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Yn ôl y gyfraith, ers 1990, 
mae’n ddyletswydd 
wrth wneud “unrhyw 
weithgarwch 
masnachol” – boed o 
gartref neu o leoliad ar 
wahân – i reoli gwastraff 
yn ddiogel ac yn gyfrifol.  

Nodyn Trosglwyddo 
Gwastraff rhaid ei 
gadw am ddwy 

flynedd 

Nodyn Cludo  
rhaid ei gadw am 

dair blynedd

Gall hwn fod 
yr un cwmni 
neu’n gwmni 

gwahanol

Unrhyw ddeunydd neu 
eitemau na fyddwch 
chi, neu’ch busnes, 
am eu defnyddio 
eto ac yn dymuno’u 
symud ymaith. Efallai y 
bydd modd trwsio neu 
ddefnyddio’r eitemau 
eto, ond rydych chi am 
gael gwared arnyn nhw.

CYNHYRCHWR 
CLUDWR 

GWASTRAFF 
COFRESTREDIG

RHEOLWR 
GWASTRAFF

GWASTRAFF CEGIN 
ee caniau, cartonau, 

bwyd

GWASTRAFF 
ADEILADU

ee plastrfwrdd

GWASTRAFF 
TRYDANOL 

ee sgriniau cyfrifiadur, 
nwyddau trydanol 

eraill

GWASTRAFF 
SWYDDFA 
ee papur

GWASTRAFF 
PERYGLUS

ee batris, asid ac 
olewau  

GWASTRAFF 
CYNHYRCHU 

ee torion, naddion

BETH YW FY 
NYLETSWYDD 
GOFAL?

I BWY Y MAE’R DDYLETSWYDD GOFAL
YN BERTHNASOL?
Mae’n berthnasol i bawb sy’n cynhyrchu neu’n rheoli gwastraff.

BETH YW 
GWASTRAFF?

PRYD FYDD Y 
DDYLETSWYDD GOFAL 
YN BERTHNASOL?

Mae eich dyletswydd 
gofal yn cychwyn o’r 
funud y byddwch yn 
cynhyrchu’r gwastraff. 
Mae’n parhau hyd yn 
oed pan fyddwch yn 
ei roi i fusnes gwastraff 
trwyddedig i’w drin,  
tan y caiff ei adfer neu  
ei waredu.
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A OES DISGRIFIAD
NEU SYMBOL
AR Y NWYDDAU?     

DARLLENWCH Y 
CANLLAWIAU 
YN WWW.NATURALRESOURCES.WALES/
WASTE/HOW-TO-CLASSIFY-AND-ASSESS-
WASTE?LANG=CY  RHAID I GWMNI 
GWASTRAFF ARBENIGOL EI DRIN. 
COFIWCH, PEIDIWCH Â CHYMYSGU 
GWASTRAFF PERYGLUS Â GWASTRAFF  
NAD YW’N BERYGLUS!

EI DDEFNYDDIO 
ETO?
Oes modd gwerthu, rhoi neu  
gyfnewid yr eitemau nad ydych  
chi mo’u hangen?

EI ATGYWEIRIO?
Chwiliwch ar y rhyngrwyd am 
wasanaethau atgyweirio lleol neu 
cysylltwch â’ch rhwydwaith  
o gyflenwyr.

EI AILGYLCHU?
A yw’r eitem yn rhan o wasanaeth 
ailgylchu arferol eich contractwr 
gwastraff? Os nad yw, cysylltwch â 
nhw i ganfod sut y gallan nhw’ch 
helpu mewn ffordd arall.

GOFYNNWCH  
I GYFLENWR 
Y NWYDDAU                                   

BETH DDYLWN I EI WNEUD Â’M GWASTRAFF?
Dylech benderfynu a yw’r gwastraff yn beryglus ai peidio. 
Mae sawl ffordd o wneud hyn: 

OS NAD YW’CH GWASTRAFF YN BERYGLUS, A OES MODD...?

Os yw’ch gwastraff yn beryglus, 
yna mae’n rhaid i gwmni 
gwastraff arbenigol ei drin. 
Cofiwch, peidiwch â chymysgu 
gwastraff peryglus â gwastraff 
nad yw’n beryglus!

OS NAD OES MODD GWNEUD HYN, MAE ANGEN CAEL 
GWARED AR Y GWASTRAFF YN Y FFORDD GYWIR.
SUT MAE STORIO’R GWASTRAFF CYN EI GASGLU?

OS NA 
FYDDWCH YN 
SIWR
gofynnwch i’ch 
contractwr yn gyntaf, 
ac yna i Cyfoeth 
Naturiol Cymru neu’ch 
awdurdod lleol.

GOFALWCH 
ei fod wedi’i storio a’i 
labelu’n gywir fel na 
all dim byd ddianc fel 
sbwriel, hylif neu aroglau. 

RHWYSTRWCH 
BOBL
rhag cael mynediad iddo, 
ee drwy ei gloi mewn bin 
neu ardal ddiogel 

DEFNYDDIWCH 
GYNWYSYDDION 
ARBENIGOL
os bydd angen, ee ar 
gyfer gwastraff hylendid, 
gwastraff hylifol neu 
wastraff peryglus.

DARLLENWCH  
Y CANLLAW 
PERTHNASOL I’R 
HYN Y MAE ANGEN 
ICHI EI WYBOD



PA FATHAU 
O WASTRAFF 
Y MAE 
ANGEN EU 
CADW AR 
WAHÂN?

SUT DDYLWN 
I SYMUD FY 
NGWASTRAFF?

SUT MAE CAEL RHAGOR O WYBODAETH?

GWASTRAFF CYFRINACHOL 
i’w gadw mewn cynwysyddion 
diogel a’i waredu mewn ffordd 

sy’n briodol (mewn peiriant 
rhwygo ac ati) 

GWASTRAFF HYLENDID NEU 
OFAL IECHYD

fel gwastraff glanweithiol, 
gwastraff cymorth cyntaf ac ati 

GWASTRAFF OFFER 
TRYDANOL

fel ffonau, cyfrifiaduron, 
setiau teledu, systemau sain, 

rhewgelloedd 

GWASTRAFF SYCH I’W 
AILGYLCHU 

fel metalau, papur, gwydr a 
phlastig y dylid eu casglu mewn 

cynwysyddion gwahanol pan 
fydd hynny’n ymarferol

GWASTRAFF PERYGLUS
batris, asid, olewau, rhai 

bylbiau golau ac ati

YR HYN Y MAE’N RHAID IMI EI WYBOD 
BETH FYDD YN DIGWYDD I FY NGWASTRAFF?

Bydd eich cludwr 
gwastraff neu eich 
contractwr gwastraff 
yn trefnu i symud eich 
gwastraff. Os ydych 
chi’n bwriadu ei symud 
eich hun, bydd angen 
ichi gofrestru fel cludwr 
gwastraff. Bydd gofynion 
gwahanol ar gyfer cludo 
pob math gwahanol o 
wastraff, a bydd angen 
eu trin ar wahân.

Bydd yn rhaid 
cydymffurfio â rheolau 
Cludo Gwastraff Peryglus 
wrth drin gwastraff 
peryglus neu wastraff 
hylendid/gofal iechyd.

I BLE’R AETH Y GWASTRAFF
Tirlenwi trwyddedig, cynlluniau Ynni  
o Wastraff a chanolfannau ailgylchu

A YW’R HOLL WAITH PAPUR WEDI’I WNEUD?
Nodyn Trosglwyddo Gwastraff a Nodyn Cludo

Ewch i: www.rightwasterightplace.com 
Dilynwch: @RWRP2016 
Hoffwch: www.facebook.com/Right-Waste-Right-Place 
E-bostiwch: info@rightwasterightplace.com


