
T106-231 – CAU'R FFORDD DROS DRO 
FFYRDD AMRYWIOL, PONTYPRIDD 
 
 

 RHANNAU O'R FFORDD SY'N CAU: 

Rhan 1: Mill Street, o'i chyffordd â Rhondda Road, am 225m tua chyfeiriad y 
de-ddwyrain. Ffordd liniaru fewnol Pontypridd, o'i chyffordd â Heol 
Sardis, am 100m.  

Llwybr arall 
i gerbydau: 

O ochr orllewinol y rhan sy wedi'i chau, ewch ar hyd Rhondda Road 
i ochr ddwyreiniol y rhan sy wedi'i chau. 

Rhan 2: Mill Street, o'i chyffordd â Rhondda Road, am 260m tua chyfeiriad y 
de-ddwyrain. Ffordd liniaru fewnol Pontypridd, o'i chyffordd â Heol 
Sardis, am 100m. Bydd rhan o Heol Sardis (tua'r gorllewin) o'i 
chyffordd â Mill Street yn cau am 84m tua chyfeiriad y de. 
 

Llwybr arall 
i gerbydau: 

O ochr orllewinol y rhan sy wedi'i chau, ewch ar hyd Rhondda Road, 
Heol Gelliwastad, Morgan Street, Bridge Street, Cylchfan Bridge 
Street, Bridge Street, Morgan Street, Heol Gelliwastad, Heol Sardis, 
yr A4058 Broadway, Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm yr A4058, 
Cylchfan yr A470, Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm yr A4058, yr 
A4058 Broadway, a Heol Sardis i ochr ddwyreiniol y rhan sy wedi'i 
chau. 
 

Dan ofal: NM Group, Nunn Close,  
The County Estate,  
Huthwaite,  
Sutton-In-Ashfield, 
 Nottinghamshire  
NG17 2HW 

 
Colin Evans 
colin.evans@northmid.co.uk 
 

01623 515008 

Rheswm: Gwaith ar y briffordd. 
 
                                                                                                                             

Hyd: Dydd Sul – ar gau o 0730 tan 2300, a/neu ar gau dros nos o 0030 
tan 0600 ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos, pan fo'n angenrheidiol, o 
2 Gorffennaf 2017 tan 31 Hydref 2017 neu hyd nes i'r gwaith gael ei 
gwblhau.  
 
Bydd arwyddion ar y safle o leiaf 7 niwrnod cyn cau rhannau o'r 
ffordd er mwyn rhoi gwybod i'r cyhoedd pa rannau o'r ffordd gaiff eu 
heffeithio a phryd bydd y rhannau ar gau.  
 
Noder: Bydd mynediad i fysiau a cherbydau'r gwasanaethau 
brys yn parhau pan fydd y rhannau ar gau ar ddydd Sul. 



 
NI fydd mynediad i fysiau na cherbydau'r gwasanaethau brys 
yn parhau pan fydd y rhannau ar gau dros nos. 
 
Ni fydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys yn parhau. 

 


