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Talodd menyw yn Stoke £5 i ddyn hel rhacs i gludo sawl eitem o wastraff cartref 
ymaith, gan gynnwys meicrodon, olwyn beic a bagiau bin.  

Rhoddodd y gwastraff i’r dyn hel rhacs, ond ar ôl derbyn gwybodaeth 
gan berson dienw, canfuwyd y gwastraff yn ddiweddarach wedi’i dipio’n 
anghyfreithlon mewn cae lai na 400 troedfedd i ffwrdd.

Cafodd y llanast ei olrhain yn ôl at y fenyw a gyfaddefodd iddi dalu rhywun i’w 
gludo ymaith heb ofyn am dderbynneb nag unrhyw fanylion o gwbl.

Y CANLYNIAD Aethpwyd â’r fenyw anffodus i Lys Ynadon Swydd Stafford lle plediodd yn euog 
i fethu â sicrhau bod gwastraff yn cael ei gludo gan berson awdurdodedig. 
Fe’i rhyddhawyd yn amodol am 12 mis, a’i gorchymyn i dalu £15 o dâl i 
ddioddefwyr a £438 o gostau.

Y CYD-DESTUN Mae gan bawb ddyletswydd gofal i sicrhau bod eu gwastraff yn cael ei gludo 
ymaith gan gludwyr gwastraff trwyddedig, a hynny i fan sy’n gallu derbyn  
y gwastraff hwnnw’n gyfreithlon.

Drwy fethu â gwneud hyn, gall rhywun gael ei erlyn a wynebu dirwy  
o unrhyw faint.

BETH DDYLID 
FOD WEDI’I 
WNEUD YN 
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Wrth drefnu i gludo gwastraff ymaith, mae’n hanfodol gofyn am dderbynneb, 
gofalu fod gan y person drwydded cludo gwastraff, a gofyn i ble y bydd y 
gwastraff yn mynd.



(B)UN AC OLL!
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Mae tîm adeiladu’r grwp eiddo Willmott Dixon yng Nghymru a Gorllewin Lloegr 
wedi creu cynllun dyfeisgar a fydd yn rhoi cymhelliad ariannol i is-gontractwyr i 
leihau faint o wastraff y maent yn ei gynhyrchu ar safleoedd.   

Fel arfer bydd nifer o sgipiau ar safle adeiladu lle bydd y gwahanol grefftwyr yn 
gwahanu eu gwastraff. Bydd tîm y prosiect wedyn yn talu ffi i gwmni rheoli gwastraff 
i drin y cynnwys a mynd â’r sgipiau ymaith pan fyddant yn llawn. Gall is-gontractwyr 
lenwi’r sgipiau hyn mor aml ag y dymunant, ac nid oes unrhyw gymhelliad i leihau 
nifer y sgipiau sy’n cael eu defnyddio drwy bacio gwastraff yn dynn ac yn effeithiol. 
Er nad yw’r un is-gontractwr yn cynhyrchu gwastraff yn fwriadol, gall y modd y 
maent yn rheoli ac yn storio deunyddiau gael effaith fawr ar ba mor effeithiol y 
mae’r rheini’n cael eu defnyddio. Er enghraifft, nid yw’n anghyffredin i is-gontractwyr 
gael nwyddau wedi’u difrodi gan is-gontractwyr eraill a’u taflu i’r sgip heb hyd yn 
oed dynnu’r gorchudd oddi arnynt.

Treialwyd y dull newydd ar safle adeiladu ysgol newydd yn Weston-super-Mare. Ar 
y dechrau’n deg, gofynnwyd i is-gontractwyr gynnwys cost gwaredu gwastraff fel 
eitem ar wahân yn eu tendrau. 

Unwaith roeddent ar y safle, cafodd yr ardal wastraff ei chloi, ac wrth i bob is-
gontractwr ddod â’i wastraff i’r fan honno, gwaed cofnod ohono. Ar ddiwedd y 
gwaith, cafodd yr is-gontractwyr filiau am y gwastraff yr oeddent wedi’i gynhyrchu 
ar ben yr hyn roeddent wedi’i ragweld - ond o ddefnyddio llai o wastraff, fe fyddent 
yn cael cadw’r gwahaniaeth. Rhoddodd y cynllun gymhelliad gwirioneddol i is-
gontractwyr geisio cyfyngu cymaint ag y bo modd ar y gwastraff yr oeddent yn  
ei gynhyrchu.

Y CANLYNIAD O’i gymharu â’r dulliau traddodiadol o reoli gwastraff, hanerwyd faint o wastraff 
adeiladu a gafodd ei gynhyrchu o dan y cynllun yn yr ysgol yn Weston-super-
Mare, a lleihawyd y costau 50%. Mae’r dull hwn bellach yn cael ei ddefnyddio ar 
safleoedd Willmott Dixon drwy’r wlad, lle mae canlyniadau tebyg i’w gweld. 

Y CYD-DESTUN Mae gan Willmott Dixon darged gyda’r mwyaf blaengar yn y diwydiant, sef lleihau 
gwastraff adeiladu 60% erbyn 2020 (gan ddefnyddio ffigurau 2012 yn fan cychwyn). 
Mae lleihau gwastraff adeiladu ar safleoedd yn allweddol er mwyn cyrraedd y 
targed hwn. 

Y GWERSI A 
DDYSGWYD

Er mwyn i’r dull hwn lwyddo, mae’n allweddol bod gan dîm y safle wybodaeth dda 
am y mathau o wastraff a faint ohono sy’n cael ei gynhyrchu fel arfer gan wahanol 
grefftwyr. Bydd hyn yn gymorth iddynt ddeall, pan fydd y tendrau’n cael eu 
cyflwyno, a yw costau rhagweladwy yr is-gontractwyr yn realistig, ac mae’n golygu 
bod modd eu herio os ydynt yn rhy uchel. Mae Willmott Dixon wedi datblygu dull o 
ragweld faint o wastraff a gaiff ei gynhyrchu, sy’n helpu ei weithwyr i amcangyfrif 
costau’n fwy cywir.



TROSEDDWR GWASTRAFF YN ANWYBYDDU  
RHYBUDDION CYSON AC YN CAEL EI DAGIO
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Ar ôl cael gwybodaeth gan y cyhoedd, ymwelodd Asiantaeth yr Amgylchedd 
â safle a chanfod tomenni o wastraff adeiladu a dymchwel, teiars, batris a 
cherbydau sgrap ac ynddynt hylifau sy’n llygru. Nid oedd gan y tirfeddiannwr 
drwydded, a chafodd gyngor a phedair wythnos i glirio’r gwastraff.

Y CANLYNIAD Anwybyddodd y tirfeddiannwr y rhybudd, a hyd yn oed anwybyddu ail 
gyfarwyddyd i glirio’r gwastraff. Cafodd wedyn ddedfryd wedi’i gohirio o 
bedwar mis, costau o £2,300, a thag electronig yn ei rwystro rhag mynd allan  
ar ôl 7pm.

Y CYD-DESTUN Mae cadw safle gwastraff heb y drwydded gywir yn anghyfreithlon ac yn 
beryglus, a gall arwain at gael eich erlyn ac at ddirwy o unrhyw faint.
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Heb drwydded, ni ddylai’r tirfeddiannwr fod wedi derbyn unrhyw wastraff ar ei 
eiddo. Gyda thrwydded, dylai’r gwastraff fod wedi’i reoli’n gywir.

MAE GWEITHREDU 
SAFLE HEB Y 
DRWYDDED 
GWASTRAFF 
GYWIR YN 
ANGHYFREITHLON 
AC YN BERYGLUS



NEWIDIADAU BYCHAIN YN ARWAIN AT  
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Roedd angen adnewyddu Gorsaf Dân Gymunedol Solihull, lle’r oedd arwynebedd y 
llawr tua 1740m2. Roedd digon o gyfle i gyfyngu cymaint ag y bo modd ar wastraff, a 
chanfuwyd y cyfleoedd hynny yn gynnar yn y prosiect.  

Y CANLYNIAD Cyrhaeddwyd targedau i leihau gwastraff 10%, i ailgylchu 70% ac i anfon dim mwy 
na 20% i safleoedd tirlenwi, a hynny’n hawdd. Rhagwelwyd y byddai 339 tunnell o 
wastraff anadweithiol, ond ni chafodd unrhyw wastraff anadweithiol o’r fath ei anfon 
o’r safle yn ystod y gwaith adeiladu, gyda dim ond 114 tunnell o wastraff nad oedd 
yn beryglus yn cael ei gludo ymaith - sy’n rhyfeddol i brosiect mor fawr. Arweiniodd y 
lleihad hwn mewn gwastraff, a’r costau sgipiau is yn dilyn hynny, at arbedion o £30,256.

Y CYD-DESTUN Gwnaed nifer o benderfyniadau i leihau gwastraff, gan gynnwys:

• Cafwyd gwared ar y deunyddiau a oedd yno’n barod yn y ffordd fwyaf 
economegol, gan gyfyngu ar ddifrod

• Defnyddiwyd dulliau torri mecanyddol er mwyn lleihau gwastraff

• Cafodd gwastraff pren ei leihau drwy ailddefnyddio paledau wrth gaffael

• Defnyddiwyd tâp/pren ar waliau yn hytrach na phlastr, a oedd yn lleihau gwastraff 
gormodol

• Cafodd gwastraff ei wahanu ar y safle

Effaith gyfansawdd y penderfyniadau hyn oedd gostyngiad mawr mewn gwastraff ac 
arbedion sylweddol o ran cost. .

Y GWERSI A 
DDYSGWYD

Llwyddwyd i arbed llawer o arian drwy wneud nifer o benderfyniadau bychain i leihau 
gwastraff, ond y prif wersi a ddysgwyd oedd:

• Dim ond defnyddio contractwyr gwastraff sydd â chyfraddau ailgylchu uchel oddi 
ar y safle, gan ddilyn yr arferion gorau a lleihau’r gwastraff sy’n mynd i safleoedd 
tirlenwi

• Bydd sgipiau ar wahân wastad yn cael eu hystyried ar gyfer prosiectau yn y 
dyfodol gan eu bod yn lleihau costau

• Bydd data’n cael ei ddefnyddio’n fewnol i wneud rhagolygon, er mwyn sicrhau 
bod y cynlluniau a wneir cyn y gwaith adeiladu mor debyg â phosibl i’r gwir 
wastraff a fydd yn cael ei gynhyrchu

£30,256
WEDI ARBED


