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Deiseb P-06-1212 Cyfraith Mark Allen –  

Rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored 

yng Nghymru. 

Adborth i'r Pwyllgor Deisebau mewn ymateb i lythyr ar 12 Ionawr 2022 at Clare Pillman, Prif 

Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru.  

Cyflwyniad 

Diolch am y cyfle i roi sylw.  

Rydym yn deall pam fod teulu a ffrindiau Mark Allen wedi cychwyn eu deiseb ac yn eu 

hedmygu am ddod o hyd i egni cadarnhaol mewn trasiedi o'r fath. Rydym yn cefnogi'r 

ystyriaeth ofalus mae'r pwyllgor yn ei rhoi i'w cynigion ac rydym yn gobeithio y bydd ein 

mewnbwn yn rhoi gwerth pellach at yr ystyriaethau hynny.  

Eich rôl mewn perthynas â diogelwch dŵr yng Nghymru.  

Rydym ni yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cymryd diogelwch dŵr o ddifrif. Rydym yn 

ymgymryd â chyrsiau hyfforddi ar gyfer unrhyw un o'n staff sy'n gweithio mewn dŵr neu 

gerllaw, ac rydym yn asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â chyrff dŵr ar y tir rydym yn ei reoli, ar 

ein adeileddau ar afonydd, ac yn arbennig ar y 42 o gronfeydd dŵr lle ni yw’r perchennog 

a’r gweithredwr.  

Mae gennym hefyd gyfrifoldeb dros ddiogelwch y cyhoedd mewn nifer sylweddol o asedau 

CNC, megis adeileddau amddiffyn rhag llifogydd, drysau llanw, gorsafoedd mesur, coredau, 

tramwyfeydd pysgod, a chronfeydd dŵr lliniaru llifogydd. Fodd bynnag, nid ni yw’r 

tirfeddiannydd yn llawer o'r asedau hyn.  

Mae CNC yn rheoli 144,087 hectar o goetir a gwarchodfeydd natur. Mae'r tir hwn yn 

cynnwys dros 120 o gyrff dŵr agored. Mae'r rhain yn gymharol fach o ran maint – 1.6 hectar 

ar gyfartaledd yn unig. Mae'r mwyafrif yn llynnoedd ucheldir pellennig ac mae rhai ohonynt 

yn gronfeydd dŵr a oedd yn gloddfeydd gynt. Mae'r rhan fwyaf o’r tir a reolir gan CNC wedi'i 

dynodi neu ei neilltuo yn dir mynediad agored o dan y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau 

Tramwy, lle mae'r cod yn benodol yn gwahardd nofio heb ganiatâd y tirfeddiannydd ac mae 

cyfrifoldeb CNC wedi'i leihau.  

O ystyried maint ystâd CNC, nid ydym yn berchennog y glannau mewn sawl lleoliad - mae'r 

hawliau a chyfrifoldebau hyn yn aml wedi cael eu heithrio o'r caffaeliadau gwreiddiol.  Felly, 

ond yn anaml mae gennym gyfrifoldeb dros ddiogelwch defnyddwyr afonydd.  

Eich cyfraniad at ddatblygu Strategaeth Atal Boddi Cymru gan Diogelwch Dŵr Cymru 

a'i heffaith.  

Ni chwaraeodd CNC unrhyw ran yn y gwaith o ddatblygu Strategaeth Atal Boddi Cymru. 

Fodd bynnag, gwnaeth ein staff fynychu Cynhadledd Diogelwch Dŵr RoSPA 2021 a 

chyfrannu at ganllawiau’r Grŵp Diogelwch Ymwelwyr (gweler yn hwyrach ymlaen) ar 

fynediad at ddiben nofio dŵr agored.  
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Eich barn am gynigion Llywodraeth Cymru i ehangu mynediad at ddyfrffyrdd 

mewndirol at ddibenion hamdden a’ch rôl gydag Is-grŵp Mynediad at Ddŵr y Fforwm 

Mynediad Cenedlaethol.  

Gwnaethom gynghori Llywodraeth Cymru yn dilyn ein gwaith yn arwain y Grŵp Cynghori ar 

Ddiwygio Mynediad. Cadarnhaodd cadeirydd CNC yr hen Is-grŵp Mynediad at Ddŵr y 

ffocws ar wella defnydd a rennir o ddyfroedd mewndirol rhwng genweirio a chwaraeon padl, 

gan geisio datblygu datrysiad cynaliadwy i'r heriau hanesyddol, gydag adroddiad wedi'i 

gyflwyno i’r Gweinidog i’w ystyried. Nid oedd ystyriaethau diogelwch y cyhoedd yn rhan o 

gylch gwaith yr is-grŵp.  

Ar hyn o bryd, nid oes hawliau cyhoeddus statudol cyffredinol ar gyfer mynediad at 

ddibenion hamdden mewn dyfroedd mewndirol yng Nghymru, neu arnynt, ac ychydig iawn 

o gyfraith gyffredin, sydd yn syml yn golygu bod dyfroedd mewndirol Cymru yn eiddo 

preifat. O ganlyniad, mae yna risg o ysgogi tresmasu fel canlyniad anfwriadedig o ddarparu 

gwybodaeth neu adnoddau diogelwch lle nad oes mynediad cytunedig. Lle caiff mynediad 

ei ganiatáu, cyfrifoldeb perchennog yr eiddo yw atebolrwydd a lliniaru risg.  

Amlinellu mesurau sydd ar waith i gynyddu diogelwch dŵr mewn cronfeydd dŵr a 

reolir gan CNC.  

Mewn cronfeydd dŵr a reolir gan CNC, yn unol â’r drefn gydag asedau eraill, mae yna 

raglen o waith asesu risg, archwilio a chynnal a chadw i sicrhau diogelwch. Ystyrir 

diogelwch dŵr yn rhan o'r asesiad hwn. Ceir tair ystyriaeth:   

• cyfrifoldeb perchenogaeth;  

• graddfeydd y gweithgarwch (y niferoedd tebygol a fydd yn cymryd rhan); a  

• chymryd camau “rhesymol”.  

Rydym yn rheoli diogelwch hamdden ar y tir yn ein gofal drwy weithredu egwyddorion ac 

arferion y Grŵp Diogelwch Ymwelwyr. Mae'r Grŵp Diogelwch Ymwelwyr yn gorff sy’n 

cwmpasu’r DU ac Iwerddon ac sydd ag aelodaeth o'r rhan fwyaf o sefydliadau tirfeddianwyr 

ac eiddo hanesyddol yr ymwelir â hwy.  Mae CNC yn aelodau o'r bwrdd. Mae cyhoeddiad y 

Grŵp Diogelwch Ymwelwyr, “Rheoli diogelwch ymwelwyr yng nghefn gwlad” (fel y cefnogir 

gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch), yn amlinellu egwyddorion ar gyfer 

cydbwyso'r buddion a'r risgiau ar gyfer ymwelwyr i gefn gwlad. Mae'r rhain yn dechnegau y 

gellir eu defnyddio i leiafu'r risgiau heb ddifetha'r dirwedd ac sy'n dangos sut y gall 

tirfeddianwyr fodloni eu cyfrifoldebau wrth gynnal ymdeimlad o ryddid ac antur pobl. Mae'r 

rhain yn arbennig o berthnasol mewn perthynas â’r rhan fwyaf o gyrff dŵr ac asedau CNC o 

ystyried eu lleoliad “annatblygedig”, gwledig fel arfer. Rydym wedi parthu ystad CNC yn 

unol â Sbectrwm Rheoli Risgiau y Grŵp Diogelwch Ymwelwyr. Mae mesurau rheoli 

asesiadau risg a lefel yr ymyrraeth gan reolwyr yn unol â'r parthau hyn.  

Darparu gwybodaeth am p'un a yw cronfeydd dŵr a reolir gan CNC yn cael eu hasesu 

am risg o foddi ac, os felly, sut.  

Mae CNC yn cynnal asesiadau risg mewn perthynas â diogelwch y cyhoedd ar ei gronfeydd 

dŵr ac asedau llifogydd. Mae'r mesurau rheoli, megis arwyddion, ffensys a rhwystrau i 

eithrio aelodau o'r cyhoedd, yn ystyried parthau’r Grŵp Diogelwch Ymwelwyr mewn 

perthynas â'r risg.  

https://www.visitorsafety.group/
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Fel aelod o'r Grŵp Diogelwch Ymwelwyr, mae CNC yn credu’r canlynol: -  

• Ei bod yn bwysig taro cydbwysedd rhwng hunanddibyniaeth ymwelwyr ac ymyrraeth 

gan reolwyr.   

• Ei bod yn rhesymol disgwyl i rieni, gwarcheidwaid ac arweinwyr oruchwylio'r bobl 

dan eu gofal. 

• Ei bod yn rhesymol disgwyl i ymwelwyr arfer cyfrifoldeb drostynt eu hunain. 

Adborth ar y defnydd o gortynnau taflu i atal boddi.  

Er y gall darparu cortynnau taflu ymddangos yn ddeniadol, ac y gall fod yn gam synhwyrol 

ar adegau, mae yna anawsterau gwirioneddol sydd angen eu hystyried, megis:  

• Gellid ystyried bod eu darparu yn rhoi caniatâd i fynd i mewn i’r dŵr ac annog 

mynediad heb awdurdod. Gellid lleihau canfyddiadau o risg bersonol pe ddarperid 

offer achub cyhoeddus.  

• Rydym yn profi fandaliaeth a lladrata lle rydym yn darparu offer achub cyhoeddus o'r 

math hwn mewn safleoedd ymwelwyr. Mae'n ddrud i’w harchwilio a'u cynnal a chadw 

yn ddigonol i sicrhau y byddant ar gael ac mewn cyflwr defnyddiadwy bob amser. Ar 

lawer o safleoedd, rydym yn gweld darparu offer achub cyhoeddus i fod yn amhosibl 

fel mesur rheoli.  

• Fel enghraifft o’r hyn sy'n bosibl yn yr amgylchiadau iawn, mae’r glannau “wedi'u 

datblygu'n helaeth” (yn ôl y Grŵp Diogelwch Ymwelwyr) ym Mryste yn dibynnu ar 

gyflenwad pŵer o'r prif gyflenwad a Wi-Fi ar gyfer monitro o bell o'u hoffer achub 

cyhoeddus i helpu i atal lladrata/fandaliaeth. Nid yw'r opsiwn hwn ar gael i CNC i 

fonitro offer achub cyhoeddus o ganlyniad i natur bellennig y safleoedd.  

• Ar gyfer defnydd mewn senario gweithle, mae staff CNC a allai fod yn rhan o 

senarios achub o ddŵr yn cael hyfforddiant ac yn ymarfer defnyddio cortynnau taflu 

yn rheolaidd. Nid yw'n hawdd, ac mae methu ei gael yn iawn y tro cyntaf yn arwain at 

lai o lwyddiant ar geisiadau dilynol. Mae aelodau o'r cyhoedd yn annhebygol o fod 

wedi cael hyfforddiant, ymarfer neu brofiad, ac felly bydd eu heffeithiolrwydd mewn 

defnydd cyffredinol yn debygol o fod wedi lleihau. 

• Mae gan amodau lleol effaith fawr ar lwyddiant defnyddio cortyn taflu. Mae llystyfiant 

cyfagos, pellter i'r dioddefwr (e.e. mae'n anodd defnyddio cortyn taflu yn 

llwyddiannus y tu hwnt i 15 metr), ac ymwybyddiaeth a chydlyniad y dioddefwr yn 

hanfodol, yn enwedig mewn sefyllfaoedd lle mae dŵr oer wedi arwain at sioc.  

Mae angen mesurau ymarferol pellach i gynyddu diogelwch dŵr yng Nghymru.  

Mae CNC yn cydnabod bod risg hysbys o foddi mewn unrhyw ddyfroedd ac rydym wedi 

rhoi canllawiau cyffredinol ar ein gwefan fel rhan o'n negeseuon Cod Cefn Gwlad 

ehangach, sef Y Cod Nofio yn y Gwyllt. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â Grŵp 

Diogelwch Dŵr Cymru i hyrwyddo negeseuon a rennir ynghylch y risgiau (gweler Be 

AdventureSmart and stay safe around water this summer / Mentro’n gall ac aros yn ddiogel 

o gwmpas dŵr yr haf hwn (prgloo.com)).   

Rydym hefyd yn gweithio gyda Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub mewn rhai 

safleoedd arfordirol i ddatblygu asesiadau risg mewn perthynas â diogelwch ar draethau, ac 

https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/the-wild-swimming-code/?lang=cy
https://nrw-newsroom.prgloo.com/news/be-adventure-smart-and-stay-safe-around-water-this-summer-mentron-gall-ac-aros-yn-ddiogel-o-gwmpas-dwr-yr-haf-hwn
https://nrw-newsroom.prgloo.com/news/be-adventure-smart-and-stay-safe-around-water-this-summer-mentron-gall-ac-aros-yn-ddiogel-o-gwmpas-dwr-yr-haf-hwn
https://nrw-newsroom.prgloo.com/news/be-adventure-smart-and-stay-safe-around-water-this-summer-mentron-gall-ac-aros-yn-ddiogel-o-gwmpas-dwr-yr-haf-hwn
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rydym yn rhan o Fforwm Rheolwyr Traethau Cymru, ynghyd â swyddogion o gynghorau 

bwrdeistref sirol, i rannu gwybodaeth am ddiogelwch ac arferion gorau.  
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