw’r rhain, a osodir ar y Briffordd,
sy’n cyfarwyddo, rheoli neu wahardd symudiadau defnyddwyr y ffordd. Er
enghraifft, cyfyngiadau cyflymder 20 mya. Dim Mynediad. Dim Troi i’r Dde.
Traffig Unffordd. Dim Aros. Rhaid i’r rheoliadau hyn fynd trwy broses gyfreithiol
hir. Os cânt eu cymeradwyo, gosodir arwyddion neu linellau ar y safle a bydd yr
Heddlu neu eu Wardeniaid Traffig yn eu gorfodi.
Cyrbau Gostyngedig. Hon yw’r groesfan cerddwyr symlaf oll, lle gostyngir y lefel
rhwng y palmant a’r ffordd gymaint â phosibl er mwyn cynorthwyo defnyddwyr
cadair olwyn, pramiau a defnyddwyr eraill sydd ag anawsterau symud. Gosodir
pafin botymog arnynt i rybuddio defnyddwyr â nam ar eu golwg nad oes cwrb yn
gwahanu‘r llwybr cerdded oddi wrth y ffordd.
Ardal Barcio. Darn o ffordd sydd fel arfer tu ôl i linell wen doredig, ond ni ddylid
drysu rhwng hyn a lôn seiclo. Bydd rhai ardaloedd parcio ond yn gwahaniaethu
rhwng yr ardal ar gyfer parcio a’r ardal i'w defnyddio gan draffig heb gyfyngu’r

amseroedd parcio na nodi pa gerbydau all barcio yno. Rheoleiddir ardaloedd
eraill gan Orchymynion rheoleiddio traffig sy’n cyfyngu’r defnydd o’r ardal trwy
osod arwyddion cyfagos ac mewn rhai achosion caiff yr ardal ei gwahanu’n
gilfannau parcio unigol.
Lleoedd Croesi i Gerbydau Mae lle croesi i gerbydau yn eich galluogi i gael
mynediad at eich eiddo mewn modd cyfreithiol, diogel a hawdd pan ydych yn
defnyddio car neu gerbyd domestig arall. Mae hyn yn golygu bod cyrbau’n cael
eu gostwng (“cwrbyn isel”) i lefel y lôn gerbydau a bod y droedffordd, neu lain
ymyl, yn cael ei chryfhau i ddal pwysau’r cerbydau sy’n ei chroesi. Mae’n
drosedd i yrru ar droedffordd oni bai bod lle croesi i gerbydau wedi’i awdurdodi a’i
osod. Yn ogystal â rhesymau diogelwch, gallech ddifrodi'r droedffordd neu
unrhyw bibellau neu geblau sydd wedi'u claddu o dan y droedffordd. Mae’r lle
croesi yn eich galluogi i basio’n ddiogel o’r lôn gerbydau, gan beidio â rhwystro'r
briffordd.
Fel rhan o’n cynlluniau gwella, mae’n bosibl darparu lle croesi newydd i
gerbydau, yn amodol ar y telerau ac amodau angenrheidiol. Ond, rhaid i’r rheiny
sy’n ceisio lle croesi i gerbydau gael Cytundeb Priffordd gennym o flaen llaw. Yn
dibynnu ar sut y mae’r ffordd wedi’i Dosbarthu, efallai y bydd yn angenrheidiol
cael Caniatâd Cynllunio hefyd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn
www.caerdydd.gov.uk

