
  

 
 
 
 

Diwrnod Gweithredu ynghylch Baw Cŵn  
Dydd Mercher, 25 Ebrill, 2018 

 
Byddem yn falch pe gallech gymryd rhan yn ein Diwrnod Gweithredu ddydd Mercher 25 
Ebrill, pan fyddwn yn annog pawb i helpu ni i fynd i'r afael â phroblemau baw cŵn. 
 
Bydd swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Caerfyrddin yn cydweithio â grwpiau 
ysgol, sefydliadau a busnesau lleol i roi gwybod i bobl ein bod wedi cael digon ar faw cŵn ar 
strydoedd Caerfyrddin. Byddwn ar batrôl ac yn siarad â chynifer o bobl â phosibl, yn ogystal â 
chynnal ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol y diwrnod hwnnw i godi ymwybyddiaeth a rhoi 
gwybod i bobl am y sianelu sydd ar gael ar-lein iddynt gael gwybodaeth ac adrodd am 
achosion o faw cŵn. 
 

Sut y gallwch chi helpu 
 
Cymerwch ran! Rydym yn gobeithio siarad â chynifer o bobl â phosibl ddydd Mercher, a 
gallwch chi fod yn rhan o'r gwaith hwnnw. Defnyddiwch y cyfle i siarad â pherchnogion cŵn, 
rhoi gwybod i ni am ddigwyddiadau ar-lein a helpu ni i godi ymwybyddiaeth. 
 
Os ydych yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, ymunwch â'n hymgyrch ar Facebook a 
Twitter - gallech chi helpu ni i gyrraedd miloedd o bobl! Postiwch eich neges, lluniau neu 
fideos gan ddefnyddio'r hashnod #BagioBinio - rydym wedi cynnwys rhai awgrymiadau isod... 
 

 Rydym wedi cael digon ar faw cŵn ar ein strydoedd. Os oes gennych chi gi, a wnewch 
chi #BagioBinio a helpu i gadw #Caerfyrddin yn lân.Rhowch wybod am faw cŵn i 
@CarmsCouncil ar-lein: http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-
cyngor/ailgylchu-biniau-a-sbwriel/sbwriel/baw-cwn/#.WtiPIv5TEy8  

 

 Rydym yn cymryd rhan yn niwrnod gweithredu @CarmsCouncil i fynd i'r afael â baw 
cŵn ar strydoedd #Caerfyrddin. Rydym yn annog perchnogion cŵn i wneud y peth 
iawn - #BagioBinio. Rhowch wybod am faw cŵn i @CarmsCouncil ar-lein: 
http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/ailgylchu-biniau-a-
sbwriel/sbwriel/baw-cwn/#.WtiPIv5TEy8  
 

 Pam na all bobl #BagioBinio? Mae baw cŵn ar ein strydoedd yn ffiaidd ac yn beryglus. 
Codwch faw eich ci. Rhowch wybod am faw cŵn i @CarmsCouncil ar-lein: 
http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/ailgylchu-biniau-a-
sbwriel/sbwriel/baw-cwn/#.WtiPIv5TEy8  

 
Byddwn yn cadw llygad barcud am eich postiadau ac yn rhannu/aildrydar eich lluniau a'ch 
fideos - diolch am ein helpu ni i godi ymwybyddiaeth. 
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