
CAIS AM ORCHYMYN DIWYGIO 
DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 

Hawlio Llwybr Cyhoeddus 
Datganiad o Dystiolaeth i gefnogi’r cais 

Hawliwr: (Mr/Mrs/Miss/Ms)*

Cyfeiriad:

Rhif Ffôn: Gwaith:                              Adref: 

E-bost: 

Statws y Llwybr a Hawlir:     LLWYBR TROED / LLWYBR CEFFYL / CILFFORDD 
CYFYNGEDIG / CILFFORDD SY’N AGORED I BOB TRAFFIG * 

Nodiadau:  Efallai y bydd angen i Gyngor Gwynedd ddatgelu gwybodaeth a roddwch chi i eraill, a 
allai gynnwys awdurdodau lleol eraill, yr Arolygiaeth Gynllunio ac adrannau eraill y llywodraeth, 
cyrff cyhoeddus, sefydliadau eraill, tirfeddianwyr a’r cyhoedd. Os bydd y cais yn symud ymlaen i 
ymchwiliad cyhoeddus bydd eich tystiolaeth ar gael i’r ymchwiliad ac fe’ch rhybuddir fod angen 
sicrhau fod y dystiolaeth yn gywir.  

DISGRIFIWCH Y LLWYBR CYHOEDDUS A HAWLIR  (Nodwch leoliad y llwybr ar gynllun 
ac unrhyw gatiau neu gamfeydd ar y llwybr. Pwysig : Cofiwch lofnodi a dyddio eich cynllun.)

Cymuned lle mae’r llwybr wedi’i leoli 

Cyfnod y buoch yn defnyddio’r llwybr O

Hyd 

Amlder y defnydd:   DYDDIOL / WYTHNOSOL / MISOL / BLYNYDDOL / ARALL *  
(os “ARALL”, rhowch fanylion) 



Rhesymau dros ei ddefnyddio: HAMDDEN / BUSNES / ERAILL * (Nodwch os gwelwch yn dda) 

Rhowch fanylion geiriad unrhyw arwyddion neu hysbysiadau y gwyddoch iddynt fodoli ar y 
Llwybr Cyhoeddus a hawlir (e.e. "Preifat", "Cadwch allan", "Dim Hawl Tramwy", "Erlynir 
Tresmaswyr") gan gynnwys pryd yr oedden nhw yno:  
(Pwysig : Dangoswch leoliad unrhyw arwydd/hysbysiad o’r fath ar eich cynllun.)

Os gwrthodwyd mynediad i chwi erioed ar y Llwybr Cyhoeddus a hawlir, rhowch fanylion gan 
gynnwys pryd digwyddodd hyn: 

A wnaeth y perchennog neu'r preswyliwr erioed roi caniatâd i chi (neu a wnaethoch chi geisio 
caniatâd) i ddefnyddio'r Llwybr Cyhoeddus a hawlir?  

 Naddo  Do

Os “Do”, 

Gan 
bwy? 

Pa bryd? 

Cewch gyflwyno unrhyw wybodaeth bellach sydd yn briodol yn eich barn chwi ar ddarn arall o 
bapur a’i roi ynghlwm wrth y ffurflen hon. 

CADARNHAF FY MOD WEDI DARLLEN A DEALL Y NODIADAU AR Y FFURFLEN HON

Llofnod yr hawliwr: 

Dyddiad: 

Os llenwyd y ffurflen hon ar ran yr Hawliwr: 

Enw’r sawl a’i llenwodd: 

Cyfeiriad:

Llofnod:

*  Dilëwch fel bo’n briodol


