
Ymgynghoriad ar y Gorchymyn Diogelu Mannau 
Cyhoeddus diwygiedig arfaethedig ar gyfer Rheoli Cŵn

Hysbysiad prosesu teg 

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a bydd y 
manylion personol rydych yn eu darparu ond yn cael eu defnyddio i bwrpas gwerthuso eich barn/
sylwadau. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi os oes angen eglurhad ynglŷn â’r wybodaeth a 
roddwyd, ond ni fydd eich manylion personol yn cael eu rhannu/eu datgelu i unrhyw drydydd parti 
nac eu defnyddio i unrhyw bwrpas arall heb eich caniatâd. Bydd eich manylion yn cael eu storio 
yn ddiogel a byddant yn cael eu dileu/dinistrio yn ddiogel pan fydd canfyddiadau/adroddiad yr 
ymgynghoriad terfynol wedi’i gwblhau.  Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth mae croeso i 
chi gysylltu â’r Uned Llywodraethu Gwybodaeth yn info-gov.unit@conwy.gov.uk

Enw: .......................................................................................................................................

Cyfeiriad: ..............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Cod post: ..................................

C1. Oes gennych chi gi?

Oes Nag oes

C2. Ydych chi...

Yn gynrychiolydd Corff Plismona Lleol 

Yn berchennog Tir Lleol 

Yn Gynrychiolydd Grŵp Cymunedol yr effeithir arnynt gan y gwaharddiadau 

Yn aelod o Gyngor Tref 

Yn aelod o’r cyhoedd â diddordeb

Cynghorydd Sir, AC neu AS. Nodwch - ................................................................

Well gen i beidio â dweud

Arall: .....................................................................................................................

C2a. Ydych chi...
Preswylydd yng 
Nghonwy

Ymwelydd

mailto:info-gov.unit%40conwy.gov.uk?subject=


C3. I ba raddau ydych chi’n cefnogi bod yr Awdurdod yn cynnal y 
rheolaethau presennol o dan y Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus 
newydd o ran baw cŵn ar diroedd 

5
Cefnogi’n 

llwyr

4
Cefnogi

3 
Does gen i ddim 
barn ar y mater

2 
Cefnogi’n 
rhannol

1 
Ddim yn 
cefnogi

C4. I ba raddau ydych chi’n cefnogi bod y Cyngor yn cyflwyno rheolaeth 
newydd, lle bydd rhaid i gerddwyr cŵn ddangos bod ganddynt ddull o 
godi baw eu cŵn pan fydd swyddog awdurdodedig yn gofyn iddynt wneud 
hynny?  
Bydd peidio cytuno i wneud yn drosedd a gellir rhoi Rhybudd Cosb Benodedig o £100

5
Cefnogi’n 

llwyr

4
Cefnogi

3 
Does gen i ddim 
barn ar y mater

2 
Cefnogi’n 
rhannol

1 
Ddim yn 
cefnogi

C5. I ba raddau ydych chi’n cefnogi bod y Cyngor yn cyflwyno newidiadau 
arfaethedig i’r parthau dan waharddiad ar draethau Conwy?

5
Cefnogi’n 

llwyr

4
Cefnogi

3 
Does gen i ddim 
barn ar y mater

2 
Cefnogi’n 
rhannol

1 
Ddim yn 
cefnogi

C6. I ba raddau ydych chi’n cefnogi fod yr Awdurdod yn cynnal y 
rheolaethau presennol o dan y Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus 
diwygiedig arfaethedig mewn perthynas a Chŵn ar Dennyn?

5
Cefnogi’n 

llwyr

4
Cefnogi

3 
Does gen i ddim 
barn ar y mater

2 
Cefnogi’n 
rhannol

1 
Ddim yn 
cefnogi

C7. I ba raddau ydych chi’n cefnogi fod yr Awdurdod yn cynnal y 
rheolaethau presennol o dan y Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus 
diwygiedig arfaethedig mewn perthynas o chŵn ar dennyn yn ôl 
cyfarwyddyd?

5
Cefnogi’n 

llwyr

4
Cefnogi

3 
Does gen i ddim 
barn ar y mater

2 
Cefnogi’n 
rhannol

1 
Ddim yn 
cefnogi



C8. I ba raddau yr ydych yn cefnogi’r Cyngor gyda’r newidiadau 
arfaethedig i swb y Rhybudd Cosb Benodedig, gan godi bob un i’r gosb 
bresennol am faw cŵn (£100)?

5
Cefnogi’n 

llwyr

4
Cefnogi

3 
Does gen i ddim 
barn ar y mater

2 
Cefnogi’n 
rhannol

1 
Ddim yn 
cefnogi

C9. Sylwadau (Dim mwy na 500 gair)

Ar ôl ei chwblhau, e-bostiwch y ffurflen i:   PSPOconsultation@conwy.gov.uk

Neu anfonwch trwy’r post at:

Ymgynghoriad GDMC
Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai
Swyddfeydd Dinesig
Bae Colwyn
LL29 8AR

mailto:PSPOconsultation@conwy.gov.uk
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