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Gwnaed y gorchymyn uchod ar 26/10/2022.   
 
Effaith y gorchymyn fydd cau rhan o Lwybr Troed 16, Ynysawdre o bwynt (Cyfeirnod Grid SS 
89088442) gan fynd ymlaen i gyfeiriad y gorllewin a’r gogledd-orllewin am tua 52 metr i bwynt 
(Cyfeirnod Grid SS 89028444) cyn parhau i gyfeiriad y gorllewin, gogledd-orllewin am tua 75 metr i'w 
gyffordd â Derllwyn Road i bwynt (Cyfeirnod Grid SS 88958445) sydd wedi’i nodi ar fap y Gorchymyn.  
 
Cyfanswm hyd Llwybr Troed 16 Ynysawdre i'w gau yw tua 127 metr gyda lled o 2 fetr. 
 
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. 
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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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