
      

 
HYSBYSIAD O ORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS 
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990, ADRAN 257 
A PHARAGRAFF 1 O ATODLEN 14 
 
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 
(DARGYFEIRIO LLWYBR TROED 16 ac 17 YNYSAWDRE, LLWYBR TROED 12, 16 ac 17 
CASTELL NEWYDD UCHAF) GORCHYMYN DARGYFEIRIO LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 3 2022 
 
Gwnaed y gorchymyn uchod ar 26/10/2022.   
 
Effaith y gorchymyn fydd:                                                             
 
a) dargyfeirio'r adran honno o Lwybr 17, Ynysawdre, gan gychwyn o bwynt (Cyfeirnod Grid SS 
89028444), ac yn mynd ymlaen i gyfeiriad y gogledd-orllewin am tua 72 metr i gysylltu â Derllwyn 
Road ar bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88988449) I linell sy'n rhedeg o bwynt (Cyfeirnod Grid SS 
89088442) gan fynd ymlaen i gyfeiriad y gorllewin am tua 56 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 
89028442), ac yna’n parhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin am tua 62 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 
88988446).  Yna mae'r llwybr yn mynd yn ei flaen i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am tua 47 metr i 
bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89008450) cyn parhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin am tua 12 metr i'w 
derfyniad ar Derllwyn Road ar bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88998450).   
 
b) dargyfeirio'r adran honno o Lwybr 16, Ynysawdre, gan gychwyn o'r briffordd a gynhelir ar 
Maesteg Road i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89298419), gan fynd ymlaen i gyfeiriad y gogledd-orllewin 
a chyfeiriad y gogledd, gogledd-orllewin am tua 111 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89218427)   
I linell sy'n rhedeg o bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89218427) gan fynd ymlaen i gyfeiriad y de-orllewin 
am tua 33 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89198424) lle mae'n parhau i gyfeiriad y gorllewin am tua 
35 metr i'w gyffordd â'r llwybr dargyfeiriol arfaethedig Llwybr Troed 17 Castell Newydd Uchaf ar bwynt 
(Cyfeirnod Grid SS 89158424).   
 
c) dargyfeirio'r adran honno o Lwybr Troed 12, Castell Newydd Uchaf, gan gychwyn ar bwynt 
(Cyfeirnod Grid SS 88728412), gan fynd ymlaen i gyfeiriad y de-orllewin a'r gorllewin am tua 454 metr 
i Bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88728412)  I linell sy'n rhedeg o bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89058428) gan 
fynd ymlaen i gyfeiriad y de-orllewin am tua 88 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89008421) lle mae'n 
troi ac yn rhedeg i gyfeiriad y gorllewin de-orllewin a chyfeiriad y de-orllewin am tua 128 metr i bwynt 
(Cyfeirnod Grid SS 88908414) cyn parhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin am tua 14 metr i bwynt 
(Cyfeirnod Grid SS 88898415), ac yna’n parhau i gyfeiriad y de-orllewin am tua 17 metr i bwynt 
(Cyfeirnod Grid SS 88888414).  Yna, mae'r llwybr yn parhau i gyfeiriad y gogledd-orllewin am tua 24 
metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88868415), lle mae’n mynd ymlaen i gyfeiriad y de-orllewin am tua 
41 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88828413), ac yna’n mynd ymlaen i gyfeiriad y gorllewin am tua 
96 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88738411), ac yna’n parhau i gyfeiriad y gogledd am tua 20 metr i 
bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88728412) ac yn ychwanegol o bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89008421) gan 
fynd ymlaen i gyfeiriad y de de-orllewin am tua 110 metr i'w gyffordd â ffordd yr ystâd ar bwynt 
(Cyfeirnod Grid SS 88998417).   
 
 
 
 
 
 
 



      

 
 
d) dargyfeirio'r adran honno o Lwybr 16, Castell Newydd Uchaf, gan gychwyn o bwynt (Cyfeirnod 
Grid SS 88988391), gan fynd ymlaen i gyfeiriad y gorllewin am tua 121 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid 
SS 88868389)  I linell sy'n rhedeg o bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88988391) gan fynd ymlaen i gyfeiriad 
y gorllewin am tua 66 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88998384), ac yna'n parhau i gyfeiriad y 
gorllewin am tua 187 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88818382).   
 
e) dargyfeirio'r adran honno o Lwybr Troed 17, Castell Newydd Uchaf, gan ddechrau o'i gyffordd â'r 
briffordd a gynhelir o’r enw Maesteg Road ar bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89298419), ac yn mynd 
ymlaen i gyfeiriad y gorllewin am tua 26 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89278419), yna'n parhau am 
tua 514 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88798438) I linell sy’n dechrau 
ar y briffordd a gynhelir o’r enw Maesteg Road ar bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89298419) gan fynd 
ymlaen i gyfeiriad y gogledd-orllewin am tua 34 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89278422) gan 
barhau i gyfeiriad y de-orllewin am tua 47 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 89238420), gan fynd 
ymlaen i gyfeiriad y gogledd-orllewin am tua 381 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88888435) cyn 
parhau i gyfeiriad y de-orllewin am tua 381 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS  88888435) cyn parhau i 
gyfeiriad y de am tua 3 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88888435) cyn mynd ymlaen i gyfeiriad y 
gogledd-orllewin am tua 101 metr i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88798438).     
 
Gellir archwilio copi o'r archeb a'r map archebu ac maen nhw ar gael yn rhad ac am ddim yn  
Llyfrgell Abercynffig, Heol-y-Llyfrau, Abercynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9PT rhwng yr oriau 
canlynol dydd Llun (9:15-13:00) – (14:00-18:00), dydd Mercher (Ar gau), dydd Mawrth, dydd Iau a 
dydd Gwener (9:15-13:00) – (14:00-17:00) a dydd Sadwrn (9:15-13:00). Fel arall, mae copi o'r archeb 
a'r map hefyd ar gael trwy gysylltu â: rightsofway@bridgend.gov.uk / drwy ffonio: 01656 642545) neu 
gellir eu harchwilio ar-lein yn:   
https://www.bridgend.gov.uk/cy/busnes/trwyddedu/hysbysiadau-cyfreithiol-a-gorchmynion/ . 
 
Gellir anfon neu ddanfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i’r gorchymyn yn ysgrifenedig i'r Prif 
Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, Adnoddau Dynol a Pholisi Corfforaethol yn y 
cyfeiriad isod heb fod yn hwyrach na 08/12/2022.  Nodwch ar ba sail y mae'n cael ei gwneud. Sylwch 
y gall y Cyngor ystyried yr holl sylwadau sy’n dod 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, neu os caiff unrhyw rai a wneir eu tynnu’n ôl, caiff Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei hun gadarnhau’r gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad.  
Os caiff y gorchymyn ei anfon at Weinidogion Cymru i gael cadarnhad caiff unrhyw sylwadau a 
gwrthwynebiadau na chafodd eu tynnu'n ôl eu hanfon gyda'r gorchymyn. 
 
DYDDIAD: 03/11/2022 
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. 
K Watson, Chief Officer Legal and Regulatory Services, Human Resources and Corporate Policy – Chief Executive’s Directorate, Bridgend County 
Borough Council, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB. 
 
Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg, bydd unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn cael ei ateb yn Gymraeg ac ni fydd 
cyfathrebu yn Gymraeg yn arwain at oedi wrth ymateb. 
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