CYNGOR GWYNEDD
DEDDF YMDDYGIAD GWRTH-GYMDEITHASOL, TROSEDD A PHLISMONA 2014
GORCHYMYN DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS CYNGOR GWYNEDD (ALCOHOL AC
YMDDYGIAD GWRTH-GYMDEITHASOL) (BANGOR) 2019

Mae Cyngor Gwynedd (“y Cyngor”), drwy arfer y grym a roddwyd iddo gan adran 59 o’r
Ddeddf Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014 (“y Ddeddf”), yn
gwneud y Gorchymyn canlynol:
1. Enw’r Gorchymyn hwn yw y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Cyngor Gwynedd
(Alcohol ac Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol) (Bangor) 2019.
2. Daw y Gorchymyn hwn i rym ar [XXXXXXXXXX] a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod
o 3 blynedd tan [XXXXXXXXXX], oni bai y caiff yn y cyfamser ei ddiddymu, ei ddiwygio,
neu ei ymestyn gan Orchymyn pellach yn unol â grymoedd statudol y Cyngor.
3. Mae’r Gorchymyn hwn yn berthnasol i’r ardal a amlinellir yn ddu ac a arlliwir yn las golau
ar y cynllun a atodwyd yn Atodlen 1 (“yr Ardal Gyfyngedig”).
4. Mae’r Cyngor yn fodlon bod yr amod cyntaf o dan adran 59(2) o’r Ddeddf wedi cael ei
bodloni, sef:
a. bod y gweithgareddau canlynol wedi cael eu cynnal o fewn man cyhoeddus yn yr
Ardal Gyfyngedig:
i. yfed alcohol;
ii. ymddygiad sydd yn debygol o achosi aflonyddwch, braw, niwsans neu
drallod;
iii. loetran mewn cyflwr o feddwdod o ganlyniad i gymryd alcohol neu
gyffuriau, a
iv. loetran neu berfformio am wobr o fewn 10 metr o beiriant codi arian, a
b. bod y gweithgareddau hyn wedi cael effaith andwyol ar ansawdd bywyd pobl yn
yr ardal, ac mae’n debygol y bydd y gweithgareddau hyn yn cael eu cynnal mewn
man cyhoeddus yn yr ardal honno ac y byddant yn cael effaith o’r fath.

5. Mae’r Cyngor yn fodlon bod yr ail amod o dan adran 59(2) o’r Ddeddf wedi cael ei
bodloni, sef bod effaith, neu effaith debygol y gweithgareddau yn, neu’n debygol o fod,
o natur barhaus neu barhaol a’i fod, neu’n debygol o fod, yn gwneud y gweithgaredd yn
afresymol, ac yn cyfiawnhau’r cyfyngiadau a osodwyd gan y Gorchymyn.
6. Effaith y Gorchymyn hwn yw gosod y gwaharddiadau a/neu ofynion canlynol ym mhob
man cyhoeddus yn yr Ardal Gyfyngedig ar bob adeg.
Yfed alcohol
7. Yn ddarostyngedig i erthygl 9, mae’r gwaharddiadau canlynol yn gymwys:
a. Ni chaiff person (“P”) yfed alcohol, nac unrhywbeth y mae Person Awdurdodedig
yn rhesymol gredu i fod yn alcohol, os yw Person Awdurdodedig yn gofyn i P
stopio ag yfed.
b. Ni chaiff P feddu ar alcohol neu gynhwysydd i ddal alcohol, nac unrhywbeth y
mae Person Awdurdodedig yn rhesymol gredu i fod yn alcohol neu gynhwysydd i
ddal alcohol, os yw’r Person Awdurdodedig yn gofyn i’r P ildio’r alcohol neu’r
cynhwysydd.
8. Yn ddarostyngedig i erthygl 9, mae’r gofynion canlynol yn gymwys:
a. Os yw Person Awdurdodedig yn gofyn i P stopio ag yfed yn yr amgylchiadau a
nodir yn erthygl 7(a), rhaid i’r P stopio yfed ar unwaith.
b. Os yw Person Awdurdodedig yn gofyn i P ildio alcohol neu gynhwysydd yn yr
amgylchiadau a nodir yn erthygl 7(b), rhaid i’r P ildio’r cyfryw alcohol neu
gynhwysydd i’r Person Awdurdodedig ar unwaith.
9. Nid yw darpariaethau erthyglau 7 ac 8 yn gymwys lle bo’r P yn yfed alcohol mewn
mangre neu fan sydd o ganlyniad i adran 62 o’r Ddeddf yn eithriedig rhag waharddiad
mewn gorchymyn diogelu mannau cyhoeddus ar yfed alcohol.
Ymddygiad sydd yn debygol o achosi aflonyddwch, braw, niwsans neu drallod
10. Ni chaiff P ddilyn cwrs o ymddygiad sydd yn achosi, neu sydd yn rhesymol canfod ei fod
yn achosi, aflonyddwch, braw, niwsans neu drallod i berson arall.
11. Os yw Person Awdurdodedig yn gofyn i P ymadael â’r ardal mewn amgylchiadau lle bo’r
P wedi tramgwyddo erthygl 10, rhaid i’r P ymadael ar unwaith.

Loetran mewn cyflwr o feddwdod o ganlyniad i gymryd alcohol neu gyffuriau
12. Ni chaiff P loetran mewn cyflwr o feddwdod o ganlyniad i gymryd alcohol neu gyffuriau
neu’r ddau.
13. Os yw Person Awdurdodedig yn gofyn i P ymadael â’r ardal mewn amgylchiadau lle bo’r
P wedi tramgwyddo erthygl 12, rhaid i’r P ymadael ar unwaith.
Loetran neu berfformio am wobr o fewn 10 metr o beiriant codi arian
14. Ni chaiff P loetran neu berfformio am wobr o fewn 10 metr o beiriant codi arian.
15. Os yw Person Awdurdodedig yn gofyn i P ymadael â’r ardal mewn amgylchiadau lle bo’r
P wedi tramgwyddo erthygl 14, rhaid i’r P ymadael ar unwaith.
Person Awdurdodedig
16. At ddibenion y Gorchymyn hwn, mae Heddwas, Swyddog Cefnogaeth Gymunedol yr
Heddlu a swyddog o’r Cyngor yn Bersonau Awdurdodedig.
Cosb
17. Mae person sydd heb esgus rhesymol yn methu â chydymffurfio â gofyniad a osodir gan
erthygl 8 o’r Gorchymyn hwn yn euog o drosedd yn unol ag adran 63 o’r Ddeddf ac yn
agored o’i gollfarnu’n ddiannod i ddirwy heb fod yn uwch na lefel 2 ar y raddfa safonol.
18. Mae person sydd heb esgus rhesymol yn gwneud unrhyw beth a waherddir iddo rhag ei
wneud gan erthyglau 10, 12 neu 14 o’r Gorchymyn hwn neu yn methu â chydymffurfio â
gofyniad a osodir gan erthyglau 11, 13 neu 15 o’r Gorchymyn hwn yn euog o drosedd yn
unol ag adran 67 o’r Ddeddf ac yn agored o’i gollfarnu’n ddiannod i ddirwy heb fod yn
uwch na lefel 3 ar y raddfa safonol.
Herio’r Gorchymyn
19. Yn unol ag adran 66 o’r Ddeddf, gall unrhyw berson â diddordeb sydd yn dymuno herio
dilysrwydd y Gorchymyn hwn ar y sail nad oedd gan y Cyngor y grym i wneud y
Gorchymyn neu bod diffyg cydymffurfiad â gofyniad o’r Ddeddf wneud cais i’r Uchel Lys
o fewn 6 wythnos o’r dyddiad y gwnaethpwyd y Gorchymyn.
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