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I'w llenwi gan yr awdurdod priffyrdd lleol 

HYSBYSIAD O ORCHYMYN A WNAED GAN LYS YNADON YN EI GWNEUD YN OFYNNOL  
I'R AWDURDOD PRIFFYRDD LLEOL SICRHAU BOD RHWYSTR YN CAEL EI GODI 

DEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 130B(6)  
[Enw'r Awdurdod] 

Hysbysir drwy hyn fod Gorchymyn wedi'i wneud gan Lys yr Ynadon yn [lleoliad Llys yr 
Ynadon] ar [dyddiad] yn ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod hwn gymryd y camau canlynol 
[mewnosodwch y camau a'r cyfnod amser a bennir yn y Gorchymyn] i sicrhau bod y rhwystr a 
ddisgrifir isod yn cael ei godi. 

Statws y briffordd: 

Lleoliad y briffordd: [gan gynnwys cyfeirnod y briffordd, os yw’n hysbys] 

Lleoliad y rhwystr: 

Disgrifiad o'r rhwystr: 

Mae copïau o'r hysbysiad hwn wedi’u gosod o boptu i'r rhwystr ac yn y pwynt cyntaf, o 
boptu i'r rhwystr, lle mae'r briffordd (neu briffordd gysylltu) yn ymuno â phriffordd sydd 
wedi’i metlio. [Nodwch hefyd unrhyw bwyntiau eraill lle mae'r hysbysiad wedi'i osod.] Mae copïau 
wedi'u hanfon hefyd i'r rhai y canfuwyd bod ganddynt fuddiant, neu sydd wedi nodi bod 
ganddynt fuddiant, yn y Gorchymyn. Bydd yr hysbysiadau hyn yn cael eu harddangos tan 
[dyddiad]. 

Daw'r Gorchymyn hwn yn effeithiol ar yr ail ddiwrnod ar hugain o'r diwrnod y cafodd y 
Gorchymyn ei wneud. 

Llofnodwyd .................................................  Dyddiad 

Yr hawl i apelio yn erbyn y Gorchymyn hwn 
Caiff yr awdurdod priffyrdd lleol ac unrhyw berson sydd am y tro yn gyfrifol am y rhwystr, neu a 
fu'n gyfrifol pan gafodd y cais am y Gorchymyn ei wneud i Lys yr Ynadon, apelio i Lys y Goron ar 
y sail nad bod y ffordd neu'r rhwystr o fath sydd y tu allan i gwmpas y ddeddfwriaeth neu ar y sail 
nad yw'r rhwystr yn amharu'n sylweddol ar arfer hawliau cyhoeddus dros y ffordd honno. 

Yn ddarostyngedig i bŵer Llys y Goron i estyn y cyfnod ar gyfer apelio, rhaid rhoi hysbysiad o 
apêl i Lys y Goron o fewn 21 diwrnod ar ôl y dyddiad pan gafodd Gorchymyn Llys yr Ynadon ei 
wneud. 


