
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR 
DEDDF IECHYD Y CYHOEDD (RHEOLI CLEFYDAU) 1984 

RHEOLIADAU DIOGELU IECHYD (CYFYNGIADAU CORONAFEIRWS)(CYMRU) 2020 
CAU LLWYBR TROED DROS DRO AR FRYS 

(LLWYBR TROED 10 PEN-Y-BONT AR OGWR) 
 

Mae CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR, fel yr Awdurdod 
Priffyrdd ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr, yn hysbysu dan Adran 9 Rheoliadau Diogelu 
Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)(Cymru) 2020, na fydd neb yn cerdded ar hyd 
Llwybr Troed 10 Pen-y-Bont ar Ogwr o'i gyffordd â Lôn Hernston (Heronston) mewn 
gyfeiriad de-ddwyreiniol yn gyffredinol am tua 274 metr i bwynt 93 metr i'r gogledd-
orllewin o'i cyswllt â Llwybr Troed 11 Pen-y-bont ar Ogwr. 
 
Mae angen y cyfyngiad oherwydd bod lled cyfyngedig y llwybr troed yn golygu nad 
yw'n bosibl i'r cyhoedd gydymffurfio â mesurau pellhau cymdeithasol Coronafeirws 
wrth ddefnyddio'r rhan o'r llwybr cyhoeddus. Mae angen cau'r llwybr troed er budd 
diogelwch y cyhoedd lle mae defnydd yn peri risg uchel i ymlediad coronafeirws. 
 
Bydd y llwybr ar gau o 9 Ebrill 2020 tan y cynharaf o’r canlynol, (sef y diwrnod ac ar yr 
adeg a bennir mewn cyfeiriad a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru sy'n terfynu'r 
gofyniad neu'r cyfyngiad a osodir gan y Rheoliadau uchod), neu yr adeg pan yw’r 
awdurdod yn ystyried nad yw’r cau yn angenrheidiol i atal, i ddiogelu rhag, i reoli neu 
i ddarparu ymated iechyd y cyhoedd i fynychder neu ledaeniad haint yn ei ardal a’r 
coronafeirws, pa un bynnag sydd yn gynharaf. 
 
Nid oes llwybr amgen addas. 
 
Unrhyw berson sydd, heb esgus rhesymol, yn defnyddio llwybr cyhoeddus neu 
fynediad i dir sydd wedi'i gau o dan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Cymru) 2020 yn cyflawni trosedd o dan y Rheoliadau y gellir eu cosbi 
ar euogfarn ddiannod trwy ddirwy. 
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