
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY 
GORCHYMYN AMDDIFFYN MANNAU CYHOEDDUS 

Adran 59 o’r Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 
(Pennod 2) 

 

Glanrafon, - Llanrwst, Conwy 

Gellir cyfeirio at y gorchymyn hwn fel Gorchymyn Trefn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Glanrafon 2016 - Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ("y Cyngor"), yn cael ei fodloni ar sail resymol bod yr amodau a nodir yn Adran 59, 64 a 
72 o'r Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona 2014 ("y Ddeddf") wedi cael eu bodloni mewn 
perthynas i'r ardal a ddynodwyd gan y map atodol a elwir yn Glanrafon, Llanrwst, Conwy, sef bod y gweithgareddau a gyflawnir 
mewn man cyhoeddus o fewn ardal yr awdurdod wedi cael effaith andwyol ar ansawdd bywyd y rhai yn yr ardal leol, neu 
mae'n debygol y bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal mewn man cyhoeddus o fewn yr ardal honno ac y byddant yn cael 
effaith o'r fath, ac yn ail mae'r Cyngor yn fodlon bod yr effaith, neu effaith debygol, o'r gweithgareddau yn, neu'n debygol o fod 
yn barhaus neu natur barhaus, ac mae, neu'n debygol o  wneud y gweithgareddau’n afresymol ac yn cyfiawnhau'r cyfyngiadau 
a osodwyd gan yr hysbysiad a'i fod yn yr holl amgylchiadau sy’n fuddiol i wneud y Gorchymyn hwn at y diben o leihau troseddu 
a/neu ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn man cyhoeddus.   

Mae'r Cyngor, drwy arfer ei bwerau o dan Adrannau 59 o'r Ddeddf ac o dan yr holl bwerau galluogi eraill, drwy hyn 
yn gwneud y gorchymyn canlynol:  

 

1. Mae'r Gorchymyn yn ymwneud â'r ardal a ddisgrifir yn yr atodlen isod ("yr Ardaloedd Cyfyngedig") ac fel y 
dangosir ar y cynllun atodedig 

2. Gellir cyfeirio at y gorchymyn hwn fel Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mannau Cyhoeddus Glanrafon 
Gorchymyn Diogelu 2016 a daw i rym ar 11 Awst 2016 am gyfnod o 3 blynedd, oni bai yn cael ei ymestyn 
gan Orchmynion pellach o dan bwerau statudol y Cyngor 

 3. Effaith y Gorchymyn yw gosod yr amodau canlynol o fewn yr Ardaloedd Cyfyngedig: 

 

(i) Bod ymddwyn mewn ffordd sy'n achosi neu sy'n debygol o achosi aflonyddwch, braw neu 
ofid i berson arall yn cael ei wahardd o’r Ardal Cyfyngedig 

(ii) Mae gormod o sŵn neu sŵn afresymol yn cael ei wahardd yn yr Ardal Cyfyngedig 

 

Mae'n drosedd (dan Adran 67 o’r Ddeddf) i berson heb esgus rhesymol i gymryd rhan mewn gweithgaredd wedi’i 
wahardd o dan baragraffau (i) a (ii) o’r Gorchymyn hwn.  Bydd person sydd yn torri paragraffau (i) neu (ii) o’r 
Gorchymyn hwn yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy nad yw'n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol neu i Rybudd 
Cosb Benodedig hyd at £100. 

(iii) Bod yfed alcohol neu fod â chynwysyddion alcohol agored yn eich meddiant wedi’i wahardd 
yn yr Ardal Gyfyngedig.  

Mae'n drosedd (dan Adran 63 o’r Ddeddf) i berson sy'n methu â chydymffurfio, heb esgus rhesymol, â gofyniad a 
osodir arno gan gwnstabl neu berson a awdurdodwyd (a) i beidio ag yfed, yn groes i baragraff (iii) y Gorchymyn hwn, 
alcohol neu unrhyw beth y mae'r cwnstabl neu’r person a awdurdodwyd yn credu'n rhesymol ei fod yn alcohol neu 
(b) ildio unrhyw beth yn ei feddiant sydd, neu y mae'r cwnstabl neu’r unigolyn a awdurdodwyd yn credu yn rhesymol 
sydd yn, alcohol neu’n gynhwysydd ar gyfer alcohol.  Mae person sy'n peidio â chydymffurfio â gofyniad a osodwyd 
arno, heb esgus rhesymol yn cyflawni trosedd ac yn agored ar gollfarn ddiannod i ddirwy nad yw'n uwch na lefel 2 
ar y raddfa safonol neu i Rybudd Cosb Benodedig hyd at £100. 

Mae Swyddog Awdurdodedig yn golygu Gweithwyr Awdurdod Lleol, sef person wedi’i ddynodi gan yr Awdurdod Lleol, 
Swyddog yr Heddlu neu Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu. 



Os bydd unrhyw un sydd â diddordeb yn gwneud cais i gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn ar y sail nad oedd gan y 
Cyngor y grym i wneud y Gorchymyn neu i gynnwys unrhyw waharddiadau neu ofynion penodol a osodir gan y Gorchymyn 
hwn neu na chydymffurfiwyd ag un o ofynion y Ddeddf, yna gall ef neu hi wneud cais i'r Uchel Lys o fewn 6 wythnos i'r dyddiad 
y gwneir y Gorchymyn. 

Rhestr o ardaloedd cyfyngedig 
 
Gan gynnwys: 
 
Mae’r ardal yn cynnwys pob ardal gyhoeddus yn y stadau tai a elwir yn Glanrafon, Llanrwst  yn eu cyfanrwydd a hefyd yn 
cynnwys unrhyw falconi neu ardal gymunedol y mae gan y cyhoedd fynediad iddynt. 
  
 
 
 
 
 
Dyddiedig  11 Awst 2016 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………. 
Iwan Davies – (Prif Weithredwr - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)


