GORCHYMYN CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD
SHIP LANE, BUTETOWN
GORCHYMYN DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS 2018
Mae Cyngor Sir a Dinas a Sir Caerdydd ("y Cyngor"), wrth arfer ei bwerau dan Adran 59, 64 a 72
Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (“y Ddeddf"), a'r holl bwerau
galluogi eraill, ac yn dilyn ymgynghoriad â Phrif Swyddog Heddlu De Cymru ac eraill drwy hyn yn
gwneud y Gorchymyn canlynol:
1.

Daw’r Gorchymyn i rym ar 20 Mai 2018 a bydd ar waith am gyfnod o 3 blynedd wedi
hynny, oni chaiff ei ddiddymu, ei ddiwygio neu ei ymestyn gan orchmynion eraill y
Cyngor.

2.

Mae’r Gorchymyn hwn yn ymwneud â’r rhan o’r llwybr cyhoeddus a nodir mewn coch ar y
Cynllun atodedig ac a ddisgrifir yn Atodlen 1 (“yr Ardal Gyfyngedig”).

3.

Bydd y Gorchymyn hwn yn cyfyngu’r hawl dramwy gyhoeddus yn yr Ardal Gyfyngedig.
Awdurdoda’r Gorchymyn hwn osod gatiau metel (a nodir â seren goch ar y Cynllun
atodedig) yn y lleoliadau a nodir yn Atodlen 1 a fydd yn rhoi’r cyfyngiad ar waith.

4.

Disgrifir y llwybr amgen i gerddwyr yn Atodlen 2.

5.

Mae’r Cyngor yn fodlon bod yr amodau a nodir yn Adrannau 59, 64 a 72 y Ddeddf wedi'u
bodloni a'i bod ym mhob sefyllfa'n fuddiol gwneud y Gorchymyn hwn at ddibenion lleihau
troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr Ardal Gyfyngedig.

6.

a. Mae’r Cyngor yn fodlon bod y gweithgareddau canlynol wedi digwydd, neu eu bod
yn debygol o ddigwydd, yn y man cyhoeddus: Troseddu ac Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol
b. Mae’r Cyngor yn gwneud y Gorchymyn hwn am ei fod yn fodlon, ar sail resymol, fod y
gweithgareddau sy’n digwydd neu’n debygol o ddigwydd yn y man cyhoeddus sy’n
ffurfio’r Ardal Gyfyngedig:i)
ii)

wedi neu’n debygol o gael effaith andwyol ar ansawdd bywyd trigolion yr ardal
yn debygol o fod yn barhaus a’u bod yn afresymol, gan gyfiawnhau’r
cyfyngiadau

7.

Os hoffai unrhyw berson â diddordeb gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn ar y sail
nad oes gan y Cyngor y pŵer i’w wneud, neu am nas bodlonwyd unrhyw un o ofynion y
Ddeddf mewn perthynas â’r Gorchymyn hwn, gall wneud cais i’r Uchel Lys ymhen chwe
wythnos o'r dyddiad y cafodd y Gorchymyn ei wneud.

8.

Bydd y rheiny a ddisgrifir yn Atodlen 3 wedi'u heithrio o ddarpariaethau'r Gorchymyn
hwn.

9.

Dan Adran 67 y Ddeddf mae’n drosedd i unrhyw un wneud y canlynol heb esgus
rhesymol:
i) unrhyw beth y gwaherddir iddo’i wneud dan y gorchymyn hwn
ii) methu â bodloni gofyniad sy’n berthnasol iddo dan y gorchymyn hwn
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Mae person sy’n euog o gyflawni trosedd dan yr adran hon yn atebol drwy gollfarn
ddiannod i ddirwy hyd at lefel 3.
Atodlen 1
Yr Ardal Gyfyngedig: Y llwybr cyhoeddus rhwng cefn 104-111 Stryd Bute a 1-32 St Clair Road,
West Bute Street, Butetown
Lleoliad y Rhwystrau: Dau gyfyngiad i’w gosod wrth fynedfeydd yr ardal gyfyngedig:
i)

Rhwng cefn 111/112 Stryd Bute a St Clair Road, West Bute Street, Butetown
ST319064/ST174686 (rhif cyfeirnod arolwg ordnans)
ii) Rhwng cefn 104 Stryd Bute a St Clair Road, West Bute Street, Butetown
ST319065/ST174637 (rhif cyfeirnod arolwg ordnans)
Atodlen 2
Bydd y llwybr amgen drwy’r priffyrdd i ochr 111/112 Stryd Bute, o flaen 112-102 Stryd Bute, i
ochr 102 Stryd Bute, ar hyd James Street, o flaen 12 West Bute Street ac o flaen ac i’r ochr o 132 St Clair Court fel y’i nodir yn y Cynllun a atodir i’r Gorchymyn hwn.
Atodlen 3
Ni fydd y cyfyngiad y cyfeirir ato ym mharagraff 3 y Gorchymyn uchod yn berthnasol i ddeiliaid
eiddo sy'n ffinio â neu sydd ger yr Ardal Gyfyngedig, swyddogion y Cyngor, yr Heddlu na'r
Gwasanaethau Tân ac Ambiwlans sydd angen defnyddio'r Ardal Gyfyngedig i gyflawni eu
pwerau a’u dyletswyddau statudol ac unrhyw un sy’n ymgymryd â’u dyletswyddau statudol y
mae angen mynediad arnynt i’w hoffer.
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