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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1 Mae hwn yn adroddiad sy'n rhoi’r diweddaraf i Aelodau ar y cynnydd a wnaed yn 

erbyn y strategaeth baw cŵn y Cyngor. 
 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.2 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar gynnydd yn erbyn y Strategaeth Baw 

Cŵn. 
 
3.  Beth yw'r Argymhellion? 
 
3.1 Bod yr aelodau'n ystyried cynnwys yr adroddiad, yn rhoi sylwadau yn unol â hynny ac 

yn cefnogi'r gwaith rhagorol a wnaed gan y swyddogion ar draws gwasanaethau i 
fynd i'r afael â baw cŵn yn y Sir. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Mae baw cŵn yn ffynhonnell gyson o gwynion, a chafodd y Cyngor 477 o 

gwynion yn ymwneud â baw cŵn ar CRM yn ystod blwyddyn galendr 2015. 
Roedd hyn i lawr o 592 yn 2014. Mae hyn yn ostyngiad o 19% (gweler Atodiad 
1). 

4.2 Mae'r Tîm Gwasanaethau Strydwedd o fewn yr Adran Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol yn gweithio'n agos gyda Swyddogion Diogelu'r Cyhoedd a'n 
Hymgynghorwyr Trosedd Amgylcheddol (Kingdom Security Ltd) er mwyn sicrhau bod 
baw cŵn yn cael sylw. Gyda'n gilydd rydym wedi adolygu a diweddaru arferion 
gweithio presennol er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r mater o Faw Cŵn.  

4.3 Mae staff rheng flaen bellach yn rhyngweithio llawer mwy gyda pherchnogion cŵn. 
Mae staff yn dosbarthu’r bagiau tafladwy i berchnogion cŵn fel mater o drefn, ac yn 
rhoi cyngor ar ble mae'r bin agosaf. Mae’r rhyngweithio hyn gyda pherchnogion cŵn 
hefyd yn caniatáu i'r tîm gasglu gwybodaeth am droseddwyr cyson, sy'n helpu i 
adnabod y "mannau gwaethaf" i swyddogion gorfodi Kingdom eu targedu. 



4.4 Mae tîm Gwasanaethau Strydwedd bellach yn chwistrellu sialc melyn bob tro y 
byddant yn glanhau baw ci er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd. Mae’r 
cyhoedd yn ffafrio hyn.  

4.5 Mae Rheolwyr Diogelu'r Cyhoedd, swyddogion gorfodi Kingdom a thîm Strydwedd 
bellach yn cwrdd yn rheolaidd i gyfnewid gwybodaeth am y "mannau gwaethaf" ac i 
drosglwyddo unrhyw gudd-wybodaeth y maent wedi ei chasglu am droseddwyr 
cyson. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys amseroedd, dyddiadau a disgrifiad o'r cŵn, 
sy'n helpu i swyddogion gorfodi Kingdom dargedu ardaloedd problemus mewn ffordd 
fwy effeithiol. 

4.6 Mae nifer y ceisiadau gan gwsmeriaid i dîm Strydwedd i glirio baw cŵn yn dangos 
tuedd ar i lawr a'r targed yw i'r tîm ymdrin â'r llanast yr un diwrnod y caiff y cais ei 
dderbyn. 

 Camau gorfodi baw cŵn 
  

4.7 Mae tîm Gwarchod y Cyhoedd yn gweithredu mewn partneriaeth â Kingdom Security 
Ltd ar gyfer gorfodi rhai agweddau o droseddau amgylcheddol gan gynnwys baw 
cŵn. Mae hyn wedi bodoli ers mis Hydref 2012. Y cylch gwaith yw gorfodi 
tramgwyddau mewn perthynas â baw cŵn, tipio anghyfreithlon, graffiti, sbwriel ac 
ysmygu mewn mannau caeedig. 

4.8 Mae tîm Kingdom yn cynnwys 6 swyddog gorfodi (gan gynnwys arweinydd tîm) 
wedi’u cefnogi gan un swyddog gweinyddol. Mae hyn yn cynnwys y sir gyfan. 

4.9 Caiff swyddogion eu defnyddio chwe diwrnod bob wythnos ar hyn o bryd rhwng 7am 
a 5pm, gan weithredu system ddwy shifft. Caiff oriau dyletswydd eu hymestyn wrth i 
oriau golau dydd gynyddu. Mae oriau’r nos yn ei gwneud yn anodd cael tystiolaeth 
dda i gymryd camau gorfodi. Mae patrolau baw cŵn yn digwydd bob dydd fel 
blaenoriaeth ac wedi gwneud hynny ers mis Hydref 2012. Mae gweithrediadau 
penodol wedi digwydd gan dargedu ardaloedd problemus o drosedd amgylcheddol. 
Enghraifft ddiweddar yw Operation Daybreak a gynhaliwyd rhwng 16 a 28 Mai. 
Roedd hon yn ymgyrch proffil uchel rhwng 06.00 a 22.00 bob dydd, ac felly yn 
cynnwys yr oriau o'r dydd pan fyddwn yn ystyried bod y rhan fwyaf o gŵn yn baeddu. 
Aethpwyd at nifer o berchnogion cŵn yn ystod y gweithrediad i ofyn a oedd ganddynt 
'fagiau baw' ac i ddarparu addysg a chyfarwyddyd. Rhoddwyd cyfanswm o 10 
hysbysiad cosb benodedig am faw cŵn a 266 am ollwng sbwriel.  Bydd swyddogion 
hefyd bellach yn cael eu defnyddio ar y Sul am gyfnod o amser.  

4.10 Rydym wedi nodi nifer o leoliadau yn y sir sy'n dod o dan y 'mannau gwaethaf'. Mae'r 
rhain yn lleoliadau baw cŵn arbennig o broblemus. Mae swyddogion yn ymweld â’r 
lleoliadau hyn yn ddyddiol. Gellir gweld rhestr o'r mannau gwaethaf presennol yn 
Atodiad 2. 

4.11 Mae swyddogion hefyd yn postio llythyr drwy flwch post tai yn yr ardal lle mae 
baw cŵn yn digwydd, i roi gwybod i'r trigolion lleol ein bod yn patrolio'r ardal a 
hefyd yn rhoi gwybod i unrhyw droseddwyr posibl y byddwn yn cymryd camau 
os byddwn yn eu dal. Mae swyddogion Gwarchod y Cyhoedd a Kingdom hefyd yn 
ymgysylltu gyda busnesau yn yr ardal leol, ysgolion a chynghorau tref a chymuned 
fel mater o drefn. 



4.12 Mae Kingdom yn gorfodi'r ddeddfwriaeth yn bennaf trwy gyhoeddi Rhybuddion Cosb 
Benodol, ymhle y cyfeirir troseddwyr at Lys yr Ynadon i'w herlyn am gomisiwn y 
drosedd wreiddiol os na fyddant yn talu erbyn y cyfnod a ganiateir. 

 

4.13 Rydym wedi targedu'r mannau gwaethaf o ran baw cŵn yn effeithiol dros y misoedd 
diwethaf ac wedi cyhoeddi cyfanswm o 45 o Hysbysiadau Cosb Benodedig am faw ci 
yn 2016 hyd yma. Gwnaethom gyhoeddi mwy o Hysbysiadau Cosb Benodedig am 
faw cŵn yn ystod 2014/15 nag unrhyw Awdurdod Lleol arall yng Nghymru.  Mae 
gennym 24 o achosion erlyn yn aros am ddedfryd yn y llys ar gyfer perchnogion cŵn 
nad ydynt wedi talu eu Hysbysiadau Cosb Benodedig. 

4.14 Mae pwerau hefyd yn bodoli o fewn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd 
a Phlismona 2014 i gyflwyno Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus a 
gwahardd cŵn o dir penodol h.y. meysydd chwarae plant caeedig, tir ysgol, meysydd 
chwaraeon, mynwentydd ac ati a hefyd i'w gwneud yn ofynnol i berchnogion cŵn roi 
eu cŵn ar dennyn mewn ardaloedd penodol. Mae hyn yn gofyn am ystyriaeth a 
chynllunio gofalus er mwyn sicrhau mai rheolaethau cymesur ac yn seiliedig ar 
dystiolaeth a gaiff eu cyflwyno. Mae'r broses yn gofyn am ymgynghoriad cyhoeddus 
cyn cyflwyno Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus o'r fath, ac rydym ar hyn o 
bryd yn cwblhau ein cynigion i ymgynghori â'r cyhoedd. 

4.15 Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi prynu camerâu teledu cylch cyfyng bach y gellir eu 
gosod mewn lleoliadau problemus penodol i rwystro troseddwyr posibl neu i gofnodi 
unrhyw droseddau sy’n digwydd. Caiff arwyddion llachar (sy’n goleuo yn y tywyllwch) 
dros dro eu gosod yn y lleoliadau hynny i hysbysu unrhyw droseddwr posibl ein bod 
yn monitro'r ardal am droseddau baw cŵn a bod teledu cylch cyfyng yn cael eu 
defnyddio. Nid yw'r camerâu teledu cylch cyfyng hyn yn rhan o system teledu cylch 
cyfyng mannau cyhoeddus. Mae'r camerâu hyn yn cadw'r wybodaeth y gellir ei 
lawrlwytho a'i gweld yn nes ymlaen.  

4.16 Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda swyddfa'r wasg Cyngor Sir Ddinbych i wneud 
y defnydd gorau o'r cyfryngau wrth gyhoeddi negeseuon am faw cŵn. Mae hyn yn 
cynnwys darllediadau ar weithrediadau a wneir, risgiau iechyd sy'n gysylltiedig â baw 
cŵn, achosion erlyn a wnaed ac ati 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Mae’r gwaith a wnaed fel rhan o'r strategaeth cŵn yn baeddu yn cyfrannu'n 

uniongyrchol at y flaenoriaeth gorfforaethol o sicrhau strydoedd glân a thaclus. 
 
6.  Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Caiff y costau eu cadw o fewn cyllidebau’r gwasanaeth. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai fod templed o’r Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb wedi ei lenwi a’i atodi i'r adroddiad. 

 
7.1 Nid oes angen AEC ar gyfer yr adroddiad hwn. 
 



8.  Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 
 
8.1 Mae ymgynghori wedi digwydd gyda swyddogion o’r Gwasanaethau Amgylcheddol, 

Kingdom Security Ltd a Chynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.  
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Mae'r holl gostau o fewn y cyllidebau presennol. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
10.1 Nid yw Kingdom yn cynnal digon o batrolau baw cŵn a chaiff Hysbysiadau Cosb 

Benodedig eu cyhoeddi heb dystiolaeth ddigonol.  Eir i’r afael â’r risgiau hynny gan 
rheolwyr cadarn Kingdom gan Reolwyr Diogelwch y Cyhoedd. Mae'r trefniadau 
rhwng y Cyngor a Kingdom wedi bod yn ddarostyngedig i archwiliad mewnol yn 
ddiweddar.  Roedd yr adroddiad yn gadarnhaol iawn. Mae'r Aelod Arweiniol dros Dir 
y Cyhoedd a'r Cyfarwyddwr Corfforaethol perthnasol yn cael y wybodaeth 
ddiweddaraf am berfformiad yn y maes gwaith hwn yn rheolaidd. 

 
11. Pŵer i wneud Penderfyniad 
  
11.1 Mae Erthygl 6.3.4(b) yn rhoi manylion pŵer craffu mewn perthynas â monitro 

perfformiad a chyflawni amcanion y polisi. 
 
 
Swyddog Cyswllt: 
Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd 
Ffôn:  01824 706350 


