
Ymgynghoriad Cyhoeddus - Gorchymyn Diogelu Mannau Agored 
Cyhoeddus - Rheoli Cŵn

Mae’r cyngor yn cynnig creu Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus 
(PSPO) i fynd i’r afael â chŵn yn baeddu a materion eraill yn ymwneud â chŵn. 
Mae’r rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn gyfrifol, yn glanhau ar ôl eu cŵn ac yn 
eu cadw dan reolaeth.  Fodd bynnag, mae nifer fach o berchnogion cŵn yn 
achosi problemau difrifol i’w cymuned drwy beidio â glanhau baw eu cŵn neu 
eu cadw dan reolaeth.  Gall y PSPO osod cyfyngiadau penodol er mwyn helpu 
i gywiro’r ymddygiad anghyfrifol hwn. 

Gosodwyd Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (PSPO) ym mis 
Hydref  oedd yn gosod cyfyngiadau ar yfed diodydd meddwol yng nghanol tref 
Pen-y-bont ar Ogwr, Caerau a Maesteg, Pencoed a Phorthcawl. Cafodd y 
Gorchymyn PSPO ei greu mewn ardaloedd lle, roedd Gorchmynion Gatio a 
Gorchmynion Mannau Cyhoeddus a Ddynodwyd (DPPO) wedi bodoli gynt a 
symudwyd y rhain i’r Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a 
Phlismona 2014. 

Daeth Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 i 
rym ar Hydref 14 2014. Roedd a.75 y Ddeddf wedi darparu i DPP)au, 
Gorchmynion Gatio a Gorchmynion Rheoli Cŵn (lle roeddynt yn bodoli) i 
barhau’n ddilys am dair blynedd o 14 Hydref 2014; ar y pwynt hwnnw, ar 14 
Hydref 2017, cawsant eu trosi dan y Ddeddf i PSPOau.

Cynigir y bydd y cyngor yn cyflwyno PSPO, gan osod, o bosibl, waharddiadau 
a gofynion yn ymwneud â rheoli cŵn, yn cynnwys:

Cynnig 1: Cŵn yn Baeddu – yn berthnasol i bob man agored cyhoeddus ym 
mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr;

Cynnig 2: Cael gwared ar ysgarthion - gofyniad sy’n nodi bod rhaid i’r unigolyn 
sy’n gyfrifol am y ci gael bagiau neu ddull addas arall o gael gwared ar yr 
ysgarthion;

Cynnig 3: Cŵn ar dennyn drwy gyfarwyddyd – yn berthnasol i bob man agored 
cyhoeddus ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr;



Gall y cyngor, drwy greu PSPO, bennu hyd at £100 fel swm y ddirwy cosb 
benodedig sy’n daladwy ar gyfer unrhyw un o’r troseddau uchod.

Mae’r diffiniad o fan agored cyhoeddus yn cynnwys unrhyw le y mae gan y 
cyhoedd fynediad iddo, am dâl neu fel arall, drwy hawl neu ganiatâd penodol 
neu dybiedig.  Nid yw’n cynnwys tir o dan berchnogaeth breifat.  Os nad ydych 
yn siŵr pwy yw perchennog y tir, gallwch gysylltu â’r Gofrestrfa Tir.

Gellir cynnwys eithriad o fewn y Gorchymyn ar gyfer pobl ag anabledd. Hefyd, 
ni ddylai’r Gorchymyn fod yn berthnasol i weithgareddau arferol cŵn sy’n 
gweithio, megis y rhai hynny a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys. 

I fynd i’r afael â chŵn yn baeddu, mae’r cyngor yn cyflwyno unedau dosbarthu 
bagiau cŵn mewn ardaloedd poblogaidd i fynd â chŵn am dro ar draws y 
fwrdeistref. 

A ydych chi’n berchen ar gi neu’n mynd â chi am dro?
Ydw
Nac ydw

Faint o gŵn ydych chi’n mynd am dro?

1
2
3
Arall (nodwch)

Beth yw eich grŵp oedran?

16-25
26-45

46-60
60+

Lle’r ydych chi'n mynd â’ch ci am dro ar hyn o bryd?

Ar briffordd
Ar droetffordd neu stryd
Ar ymyl priffordd
Ar fan gwyrdd agored 
Ar gaeau chwaraeon 
Arall (nodwch)



Sut ydych chi’n cael gwared ar faw eich ci ar hyn o bryd?

Mewn bin stryd
Ei adael lle y baeddodd eich ci 
Mynd ag ef adref a’i waredu gyda gwastraff eich cartref 
Mewn bin compostio baw cŵn
Taflu’r baw gyda ffon oddi ar y llwybr neu’r stryd i’r prysgwydd
Arall (nodwch)

A ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl? Dewiswch un ateb yn 
unig.

Ydw
Nac ydw
Gwell gennyf beidio â dweud

A ydych chi’n cytuno â chynnig 1? Cyflwyno gwaharddiad ar gŵn yn 
baeddu o dan y PSPO. Os bydd ci yn ysgarthu ar dir y mae PSPO 
perthnasol yn weithredol, a bod yr unigolyn sy’n gyfrifol am y ci yn methu 
â gwaredu’r ysgarthion o’r tir, yna bydd yn torri’r PSPO, sy’n drosedd.  
Cynigir mai £100 yw’r ddirwy cosb benodedig yn yr achos hwn 

Ydw
Nac ydw
Ansicr

Unrhyw sylwadau



A ydych chi’n cytuno â chynnig 2? Cyflwyno’n rhan o’r PSPO amod 
sy’n nodi os nad oes gan unigolyn sy’n gyfrifol am gi fagiau priodol neu 
ddull addas arall o gasglu a gwaredu’r ysgarthion yn gywir, bydd yn torri’r 
PSPO sy’n drosedd.  Cynigir mai £100 yw’r ddirwy cosb benodedig yn yr 
achos hwn. 

Nodwch, mae gwaredu cywir yn golygu naill ai mewn bin sbwriel y cyngor 
ar y stryd; neu yng ngwastraff cartref cyffredinol y preswylwyr; neu mewn 
llestr compost addas. 

Ydw
Nac ydw
Ansicr

Unrhyw sylwadau



A ydych chi’n cytuno â chynnig 3? Cyflwyno, yn rhan o’r PSPO, amod 
sy’n nodi y bydd unigolyn sy’n gyfrifol am gi sy’n methu â chydymffurfio â 
chyfarwyddyd rhesymol a roddir iddo gan swyddog awdurdodedig y 
cyngor i roi a chadw’r ci ar dennyn am unrhyw gyfnod/neu dan 
amgylchiadau o’r fath, yn torri’r PSPO sy’n drosedd.  Cynigir mai £100 
yw’r ddirwy cosb benodedig yn yr achos hwn. 

Ydw
Nac ydw
Ansicr

Unrhyw sylwadau



A oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill o ran y cynigion hyn?



Monitro cydraddoldeb

I’n helpu i sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaethau’n deg i bawb sydd eu 
hangen, byddem yn ddiolchgar os gallech ateb rhai cwestiynau eraill am eich 
hun. Bydd y wybodaeth rydych yn ei rhoi yn cael ei chadw’n cyfrinachol, ac ni 
chaiff ond ei defnyddio at y diben o fonitro cydraddoldeb.
Nid oes rhaid ateb y cwestiynau hyn fel rhan o’r holiadur. Nid oes rhaid I chi 
ateb unrhyw gwestiynau os nad ydych eisiau gwneud hynny. Fel arall, gallwch 
ddewis ateb rhai ond nid eraill drwy ddewis yr opsiynau ‘Byddai’n well gennyf 
beidio dweud’.

Q14 Dewiswch eich categori oedran. Dewiswch un opsiwn yn unig.

Dan 18
18 - 24
25 - 34

35 - 44
45 - 54
55 - 64

65 - 74
75+
Mae’n well gennyf 
beidio ag ateb

Q15 Ydych chi’n ystyried eich bod yn anabl? Dewiswch un yn unig. 

Ydw
Nac ydw 
Mae’n well gennyf beidio ag ateb

Nodwch yn y blwch isod

Q16 Sut y byddech yn disgrifio eich cenedligrwydd? Dewiswch un opsiwn yn 
unig.

Cymro/Cymraes
Sais/Saesnes
Albanwr/Albanes
Gwyddel/Gwyddeles 
o Ogledd Iwerddon

Prydeiniwr
Arall (nodwch yn y 
blwch isod)
Mae'n well gennyf 
beidio ag ateb



Q17 I ba grŵp ethnig yr ydych chi'n perthyn? Dewiswch un opsiwn yn unig.

Gwyn
Cymysg / sawl grŵp 
ethnig
Asiaidd neu Asiaidd 
Prydeinig
Du / Affricanaidd / 
Caribiaidd / du 
Prydeinig

Grŵp ethnig arall 
(nodwch yn y blwch 
isod)
Mae'n well gennyf 
beidio ag ateb

Q18 Beth yw eich crefydd neu eich cred? Dewiswch un opsiwn yn unig.

Dim Crefydd
Cristnogaeth
Bwdhaidd
Hindŵaidd
Iddewig 
Mwslimaidd

Sikh
Unrhyw grefydd neu 
gred arall (teipiwch 
yn y blwch isod)
Mae'n well gennyf 
beidio ag ateb

Q19 Beth yw eich rhyw? Dewiswch un opsiwn yn unig.

Gwryw 
Benyw

Trawsryweddol
Mae'n well gennyf 
beidio ag ateb

Q20 A ydych chi’n feichiog? Dewiswch un opsiwn yn unig.

Ydy Nac ydy Mae'n well gennyf 
beidio ag ateb

Q21 A ydych chi wedi rhoi genedigaeth yn ystod y 26 wythnos diwethaf? 
Dewiswch un opsiwn yn unig.

Ydy Nac ydy Mae'n well gennyf 
beidio ag ateb



Q22 Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol? Dewiswch un opsiwn yn unig.

Heterorywiol / strêt
Dyn Hoyw
Lesbiaidd / merch 
hoyw

Deurywiol
Arall
Mae'n well gennyf 
beidio ag ateb

Q23 Beth yw eich statws priodasol? Dewiswch un opsiwn yn unig.
Sengl
Â phartner
Priod
Mewn partneriaeth 
sifil

Wedi ysgaru
Gweddw
Mae'n well gennyf 
beidio ag ateb

Q24 A ydych chi'n gallu…
Dewiswch mewn un opsiwn ym mhob rhes

siarad Cymraeg?

Ddim o 
gwbl

Rhywfai
nt

Yn 
eithaf 

da Yn rhugl

Mae'n 
well 

gennyf 
beidio 

ag ateb

darllen Cymraeg?

ysgrifennu Cymraeg?

Diolch


