Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus
CYNGOR SIR DDINBYCH
Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014
Gorchymyn Amddiffyn Rheoli Cwn a Chwn yn Baeddu mewn Mannau
Cyhoeddus Cyngor Sir Ddinbych
Gorchymyn Amddiffyn 2021

Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Sir Ddinbych ("y Cyngor") drwy ei bwerau o dan Adrannau
59 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol , Troseddu a Phlismona 2014 ("y Ddeddf') a'r holl
bwerau galluogi eraill , yn bwriadu gwneud y Gorchymyn canlynol:
Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Rheoli Cwn a Baw Ci Cyngor Sir Ddinbych 2021

1. Mae'r Gorchymyn hwn yn berthnasol i'r mannau cyhoeddus a ddisgrifir yn yr Atodlenni i'r
Gorchymyn hwn ac a ddangosir ac a ddisgrifir ar y cynlluniau sydd ynghlwm - ("yr ardaloedd dan
gyfyng iada u").
2. Mae'r Cyngor yn fodlon fod y ddau amod isod wedi eu bodloni , sef bod :
(i) gweithgareddau a gyflawnwyd yn yr ardal dan gyfyngiadau fel y'i disgrifir isod wedi
cael effaith niweidiol ar ansawdd bywyd y rheini sy'n byw yn yr ardal leol , neu fod y
gweithgareddau hyn yn debygol o barhau yn y man cyhoeddus a chael effaith o'r fath ;
(ii) mae effaith , neu effaith debygol, y gweithgareddau yn , neu'n debygol o fod , o natur
barhaus , ac yn , neu 'n debygol , o wneud y gweithgareddau yn afresymol , ac yn
cyfiawnhau 'r cyfyngiadau a osodir gan y Gorchymyn .
3. Bydd y Gorchymyn hwn yn dod i rym ar 11fed Awst 2021 ac yn dod i ben ar 10fed Awst
2024 oni chaiff ei ymestyn gan Orchmyn ion pellach dan bwerau statudol y Cyngor.

YN Y GORCHYMYN HWN
4. Effaith y Gorchymyn yw gosod y gwaharddiadau a/neu'r gofynion canlynol yn yr ardaloedd dan
gyfyngiadau bob amser:

{i)

Cwn yn baeddu ar dir
a) Os bydd ci , ar unrhyw adeg, yn baeddu tir sydd yn yr ardal dan gyfyngiadau a nadir yn
Atodlen 1 y Gorchymyn hwn , a bod yr unigolyn sydd yn gyfrifol am y ci ar y pryd yn methu

a

chael gwared ar y baw oddi ar y tir ar unwaith , bydd yr unigolyn hwnnw yn euog o drosedd
onibai(i) Bod gan yr unigolyn hwnnw esgus rhesymol dros fethu

a gwneud hynny; neu

a rheolaeth
ar y tir wedi caniatau (yn gyffredinol neu 'n benodol) i'r person hwnnw fethu a gwneud
(ii) Bod y perchennog/meddiannydd neu person neu awdurdod arall sydd

hynny; neu
(iii) Bod y person yn ddarostyngedig i'r eithriadau a restrir yn Atodlen 1
b) At ddiben y cymal hwn:
(i) Ystyrir bod person sydd

a chi yn ei feddiant bob amser yn gyfrifol am y ci ar unrhyw

adeg oni bai fod person arall yn gyfrifol am y ci ar yr adeg honno.

{ii)

Modd o godi baw ci
a) Mae'n rhaid i berson sydd yn gyfrifol am gi ar dir yn yr ardal dan gyfyngiadau a nodir yn
Atodlen 1, fod

a modd priodol gyda nhw o godi baw sydd wedi 'i adael gan y ci hwnnw oni

bai (i) Bod gan yr unigolyn hwnnw esgus rhesymol dros beidio ; neu
(ii) Bod y perchennog , y meddiannydd neu'r person neu'r awdurdod arall sydd

a

rheolaeth ar y tir wedi caniatau (yn gyffredinol neu'n benodol) i'r person wneud hynny;
neu
(iii) Bod y person yn ddarostyngedig i'r eithriadau a restrir yn Atodlen 1

b) Cydymffurfir a'r rhwymedigaeth yng Nghymal 4 (ii) (a) os, ar gais cwnstabl neu swyddog
awdurdodedig , bydd yr unigolyn sy'n gyfrifol am y ci yn cyflwyno modd priodol o gasglu'r
bawci.
c) Yn y cymal hwn , golyga "swyddog awdurdodedig" unigolyn sydd ag awdurdod
ysgrifenedig gan y Cyngor at ddiben rhoi cyfarwyddiadau dan y cymal hwn .
d) At ddiben y cymal hwn :
(i) Ystyrir bod person sydd a chi yn ei feddiant bob amser yn gyfrifol am y ci ar unrhyw
adeg oni bai foci person arall yn gyfrifol am y ci ar yr adeg honno.
(iii) Cwn wedi'u Gwahardd
a) Gwaherddir unigolyn sy'n gyfrifol am gi rhag mynd a'r ci hwnnw ar, neu ganiatau i'r ci
fynd neu aros ar dir o fewn yr ardal dan gyfyngiadau y cyfeirir ati yn Atodlen 2 y
Gorchymyn hwn , oni bai:
(i) Bod gan yr unigolyn hwnnw esgus rhesymol dros beidio a gwneud hynny; neu
(ii) Bod y perchennog , y meddiannydd neu'r person neu'r awdurdod arall sydd a
rheolaeth ar y tir wedi caniatau (yn gyffredinol neu'n benodol) i'r person wneud hynny;
neu
(iii) Bod y person yn ddarostyngedig i'r eithriadau a restrir yn Atodlen 2
b) Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mai a 30 Medi bob blwyddyn , mae person sydd yn gyfrifol
am gi wedi 'i wahardd rhag mynd a'r ci hwnnw ar, neu ganiatau i'r ci fynd neu aros ar dir o
fewn yr ardal dan gyfyngiadau y cyfeirir ati yn Atodlen 3 y Gorchymyn hwn oni bai
(i) Bod gan yr unigolyn hwnnw esgus rhesymol dros beidio a gwneud hynny; neu
(ii) Bod y perchennog , y meddiannydd neu'r person neu'r awdurdod arall sydd a
rheolaeth ar y tir wedi caniatau (yn gyffredinol neu'n benodol) i'r person wneud hynny;
neu
(iii) Bod y person yn ddarostyngedig i'r eithriadau a restrir yn Atodlen 2

c) At ddiben y cymal hwn:
(i) Ystyrir bod person sydd bob amser a chi yn ei feddiant yn gyfrifol am y ci ar unrhyw
adeg oni bai fod person arall yn gyfrifol am y ci ar yr adeg honno.

(iv) Cwn ar dennyn trwy gyfarwyddyd
a) Mae'n rhaid i unrhyw berson sydd yn gyfrifol am gi, ar unrhyw adeg, roi a chadw'r ci ar
dennyn pan gant gyfarwyddyd i wneud hynny yn yr ardal dan gyfyngiadau a nadir yn Atodlen
4,on i bai(i) Bod gan y person hwnnw esgus rhesymol dros beidio a gwneud hynny; neu
(i) Body perchennog , y meddiannydd neu'r person neu 'r awdurdod arall sydd a
rheolaeth ar y tir wedi caniatau (yn gyffredinol neu'n benodol) i'r person hwnnw fethu a
gwneud hynny; neu
b) At ddiben y cymal hwn :
(i) Ystyrir bod person sydd a chi yn ei feddiant bob amser yn gyfrifol am y ci ar unrhyw
adeg oni bai fod person arall yn gyfrifol am y ci ar yr adeg honno.
(ii) Ni all cwnstabl na swyddog awdurdodedig y Cyngor roi cyfarwyddyd dan y cymal
hwn i roi a chadw ci ar dennyn oni bai fod cyfyngiad o'r fath yn rhesymol angenrheidiol
i atal niwsans neu ymddygiad gan y ci sy'n debygol o achosi annifyrrwch neu
aflonyddwch i unrhyw unigolyn arall neu boeni neu aflonyddu ar unrhyw anifail neu
aderyn arall ar unrhyw dir lie mae'r cymal hwn yn berthnasol.
(iii) Yn y cymal hwn , golyga "swyddog awdurdodedig y Cyngor" unigolyn sydd ag
awdurdod ysgrifenedig gan y Cyngor at ddibenion rhoi cyfarwyddiadau dan y cymal
hwn.

(v)

Cwn ar denynnau mewn ardaloedd Penodedig
a) Mae'·n rhaid i unrhyw berson sydd yn gyfrifol am gi , ar unrhyw adeg , roi a chadw'r ci ar
dennyn yn yr ardal dan gyfyngiadau a nadir yn Atodlen 5, oni bai -

(i) Bod gan yr unigolyn hwnnw esgus rhesymol dros beidio a gwneud hynny; neu
(ii) Body perchennog, y meddiannydd neu'r person neu'r awdurdod arall sydd a
rheolaeth ar y tir wedi caniatau (yn gyffredinol neu'n benodol) i'r person hwnnw fethu a
gwneud hyn ny;
b) At ddibenion y cymal hwn :
(i) Ystyrir bod person sydd a chi yn ei feddiant bob amser yn gyfrifol am y ci ar unrhyw
adeg oni bai fod person arall yn gyfrifol am y ci ar yr adeg honno.
5. COSB

Bydd unrhyw unigolyn sy'n peidio a chydymffurfio , heb esgus rhesymol , ag unrhyw rai o'r
gofynion neu 'r gwaharddiadau yng Nghymalau 4(i) , (ii) , (iii) , (iv) a (v) y Gorchymyn hwn yn
atebol , o gael collfarn ddiannod , i ddirwy nad yw'n uwch na lefel 3 (£1000 ar hyn o bryd) ar y
raddfa safonol.
6. COSB BENODEDIG

Gall cwnstabl neu berson sy'n awdurdodedig gan y Cyngor gyflwyno rhybudd cosb benodedig i
unrhyw un y mae ef neu hi yn credu sydd wedi cyflawni trosedd. Bydd gan berson sydd wedi
cyflawni trosedd 14 diwrnod i dalu'r gosb benodedig o £100 , ac os na wnant hynny gallent gael
eu herlyn .
7. APELIADAU

Rhaid gwneud unrhyw her i'r Gorchymyn hwn yn yr Uchel Lys gan berson a buddiant o fewn 6
wythnos o'i gyflwyno. Person a buddiant yw rhywun sydd yn byw, gweithio neu 'n ymweld ag
ardal dan gyfyngiadau yn rheolaidd . Mae hyn yn golygu mai dim ond y rheini yr effeithir arnynt
yn uniongyrchol sydd a'r pwer i'w herio. Mae'r hawl i herio hefyd yn bodoli lie mae gorchymyn
wedi'i amrywio gan y Cyngor.
Gall person a buddiant herio dilysrwydd y Gorchymyn ar ddwy sail; nad oedd gan y Cyngor y
pwer i wneud y Gorchymyn neu i gynnwys gwaharddiadau neu ofynion penodol ; neu na
chydymffurfiwyd ag un o ofynion y ddeddfwriaeth , er enghraifft cynnal ymgynghoriad.

Pan wneir cais, gall yr Uchel Lys benderfynu atal gweithrediad y Gorchymyn dros dro nes bydd y
Llys wedi gwneud penderfyniad, yn rhannol neu yn ei gyfanrwydd. Maegan yr Uchel Lys y gallu i
gynnal, dileu neu amrywio'r Gorchymyn.
Dyddiedig y 11fed Awst 2021
Wedi'i llofnodi fel Gweithred trwy osod
arni Sel Gyffredin
CYNGOR SIR DDINBYCH
ym mhresenoldeb:
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ARDALOEDD DAN GYFYNGIADAU
ATODLEN 1

1) Pob man cyhoeddus o fewn ardal gyfan Sir Ddinbych.
\

Mae "man cyhoeddus" yn y gorchymyn hwn yn golygu unrhyw le y mae gan y cyhoedd neu
adran o'r cyhoedd fynediad iddo, drwy daliad neu fel arall, o ganlyniad i hawl neu yn rhinwedd
caniatad a fynegwyd neu sy'n ddealledig;
2) Eithriadau
a) Nid oes unrhyw beth yn yr Atodlen hon yn berthnasol i berson sydd:
i) Wedi cofrestru fel person dall mewn cofrestr wedi'i llunio o dan Adran 29 Deddf
Cymorth Gwladol 1948; neu
ii) Sydd ag anabledd sydd yn effeithio ar symudedd person , medrusrwydd dwylo,
cydlyniad corfforol neu'r gallu i godi, cludo neu fel arall symud gwrthrychau bob dydd,
mewn perthynas a chi sydd wedi ei hyfforddi gan elusen ragnodedig y mae'r person
hwnnw'n dibynnu arno am gymorth.
b) Mae pob un o'r canlynol yn "elusen ragnodedig":
i) Dogs for the Disabled (rhif elusen gofrestredig 700454);
ii) Support Dogs (rhif elusen gofrestredig 1088281 );
iii) Canine Partners for Independence (rhif elusen gofrestredig 803680)
ATODLEN 2

1) Pob man cyhoeddus yn ardal gyfan Sir Ddinbych sy'n ymwneud a:
(a) Ardaloedd chwarae plant gyda chyfarpar
(b) Ardaloedd chwarae meysydd chwaraeon wedi eu marcio
(c) Ardaloedd chwarae ardaloedd hamdden ffurfiol, yn cynnwys, ond heb fod yn
gyfyngedig i, lawntiau bowlio a chyrtiau tennis

(d) Pob ardal o fewn tir ysgol
(e) Mynwentydd
2) Mae "man cyhoeddus" yn y Gorchymyn hwn yn golygu unrhyw le y mae gan y cyhoedd neu
adran o'r cyhoedd fynediad iddo, drwy daliad neu fel arall , o ganlyniad i hawl neu yn rhinwedd
caniatad a fynegwyd neu sy'n ddealledig ;
3) Eithriadau
a) Nid oes unrhyw beth yn yr Atodlen hon yn berthnasol i berson sydd:
(i) wedi cofrestru fel person dall mewn cofrestr wedi 'i llunio o dan Adran 29 Deddf
Cymorth Gwladol 1948; neu
(ii) sy'n fyddar, mewn cysylltiad a chi a hyfforddwyd gan Hearing Dogs for Deaf
People (rhif elusen gofrestredig 293358) y mae'r unigolyn hwnnw'n dibynnu arno am
gymorth (mae'n rhaid i'r cwn fod wedi 'u marcio'n eglur fel cwn cymorth) ; neu
(iii) sydd ag anabledd sy'n effeithio ar symudedd yr unigolyn hwnnw, eu medrusrwydd
corfforol , eu cydsymudiad corfforol neu eu gallu i god i, cario neu fel arall symud
gwrthrychau bob dydd , mewn cysylltiad a chi a hyfforddwyd gan elusen ragnodedig y
mae'r unigolyn hwnnw'n dibynnu arno am gymorth (mae'n rhaid i'r cwn fod wedi 'u
marcio'n eglur fel cwn cymorth).
b) Mae pob un o'r canlynol yn "elusen ragnodedig":
(i) Dogs for the Disabled (rhif elusen gofrestredig 700454) ;
(ii) Support Dogs (rhif elusen gofrestredig 1088281 );
(iii) Canine Partners for Independence (rhif elusen gofrestredig 803680)
ATODLEN 3

1) Pob man cyhoeddus yn yr ardal o fewn y llinell las doredig fel a ddangosir ac a ddisgrifir
Nghynllun 1 a 2

Mae "man cyhoeddus" yn y Gorchymyn hwn yn golygu unrhyw le y mae gan y cyhoedd neu
unrhyw adran o'r cyhoedd fynediad iddo, trwy daliad neu fel arall, o ganlyniad i hawl neu yn
rhinwedd caniatad a fynegwyd neu sy'n ddealledig; 2) Mae'r eithriadau sydd wedi eu cynnwys yn
Atodlen 2(3) yn berthnasol.
ATODLEN 4
1) Pob man cyhoeddus o fewn ardal gyfan Sir Ddinbych .
Mae "man cyhoeddus" yn y Gorchymyn hwn yn golygu unrhyw le y mae gan y cyhoedd neu
unrhyw adran o'r cyhoedd fynediad iddo, trwy daliad neu fel arall, o ganlyniad i hawl neu yn
rhinwedd caniatad a fynegwyd neu sy'n ddealledig ;
2) Eithriadau
Dim
ATODLEN 5
1) Pob man cyhoeddus a farciwyd mewn glas fel a ddangosir ac a ddisgrifir ar Gynllun 3,
Cynllun 3(a), Cynllun 3(b) , Cynllun 3(c)
2) Eithriadau
Dim

Cynllun 1 Gwahardd Traeth Rhyl
Dim cwn ar y traeth rhwng 1af Mai a 30eg Medi
Scale: 1: 10000
Date: 07/01/2021

/.

--

c.

~

_

_ MLW _ _ _
Sand

Gro

(

/ \'

Il . . \') \I
' l::i1,/

Ardal a dynnwyd o'r
parth gwahardd

Cynllun 2 Gwahardd Traeth Prestatyn
Dim cwn ar y traeth rhwng 1af Mai a 30eg Medi
Scale: 1: 12000
Date: 07/01/2021

•

\

\

S nd

\

.,,,,v•

\

~

7

,/

tl

r/
/

,.

~~

_:7-;_-=-

:§\· ' -::;;.._:

-

(?~:
~

/

0 •111 •

;:,.!;-~
r_.

/

-::~~

/
• ·lT

·'•

• • -:i

_,

..

\).': ,,
.

,,,,..

~,I';·.'

/.

'
I

.

• \

,-;. ~- . .~ A.. Ji~i~, \t. )~

© Hawlfraint y Garon a hawliau cronfa dqa! a ~0~1 Arolwg Ordnans 1000
© Crown copyJJ_~t and .?atabase rig,hts 20? ~ ?,r,~_na~cz Survey 1000?,:~P

.~~~it~i~~~:;J~~:l:~~~Ardal a dynnwyd o'r
parth gwahardd

.

Cynllun 3 Pont Las Rhyl a Clwb Hwylio Prestatyn
Rhaid cadw cwn ar dennyn bob amser
Scale: 1: 30000
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Cynllun 3b Llwybr beicio Ysgol Uwchradd Dinbych
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