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Gwnaethpwyd y gorchymyn uchod ar 18/05/2022. 

Effaith y gorchymyn hwn fydd dargyfeirio'r rhan honno o Lwybr Troed 12 Porthcawl o bwynt gyfeirnod 
(Cyfeirnod Grid. SS 81657916) sy'n mynd i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am tua 265 metr i'w derfynu 
yn y pwynt cyfeirnod hwn sef (Cyf. Grid SS 81827936) HYD AT linell syn rhedeg o bwynt cyfeirnod 
(Cyf. Grid. SS 81657916) gan fynd ymlaen i gyfeiriad y dwyrain-gogledd-ddwyrain am tua 216 metr i 
bwynt gyfeirnod (cyfeirnod grid SS 81857922), ac yna'n parhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin am tua 
155 metr i bwynt cyfeirnod (Cyf. Grid SS 81817937) cyn mynd ymlaen i gyfeiriad y dwyrain yn 
gyffredinol am tua 6 metr gan fynd drwy giât mochyn ar y ffordd i bwynt cyfeirnod (Cyf. Grid SS 
81827937), cyn troi a pharhau i gyfeiriad y de-ddwyrain am tua 14 metr i bwynt cyfeirnod (Cyfeirnod 
Grid SS 81827936) fel y dangosir ar y map gorchymyn. Bydd giât mochyn (BS5709:2018) ym Mhwynt 
X (Cyfeirnod Grid SS 81817937). 

Gellir archwilio copi o'r gorchymyn a map o’r gorchymyn. Maen nhw ar gael yn rhad ac am ddim yn 
Llyfrgell Porthcawl, Plas yr Eglwys, Porthcawl, CF36 3AG rhwng yr oriau canlynol: Dydd Llun 9.15am 
- 1pm a 2pm - 6pm, dydd Mawrth 9.15am -1pm a 2pm -5pm, dydd Mercher 9.15am -1pm, dydd Iau 
9.15am -1pm a 2pm -5pm, dydd Gwener 9.15am -1pm a 2pm -5pm, dydd Sadwrn 9.15am -1pm a 2pm 
-5pm/ neu gellir eu harchwilio ar-lein yn: 
https://www.bridgend.gov.uk/cy/busnes/trwyddedu/hysbysiadau-cyfreithiol-a-gorchmynion/ neu drwy 
gysylltu â rightsofway@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Ffôn: 
01656 643643 (cofiwch ddyfynnu'r cyfeirnod cyfreithiol HIG001-1055/JPD os gwelwch yn dda). 

Gellir anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig i’r gorchymyn at y Prif Swyddog, 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, Adnoddau Dynol a Pholisi Corfforaethol yn y cyfeiriad isod 
heb fod yn hwyrach na 05/07/2022. Nodwch ar ba sail y'i gwnaed y sylw neu’r gwrthwynebiad. Sylwch 
y gallai'r Cyngor ystyried yr holl sylwadau a ddaw i law yn gyhoeddus ac y gallai sylwedd unrhyw sylw 
ynghyd ag enw a chyfeiriad y sawl sy'n ei wneud fod ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio. 

Os na chaiff sylwadau neu wrthwynebiadau o’r fath eu gwneud yn briodol, neu os caiff unrhyw rai a 
wneir felly eu tynnu’n ôl, caiff Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei hun gadarnhau’r 
gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y gorchymyn at Weinidogion Cymru i’w 
gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau a gwrthwynebiadau nad ydyn nhw wedi’u tynnu’n ôl yn cael eu 
hanfon gyda’r gorchymyn. DYDDIEDIG: 26/05/2022 

 
K Watson, Prif Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, AD a Pholisi Corfforaethol – Cyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. 
 
Mae’r Cyngor yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg, bydd unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn cael ei hateb yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi wrth ymateb 
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