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    Nodiadau Cyfarwyddyd Tunelledd Gwastraff Fersiwn 1.2 Medi 2014   
 

Nodiadau Cyfarwyddyd Tunelledd Gwastraff  
Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Lloegr a Chymru) 2007 

 
 

Mae’r ffurflen gofnodion tunelledd gwastraff hon yn gofyn i chi ddweud wrthym y math a’r cyfansymiau o wastraff wedi’i reoli a 
drafodwyd gennych yn eich safle.  

Llenwch gopi o’r ffurflen hon bob chwarter a’i hanfon atom o fewn 1 mis i ddiwedd y chwarter cofnodi. Os oes mwy nag un math o 
weithgaredd rheoli gwastraff ar y safle bydd angen i chi lenwi un set o ffurflenni ar gyfer pob math o weithgaredd 

Y Chwarteri yw Ch1: 1 Ionawr i 31 Mawrth, Ch 2: 1 Ebrill i 30 Ionawr, Ch 3: 1 Gorffennaf i 30 Medi, Ch4: 1 Hydref i 31 Rhagfyr. 

  

Sut i ddefnyddio’r ffurflen – Nodiadau 
Rhagarweiniol  

Darllenwch drwy’r ffurflen i gyd a’r nodiadau cyfarwyddyd hyn cyn 
dechrau llenwi dim byd.  

Sylwch os yw’ch trwydded/caniatâd yn cynnwys mwy nag un 
cyfleuster, bydd rhaid i chi lenwi mwy nag un ffurflen. 

Wrth i chi lenwi’r ffurflen bydd angen copi o’r rhestri dewis arnoch 
hefyd 

Mae’r copi hwn yn rhestru'r holl eitemau y mae eu hangen arnom 
yn adrannau 5 a 6, yn cynnwys 

 y cynghorau dosbarth/sir o fewn eich ardal  

 Rhestr o Reoliadau Gwastraff (LOWR) sy’n rhoi manylion yr holl 
Godau Gwastraff  Ewropeaidd (EWC) 

 Codau Gwaredu neu Adennill  
Sylwch fod y meysydd gorfodol wedi’u nodi â  
seren. 
 

 

Dalennau parhad  

Mae yna ddalennau parhad ar gael, rhag ofn y bydd angen dalen 
barhad arnoch ar gyfer Adrannau 5 a 6.  

Os ydych chi’n defnyddio dalennau parhad, gwnewch yn siŵr fod 
pob dalen wedi’i labelu’n glir â rhif eich trwydded gwastraff. 

Mae hwn i’w weld ar flaen eich trwydded/caniatâd. 

Fe ddylech chi ddweud wrthym hefyd faint o ddalennau parhad a 
ddefnyddir wrth i chi lenwi Adran 7 ‘Datganiad’ ar y ffurflen. 

Fe allwch chi lungopïo'r ffurflen neu ddalen barhad os ydych chi 
wedyn am gopïau ychwanegol. 

 

 

 

Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch  
Yr ydym wedi ceisio gwneud y ffurflen mor syml ag sy’n 
bosibl, ond cysylltwch â ni: 

● os ydych chi am unrhyw gyngor ynglŷn â gosod allan y 
wybodaeth y mae ei hangen arnom 

 os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ynglŷn â’r broses 
cofnodion gwastraff 

Ffoniwch ein Tîm Cofnodion Gwastraff ar  
0300 065 3000 os oes gennych unrhyw ymholiadau. 

 

Sut i lenwi’r ffurflen  
Adran 1 Cyfnod y cofnodion a manylion cyswllt  

Rhowch y chwarter priodol fel misoedd, fel y dangosir uchod a’r 
flwyddyn  

Ychwanegwch y manylion cyswllt ar gyfer y cofnodion hyn. 
Os bydd unrhyw fanylion yn anghywir anfonir y ffurflen yn ôl 
atoch  

Adran 2 Manylion trwydded, gweithredwr a safle  

Gweithredwr y Safle  

Rhowch rif eich trwydded, a manylion gweithredwr y 
safle o’ch trwydded neu ganiatâd rheoli gwastraff 
cyfredol. 

Math o gyfleuster 

Rhowch y math o gyfleuster o’r manylion a nodir ar eich 
trwydded neu ganiatâd rheoli gwastraff o’r rhestri dewis. 

Adran 3 Safleoedd tirlenwi yn unig 

Dylai gweithredwr safleoedd tirlenwi lenwi’r Adran hon 

fel y mae pethau ar 1af Ionawr yn y flwyddyn gyfredol. 

Gofod gwag sy’n weddill sy’n rhan o’r drwydded/caniatâd 

Rhowch y gofod tirlenwi gwag sy’n weddill a ganiateir gan eich 
trwydded neu ganiatâd mewn metrau ciwbig ar 1af Ionawr yn y 
flwyddyn gyfredol.. 'Lle gwag’ yw’r capasiti  sy’n weddill yn eich 
safle a drwyddedir/ganiateir a dylai hwn gynnwys yr ardaloedd 
sy’n gynwysedig yn y drwydded neu ganiatâd rheoli gwastraff a 
chaniatâd cynllunio yn unig. 
 

Adran 4 Manylion y cofnodion  

Dim Cofnodion? 

Dywedwch os nad ydych yn cyflwyno cofnodion a rhowch y 
rheswm pam dros hynny  

A ddefnyddiwyd pont bwyso?  

Dywedwch a ddefnyddioch chi bont bwyso ai peidio (naill ai yn 
eich cyfleuster neu bont bwyso gyhoeddus).  Rhowch ganran y 
gwastraff a dderbyniwyd cyn gwaredu. 

 Adran 5 Gwastraff a dderbyniwyd ar y safle  

Cyn i chi lenwi’r Adran hon gwnewch yn siŵr fod gennych gopi 
o’r rhestri dewis sy’n rhestru'r holl eitemau y mae eu hangen 
arnom yn Adran 5, yn cynnwys: 
● Rhestr o Reoliadau Gwastraff (Cymru) 2005 sy’n rhoi 
manylion yr holl Godau Gwastraff Ewropeaidd.  
● Rhestr o’r cynghorau dosbarth/sir  

Yr ydym wybod am bob llwyth o wastraff a dderbyniwch o 
wahanol ffynonellau. Ar gyfer pob llwyth rhowch: 

● tarddiad y gwastraff . 
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● manylion am y gwastraff (cod EWC, y broses y derbynnir y 
gwastraff ar ei gyfer, y cyfanswm fesul tunnell)  

Defnyddiwch y ddalen barhad os oes angen  

Tarddiad 

Rhowch enw ardal yr awdurdod lleol o’r lle y daeth y gwastraff. 
Os nad ydych yn gwybod o ba ardal, rhowch enw'r cyngor sir 
neu ardal gynllunio o’r lle y daeth y gwastraff 
Mae rhestr o’r ardaloedd/siroedd yn gynwysedig ar y rhestri  
dewis 

Cod EWC  

Rhowch y cod EWC fel y dangosir ef yn Rhestr Rheoliadau 
Gwastraff (Cymru) 2005 a rhestri dewis. 

Nodi Awdurdod Casglu Gwastraff  

Nodi a gasglwyd y gwastraff gan Awdurdod Casglu Gwastraff ai 
peidio. 

Bioddiraddadwy  

Nodi a yw’r gwastraff yn fioddiraddadwy ai peidio. 

Cod Gwaredu neu Adennill  

Rhowch y cod Gwaredu neu Adennill a ddangosir yn y rhestri 
dewis sy’n berthnasol i’r gwastraff hwn a dderbyniwyd.   

Cyfanswm mewn tunelli  

Rhowch y cyfanswm mewn tunelli o bob math o wastraff 
penodol a dderbyniwyd o bob ardal. 

Ar gyfer Cyfleusterau Deunyddiau o dan raglen 9A o EPR 
2014 

Ar gyfer cyfleusterau deunyddiau bydd angen i chi rhestru'r 
cyflenwr gwastraff cymysg a dderbyniwyd i’w sortio, y nifer o 
samplau a dynnwyd o wastraff oddi wrth y cyflenwr hwn, 
cyfanswm y pwysau a gymerwyd a chanlyniadau cyfansoddiadol 
o samplo’r gwastraff hwn  . 

Sylwch hyn ynglŷn â’r samplau a gymerwyd:  

Ar gyfer mewnbwn gwastraff cymysg dylai’r samplau fod o leiaf 
55Kg yn unigol a chyfartaledd o 60kg dros y chwarter ac wedi’u 
cymryd oddi wrth bob cyflenwr fesul amledd treigl mewnbwn 160 
tunnell tan 1af Hydref 2016 ac ar ôl dyddiad hwn fesul amledd 
treigl mewnbwn 125 tunnell. 

Unedau 

Sylwch fod yn rhaid hysbysu cyfansymiau o wastraff yn 
defnyddio unedau tunelli. I drosi unedau eraill yn dunelli 
defnyddiwch ein ffactorau trosi gwastraff sydd ar gael o’n 
gwefan neu trwy gysylltu â ni.  
 

Adran 6  Gwastraff a symudwyd o’r safle   

Cyn i chi lenwi’r Adran hon gwnewch yn siŵr fod gennych gopi 
o’r rhestri dewis sy’n rhestru'r holl eitemau y mae eu hangen 
arnom yn Adran 6, yn cynnwys: 

● Rhestr o Reoliadau Gwastraff (Cymru) 2005 sy’n rhoi 
 
 
 
 

 
Dychwelyd y ffurflen atom   

Dylech ddychwelyd y ffurflen hon i ni: 

 heb fod yn hwyrach nag un mis ar ôl diwedd y chwarter  

  Ar ôl llenwi postiwch i:   

Natural Resources Wales 
Customer Care Centre 
29 Newport Rd 
Cardiff 
CF24 0TP 

manylion yr holl Godau Gwastraff Ewropeaidd.  
● Rhestr o’r cynghorau dosbarth/sir 
 
Yr ydym am wybod am bob llwyth o wastraff yr anfonwch i 
wahanol leoliad. Ar gyfer pob llwyth rhowch  

 y safle derbyn yr anfonir ef iddo 

 manylion am y gwastraff a symudwyd o’r safle  . 
 (cod EWC, y broses y derbynnir y gwastraff ar ei 
gyfer, y cyfanswm fesul tunnell)  

Defnyddiwch y ddalen barhad os oes angen 

Cyrchfan 

Rhowch enw y dosbarth awdurdod lleol lle’r anfonir y 
gwastraff. Os nad ydych yn gwybod pa ddosbarth, rhowch 
enw cyngor sir neu ardal cynllunio’r cyrchfan. 

Mae rhestr o’r ardaloedd/siroedd yn gynwysedig ar y rhestri 
dewis  

Cod EWC  

Rhowch y cod EWC fel y dangosir ef yn Rhestr Rheoliadau 
Gwastraff (Cymru) 2005 a’r rhestri dewis. 

Nodi Awdurdod Casglu Gwastraff  

Nodi a gasglwyd y gwastraff gan Awdurdod Casglu Gwastraff ai 
peidio. 

Cod Gwaredu ac Adennill y cyfleuster derbyn   

Rhowch y cod Gwaredu ac Adennill a ddangosir yn y rhestri 
dewis sy’n berthnasol i’r gwastraff a symudwyd  

Cyfanswm mewn tunelli  

Rhowch y cyfanswm mewn tunelli o bob math o wastraff 
penodol a symudwyd i bob ardal  

Ar gyfer Cyfleusterau Deunyddiau o dan raglen 9A o RTA 
2014 

Ar gyfer Cyfleusterau Deunyddiau bydd angen i chi ddarparu'r 
manylion canlynol ynglŷn ag allbwn: Enw a chyfeiriad y 
cyfleuster lle’r anfonir y gwastraff, rhif ei drwydded, disgrifiad o’r 
deunyddiau o’r rhestri dewis, nifer y samplau o bob deunydd 
allbwn penodol, cyfanswm pwysau'r samplau a gymerwyd o 
bob deunydd allbwn, canran cyfartalog y deunydd allbwn 
penodol o ddadansoddiad cyfansoddiadol a’r gwiriad safonol o’r 
cyfartaledd ar gyfer pob math o ddeunydd allbwn. 

Sylwch hyn ynglŷn â’r samplau a gymerwyd: 

Ar gyfer allbynnau gwastraff dylai samplau fod yn o leiaf 10kg 
ar gyfer gwydr, 50kg ar gyfer papur, 20kg ar gyfer plastig a 
10kg ar gyfer metelau a’i gymryd fesul amledd treigl allbwn 50 
tunnell ar gyfer gwydr , fesul amledd treigl allbwn 80 tunnell ar 
gyfer papur, fesul 20 amledd treigl allbwn 20 tunnell ar gyfer 
metelau a fesul amledd treigl allbwn 20 tunnell ar gyfer 
plastigion tan 1af Hydref 2016 ac ar ôl y dyddiad hwn fesul  
amledd treigl allbwn 50 tunnell ar gyfer gwydr, fesul  amledd 
treigl allbwn 60 tunnell ar gyfer papur , fesul  amledd treigl 
allbwn 20 tunnell ar gyfer metelau a fesul15 amledd treigl 
allbwn 15 tunnell ar gyfer plastigion. 

 

 

 

Gwybodaeth ychwanegol  
 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch ein rhif ymholiadau 

cyffredinol 0300 065 3000 rhwng 8.00am a 6.00pm 


