YN YR UCHEL LYS CYFIAWNDER
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COFRESTRFA DOSBARTH CAERDYDD
GERBRON YR ANRHYDEDDUS MR USTUS BOURNE, 28 EBRILL 2022
RHWNG:

CYNGOR BWRDEISTREF WRECSAM
Hawlydd
–a–
(1) MR DONALD HITCHMOUGH
(2) UNIGOLION ANHYSBYS YN GWNEUD GWAITH DATBLYGU AR Y
SAFLE FEL Y DIFFINNIR GAN ADRAN 55 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD
A THREF 1990 (YN CYNNWYS DOD Â CHARAFANAU / CARTREFI
SYMUDOL AR GYFER DEFNYDD PRESWYL)

Diffynyddion

GORCHYMYN

RHYBUDD PWYSIG – GORCHYMYN Y LLYS
Y MAE’N RHAID I CHI UFUDDHAU I’R
GORCHYMYN HWN.

DYLECH DDARLLEN Y GORCHYMYN HWN YN OFALUS AC EDRYCH AR Y
MAP GYDA GOFAL. OS NAD YDYCH YN DEALL UNRHYW BETH YN Y
GORCHYMYN, GELLWCH FYND AT GYFREITHIWR, CANOLFAN CYNGOR
CYFREITHIOL NEU GANOLFAN CYNGOR AR BOPETH. Y MAE GAN
UNRHYW AELOD O’R CYHOEDD YR HAWL I WNEUD CAIS I’R LLYS I NEWID
NEU DDIDDYMU’R GORCHYMYN.
OS NA FYDDWCH YN UFUDDHAU I’R CYFARWYDDIADAU A GYNHWYSIR
YN Y GORCHYMYN HWN, BYDDWCH YN EUOG O DDIRMYG LLYS, A
GELLWCH GAEL EICH ANFON I GARCHAR, EICH DIRWYO NEU ATAFAELIR
EICH ASEDAU.
AR ÔL clywed gan Gwnsler yr hawlydd a darllen y dystiolaeth sy’n cefnogi’r hawliad dros
Blatfform Fideo Cwmwl (CVP)
AR ÔL bodloni’r Llys ei bod yn briodol mynd rhagddo heb roi rhybudd i’r diffynyddion
AR ÔL bodloni’r Llys ei bod yn briodol gwneud gorchymyn interim yn erbyn diffynnydd
dienw a bod cyflwyniad drwy ddull gwahanol yn addas
AR ÔL i gyfreithiwr yr hawlydd gofnodi’r gwrandawiad yn dda a darparu copi wedi ei deipio
i’r diffynyddion neu unrhyw berson arall sy’n gofyn

GORCHMYNNIR:
1. Hyd nes y daw gorchymyn pellach:
a) Ni chaiff y diffynyddion (naill ai ar eu pennau eu hunain neu drwy gyfarwyddo neu
annog unrhyw berson arall) ymgymryd ag unrhyw ddatblygiad (fel y diffinnir gan
adran 55 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990) ar y safle heb ganiatâd ysgrifenedig
gan gyfreithiwr yr hawlydd. Er mwyn osgoi amheuaeth, gwaherddir y diffynyddion
rhag cloddio/mewnforio/allforio deunydd, newid lefelau’r tir, dod ag unrhyw
garafanau/cartrefi symudol ar y safle, codi unrhyw adeiladau/strwythurau neu
ddechrau unrhyw ddefnydd preswyl ar y safle.
b) Os dymunant werthu neu brydlesu’r safle, y mae’n rhaid iddynt ddarparu copi o’r
gorchymyn hwn i’r prynwr/tenant arfaethedig cyn gwerthu a rhaid darparu enw
llawn a manylion cyswllt y prynwr/tenant newydd i gyfreithiwr yr hawlydd o fewn
24 awr o gyfnewid contractau.

2. Y safle y cyfeirir ato yn y gorchymyn hwn yw’r tir hysbys yn Stryt y
Bydden, Caego, Wrecsam, sydd wedi ei nodi gyda llinell goch ar y cynllun
sydd wedi ei atodi.
3. Bydd yr hawlydd yn rhoi copi o’r gorchymyn hwn yn bersonol i’r diffynnydd
cyntaf, ynghyd â’r ffurflen hawliad, y cais a’r dystiolaeth i gefnogi.
4. Er mwyn cyflwyno i’r 2ail ddiffynnydd, byd yr hawlydd yn:
a) Gosod copi wedi ei lamineiddio o’r gorchymyn hwn mewn lle amlwg ym
mynedfa’r eiddo er mwyn iddo ddod i sylw eraill.
b) Darparu copi o’r gorchymyn hwn i gontractwyr y diffynnydd cyntaf sydd wedi
gweithio yn yr eiddo’n flaenorol ac wedi ymgymryd â gwaith heb ei awdurdodi.
c) Rhoi copi o’r gorchymyn hwn ar wefan yr hawlydd.
ch) Bydd cyflwyno tybiedig o fewn 1 awr o gwblhau’r camau uchod.
5. Y mae rhyddid i’r diffynyddion wneud cais i ddiddymu neu newid y gorchymyn wedi
rhybudd ysgrifenedig o 48 awr.
6. Bydd y mater yn dychwelyd i’r Llys ar 13 Mai 2022 gydag amser tybiedig o 1 awr.
Yn y gwrandawiad hwn, bydd y Llys yn ystyried a wnaed y gorchymyn interim yn
gywir, a ddylid amrywio neu ollwng ei delerau, a phenderfynu a ddylid caniatáu
rhyddhad pellach.
7. Costau wedi eu gohirio.
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