GORCHYMYN DRAFFT ARFAETHEDIG CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD
(DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS) (FAIRWATER GROVE WEST, CAERDYDD) 2020
Mae Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd ("y Cyngor") wrth arfer ei bwerau dan Adrannau 59, 64 a
72 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 ("y Ddeddf") a’r holl
bwerau galluogi eraill, ac ar ôl ymgynghori â Phrif Swyddog Heddlu De Cymru ac eraill, drwy hyn
yn gwneud y Gorchymyn canlynol:
1.

Daw’r Gorchymyn i rym ar 20 Chwefror 2020 a bydd ar waith am gyfnod o 3 blynedd
wedi hynny, oni chaiff ei ddiddymu, ei ddiwygio neu ei ymestyn drwy orchmynion eraill
gan y Cyngor.

2.

Mae'r Gorchymyn hwn yn ymwneud â'r rhan honno a ddangosir â chroeslinellau coch
ar y Cynllun atodedig ac a ddisgrifir yn Atodlen 1 isod ("yr Ardal Gyfyngedig").

3.

Effaith y Gorchymyn hwn yw cyfyngu ar hawliau tramwy cyhoeddus dros yr Ardal
Gyfyngedig. Mae’r Gorchymyn hwn yn awdurdodi gwaith i osod gatiau y gellir eu cloi
(a gynrychiolir â sêr coch ar y Cynllun atodedig) i roi’r cyfyngiad ar waith.

4.

Mae’r llwybr amgen i gerddwyr wedi’i farcio’n las ar y Cynllun atodedig ac wedi’i
ddisgrifio yn Atodlen 2.

5.

Mae'r Cyngor yn fodlon bod yr amodau a nodir yn adrannau 59, 64 a 72 o'r Ddeddf
wedi'u bodloni a'i bod yn iawn o dan yr holl amgylchiadau i wneud y Gorchymyn hwn
at ddibenion lleihau troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr Ardal Gyfyngedig.

6.

Mae hyn yn unol ag Adran 59 y Ddeddf:
a. Mae’r Cyngor yn fodlon bod gweithgareddau wedi’u cyflawni yn yr Ardal Gyfyngedig
sydd wedi cael effaith niweidiol ar ansawdd bywyd pobl yn yr ardal; ac
b. Mae’r Cyngor yn fodlon bod effaith, neu effaith debygol y gweithgareddau a
gyflawnir yn yr Ardal Gyfyngedig:i)
ii)
iii)

yn debygol o fod o natur gyson neu barhaus;
yn debygol o wneud y gweithgareddau’n afresymol; ac
yn cyfiawnhau’r cyfyngiadau a osodir gan yr hysbysiad.

7.

Os oes unrhyw berson sydd â buddiant yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn
hwn ar y sail nad oedd gan y Cyngor unrhyw bŵer i'w wneud neu na chydymffurfiwyd
ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf mewn perthynas â'r Gorchymyn hwn, caiff wneud
cais i'r Uchel Lys cyn pen chwe wythnos o'r dyddiad y gwneir y Gorchymyn hwn.

8.

Bydd y personau hynny a ddisgrifir yn Atodlen 3 wedi eu heithrio rhag darpariaethau'r
Gorchymyn hwn.

9.

Mae adran 67 y Ddeddf yn ei gwneud yn drosedd i berson sydd heb esgus rhesymol:
i) wneud unrhyw beth y gwaherddir y person rhag ei wneud gan y Gorchymyn hwn;
ii) methu â chydymffurfio â gofyniad y mae'r person yn destun iddo o dan y
Gorchymyn hwn

Mae person sy'n euog o dramgwydd o dan yr adran hon yn agored, o'i gollfarnu'n
ddiannod, i ddirwy heb fod yn uwch na lefel 3.
Atodlen 1

Yr Ardal Gyfyngedig

Y lôn y tu cefn i 1 - 137 Fairwater Grove
West.

Lleoliad y Rhwystrau

2 gyfyngiad ar ffurf gatiau y gellir eu cloi i’w
gosod wrth y fynedfa i’r Ardal Gyfyngedig,
wedi’u marcio â sêr coch ar y Cynllun.

Atodlen 2
Y ffordd amgen:
i)

Y tu blaen i 46 a 48 Waungron Road; wrth ochr 48 Waungron Road ac y tu blaen i 1 –
75 Fairwater Grove West (fel y nodir gan y llinell las ar y cynllun atodedig).
Atodlen 3

Ni fydd y cyfyngiad y cyfeirir ato ym mharagraff 3 y Gorchymyn yn gymwys i feddianwyr
mangreoedd sy'n ffinio â'r ardal gyfyngedig berthnasol neu sy'n gyfagos iddi, swyddogion y
Cyngor, yr heddlu, a'r gwasanaethau tân neu ambiwlans y mae ganddynt achos i ddefnyddio'r
ardal gyfyngedig wrth gyflawni eu pwerau a'u dyletswyddau statudol ac unrhyw ymgymerwr
statudol sydd angen mynediad i'w cyfarpar.
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