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Ysgol Gatholig 3-16VA 
Priffyrdd Adran 278 Dylunio 
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CAMBRIA 

Priffyrdd oddi ar y safle 
Beth yw adran 278? 

Mae adran 278 o Ddeddf Priffyrdd 1980 yn caniatáu i ddatblygwr wneud gwaith ar y briffordd gyhoeddus. Yn gyffredinol, mae hyn yn 
angenrheidiol lle caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer datblygiad sy'n gofyn am welliannau i briffyrdd cyhoeddus, neu newidiadau 
iddynt. 

Gelwir y cytundeb rhwng yr awdurdod priffyrdd a'r datblygwr yn Gytundeb Adran 278, a gall ganiatáu ar gyfer eitemau fel: 

• Cylchfannau. 
• Cyffyrdd â blaenoriaeth. 
• Cyffyrdd â goleuadau traffig. 
• Lonydd troi i'r dde. 
• Gwell cyfleusterau i gerddwyr a beicwyr. 
• Gwelliannau i gyffyrdd presennol. 
• Mesurau tawelu traffig. 

Mae gan S278 ddwy elfen sylweddol, elfen dechnegol (dylunio) ac elfen gyfreithiol (cyfrifoldebau). Os bydd y datblygwr yn digwydd 
bod yr un awdurdod, fel y mae yn yr achos hwn, ynghyd â chynllun symlach (e.e. dim symiau cymudo parhaus na gwaith cynnal a 
chadw pryderon), mae'n bosibl y gellid cwblhau'r gwaith angenrheidiol i wella priffyrdd o dan Adran 111. Mae S111 yr un fath 
weithdrefn dechnegol fel S278, ond heb yr elfennau cyfreithiol. Nid yw hyn wedi'i benderfynu eto ym Mwrdeistref Sirol Merthyr 
Tudful Cyngor, ac mae'n debygol o ddibynnu ar yr ateb terfynol y cytunwyd arno. 
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CAMBRIA 

Cyffredinol (Adran De) Opsiwn A 
Mae'r Parth Diogelwch yn cychwyn ac yn arwyddion i rybuddio pobl sy'n mynd i mewn i'r parth 20mya, neu'n gadael ac yn 
dychwelyd i 30mya. Mae yna hefyd nodwedd tawelu traffig â blaenoriaeth wrth i bobl adael Ffordd Gwaunfarren yn mynd i fyny 
Ffordd Galon Uchaf i leihau cyflymderau wrth mynd at yr Ysgol. 
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Nodweddion – Taflen 1 

1. Parth Diogelwch 20mya yn cychwyn o 
Ffordd Gurnos wrth fynd i mewn 
Ffordd Gwaunfarren. 

2. Dychwelyd at arwyddion 30mya i 
Gwaelodygarth 

3. Arwyddion 20mya yn mynd i mewn i 
Ffordd Gwaunfarren, dychwelyd i 
arwyddion 30mya wrth gadael Ffordd 
Gwaunfarren. 

4. Arwyddion ffyrdd Parth Diogelwch 
20mya (atgoffa) 

5. Arwyddion 20mya ar gyfer yr adran 
hon o Ffordd Gwaunfarren (teithio i'r 
gorllewin), dychwelyd i arwyddion 
30mya ar gyfer hyn rhan o Ffordd 
Gwaunfarren (teithio i'r dwyrain). 

6. Arwyddion â blaenoriaeth (Tawelu 
Traffig), flaenoriaeth i'r ceir hynny sy'n 
mynd i'r gogledd, gadael Ffordd 
Gwaunfarren yn mynd i mewn Ffordd 
Galon Uchaf. 

7. Arwyddion â blaenoriaeth (Tawelu 
Traffig), rhoi ffordd i'r ceir hynny sy'n 
arwain at y Gogledd, sy’n gadael 
Ffordd Gawunfarren ac yn mynd i 
mewn i Ffordd Galon Uchaf. 
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CAMBRIA 

Cyffredinol (Adran Gnol) Opsiwn A 
Mae'r Parth Diogelwch yn parhau gyda rhagor o nodweddion tawelu traffig. Mae gan fynediad ac egress yr ysgol nifer o 
ddiogelwch cysylltiedig nodweddion, gan gynnwys lôn troi i'r dde er mwyn osgoi tagfeydd. 

Nodweddion – Taflen 2 
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1. Croesfan Puffin i gerddwyr dan 
reolaeth wedi'i signalio. 

2. Arwyddion ffyrdd parth diogelwch 
20mya (atgoffa) 

3. Arwyddion â blaenoriaeth (Tawelu 
Traffig), blaenoriaeth i'r ceir hynny 
sy'n mynd i'r de ar Ffordd Galon 
Uchaf. 

4. Arwyddion ffyrdd araf wrth fynd at 
fynedfa'r ysgol. 

5. Mynedfa'r Ysgol – Arwydd unffordd a 
dim arwydd mynediad i unrhyw un 
sy'n ceisio gadael yr ysgol drwy'r 
gyffordd hon. Gwarchod rheiliau ar 
lwybrau troed mynediad i osgoi croesi 
drwy belen. 

6. Trowch i'r dde lôn, felly ciwio traffig 
ddim yn achosi tagfeydd i lawrFfordd 
Uchaf. Ynys solet debygol hefyd 
nodwedd i'r ochr ddeheuol er mwyn 
sicrhau ceir yn aros yn gywir ar y lôn 
chwith fel teithio i fyny Ffordd Galon 
Uchaf. 

7. Ysgol Egress - Arwydd un ffordd a dim 
arwydd mynediad i unrhyw un sy'n 
ceisio mynd i mewn yr ysgol drwy'r 
gyffordd hon. Gwarchod rheiliau ar 
lwybrau troed i osgoi croesi drwy 
belen. 

8. Arwyddion Diogelwch 20mya 
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CAMBRIA 

Cyffredinol (Adran Gogledd) Opsiwn A 
Mae'r Parth Diogelwch yn cychwyn ac arwyddion i rybuddio pobl sy'n mynd i mewn i'r parth 20mya, neu'n gadael ac yn 
dychwelyd i 30mya. Mae yna hefyd nodwedd tawelu traffig â blaenoriaeth wrth i bobl deithio i'r de ar Ffordd Galon Uchaf i 
leihau cyflymder wrth mynd at yr Ysgol. 
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Nodweddion – Taflen 3 

1. Arwyddion ffyrdd Parth Diogelwch 
20mya fel mynd i mewn/gadael 
Degfed Avenue. 

2. Arwyddion ffyrdd Parth Diogelwch 
20mya fel mynd i mewn/gadael 
Nawfed Avenue. 

3. Arwyddion â blaenoriaeth (Tawelu 
Traffig), blaenoriaeth i'r ceir hynny 
sy'n mynd i'r gogledd ar Ffordd Galon 
Uchaf. 

4. Parth Diogelwch 20mya yn dechrau 
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CAMBRIA 

1 
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Cyffredinol 

Parth Diogelwch 20mya yn dechrau i'r gogledd o 
Nawfed Rhodfa, er mwyn sicrhau diogelwch o'r 
tri ffyrdd 
• Ffordd Galon Uchaf (pennawd i'r de) 
• Ffordd Gwaunfarren (pennawd i'r gogledd) 
• Ffordd Gwaunfarren (pennawd i'r gorllewin) 

Croesfan puffin i gerddwyr sy'n cerdded i'r de, 
fel nid oes llwybr troed arfaethedig i ochr 
ddwyreiniol Ffordd Galon Uchaf ar gyfer 
perimedr Ysgol. 

Opsiwn B 

Nodweddion – Taflen 1 

1. Parth Diogelwch 20mya yn cychwyn o 
i'r gogledd o Nawfed Rhodfa 

2. Croesfan Puffin i Gerddwyr Dan 
Reolaeth, wedi'i signalio 
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CAMBRIA 

Cyffredinol Opsiwn B 
Parth Diogelwch 20mya ar draws yr ardal gyfan, mynediad o'r gogledd i gerddwyr ar hyd llwybr troed Gorllewin Galon Uchaf. 
Tawelu traffig a chroesi nodweddion ar Ffordd Gwaunfarren 
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Nodweddion – Taflen 1 

1. Mynedfa'r feithrinfa ac ymwelwyr, 
mynediad dim ond (dim egress) y 
bydd arwyddion yn cael eu ddarperir 
fel enghreifftiau blaenorol. Nid yr holl 
barcio a ffyrdd o fewn y safle nad 
ydynt yn rhan o'r S278. 

2. Llwybr cerddwyr i gerdded i'r de ar 
Ffordd Galon Uchaf, nid oes llwybr 
troed a gynigir i ochr ddwyreiniol y 
ffordd. 

3. Croesfan Puffin i Gerddwyr Dan 
Reolaeth, wedi'i signalio. 

4. Parth Diogelwch 20mya yn cychwyn o 
Ffordd Gurnos wrth fynd i mewn 
Ffordd Gwaunfarren. 

5. Croesfan Sebra. 
6. Gollwng Rhieni – mae digon o lled 

presennol y gerbytffordd i adlinio y 
ffordd. 

7. Croesfan Puffin i Gerddwyr Dan 
Reolaeth, wedi'i signalio. 

8. 8. Mynediad wedi'i adlinio i alluogi 
bysiau a hyfforddwyr i fynd i mewn, 
troi o gwmpas a darparu disgyblion yn 
ddiogel. 


