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Cod Ymddygiad

Cerdded Ceunentydd Gogledd Cymru

Wrth baratoi i ddefnyddio ceunant, 
cofiwch fod yn ystyriol tuag at bobl 
eraill;

Nodwch ble mae'r toiledau cyhoeddus agosaf Ÿ
a rhowch gyfle i'ch grŵp ymweld â'r toiledau 
cyn mynd i'r ceunant. 

 Os yw'r llefydd parcio ar gyfer y ceunant yn Ÿ

brin, defnyddiwch gyn lleied â phosib o 
gerbydau, peidiwch â threulio mwy o amser na 
sydd wir ei angen, a pharciwch yn daclus er 
mwyn sicrhau bod cymaint o le parcio â phosib 
i bawb.

Plîs parchwch y trigolion lleol sy'n byw yn agos Ÿ
at geunentydd ac yn eu hymyl. Cadwch y 
lefelau sŵn i lawr tra byddwch yn y meysydd 
parcio ac wrth gerdded i mewn i'r ceunant ac 
allan ohono. 

Dim ond y prif fannau mynediad a gadael Ÿ
rheolaidd y dylid eu defnyddio i gael mynediad 
i geunant – peidiwch â dringo ffensys na chreu 
llwybrau newydd.  

Cofiwch godi unrhyw sbwriel rydych yn ei Ÿ
ddarganfod yn y ceunant a'r meysydd parcio. 
Does dim gwastraff 'derbyniol', dim hyd yn oed 
gwastraff biobydradwy, fel croen banana a 
chraidd afal. Mae'n cymryd 2 flynedd i groen 
oren bydru! 

Gofynnwch i'ch grŵp newid o'r golwg, oddi Ÿ
wrth ffyrdd a llwybrau mynediad cyhoeddus.

Pan rydych chi mewn ceunant, 
helpwch i atal difrod i blanhigion 
arbennig;

Arhoswch yn y ddyfrffordd neu cadwch at Ÿ
lwybrau sydd wedi'u sefydlu ac ag ôl traul.

Ewch i mewn i'r ceunant gan ddefnyddio'r Ÿ
pwyn�au mynediad a gadael rheolaidd ac 
arhoswch yn y ddyfrffordd os yw hynny'n 
bosib. Os ydych chi mewn grŵp, cerddwch 
mewn llinell sengl a chefnogwch eich gilydd.

Osgowch sefyll ar greigiau a chlogfeini Ÿ
mwsoglyd, gan gynnwys yn yr afon.

Osgowch ddringo ar ochrau creigiog y ceunant.Ÿ

Os yw'r llwybrau sydd wedi'u sefydlu'n Ÿ
defnyddio siliau, osgowch rwbio yn erbyn 
wynebau fer�gol y creigiau.

Os ydych chi mewn grŵp, ymgasglwch ar Ÿ
arwynebau caled, noeth neu ar ro mân yn unig.

Parchwch grwpiau eraill yn y ceunant. Os oes Ÿ
arnoch angen mynd heibio i grŵp arall, cofiwch 
gyfathrebu â'r arweinydd, defnyddio llwybrau 
sydd wedi'u sefydlu yn unig a pheidiwch â 
chreu rhai newydd. Os oes angen, arhoswch. 

Peidiwch â rigio o goed oni bai fod hynny'n gwbl Ÿ
angenrheidiol; gosodwch y rhaffau'n ofalus rhag 
niweidio cennau neu fwsoglau ar goed. 

Tynnwch yr holl raffau yn syth ar ôl eu defnyddio Ÿ
– peidiwch â gadael unrhyw rigin yn ei le.

Peidiwch â chasglu dail na blodau. Ÿ


