
Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau 

1 

Atodiad 1 – U1 Defnyddio gwastraff i adeiladu a chynnal arwynebau a rhwystrau 
Defnyddio craidd caled glân, mwynau gwastraff, crafiadau ffyrdd a gwastraff arall i adeiladu a chynnal 
arwynebau a rhwystrau 

Gellir defnyddio'r eithriad U1 ar gyfer un gweithgaredd adeiladu yn unig, hyd at y terfynau a bennir ar gyfer y gweithgaredd adeiladu 
hwnnw 

Tabl A – defnyddiau a chyfyngiadau eithriad U1 

Defnydd Math o waith adeiladu Uchafswm y gwastraff Amodau cyffredinol 

Amodau cyffredinol sy'n 
berthnasol i bob math o 
wastraff a defnydd 

Gweler defnyddiau A - I Gweler defnyddiau A – I • Ni chaiff cyfanswm yr holl wastraff a gaiff ei storio fod yn fwy na 500 metr ciwbig ar 
unrhyw un adeg  

• Rhaid storio gwastraff yn ddiogel ac ni ddylid ei storio am fwy na 12 mis  
• Rhaid storio gwastraff ymhellach na 50m o unrhyw ffrwd, ffynnon neu dwll turio ac 

o leiaf 10m o gwrs dŵr 
• Rhaid i'r mathau o wastraff a ddefnyddir fod yn rhydd o halogyddion ac o safon 

beirianneg briodol i gyflawni'r defnydd perthnasol 
• Ni chaiff gweithgareddau gynnwys codi lefel y tir, llenwi pantiau, neu ôl-lenwi 

 

Defn
ydd 

Math o waith adeiladu Uchafswm y gwastraff a ganiateir (fel y nodir yn Nhabl B o Atodiad 1)   

A Llwybrau, llwybrau troed, llwybrau ceffylau  
 

500 metr ciwbig.  
Dim mwy nag 1.2 metr ciwbig o wastraff fesul metr o drac a dim mwy na 0.5 metr o 
ddyfnder.  

B Is-ganolfan ar gyfer ffyrdd  
 

500 metr ciwbig.  
Dim mwy nag 1.2 metr ciwbig o wastraff fesul metr o'r ffordd a dim mwy na 0.5 metr o 
ddyfnder.  
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Defn
ydd 

Math o waith adeiladu Uchafswm y gwastraff a ganiateir (fel y nodir yn Nhabl B o Atodiad 1)   

C Arwyneb solet o amgylch pyrth 10 metr ciwbig.  
Dim mwy na 0.5 metr o ddyfnder. 

D Arwyneb solet ar gyfer parcio neu offer 
Mynediad i safleoedd adeiladu a pharatoi safleoedd 

500 metr ciwbig. 
Dim mwy na 0.5 metr o ddyfnder.  

E Rhwystrau a waliau i amddiffyn a diogelu safleoedd a da byw  500 metr ciwbig. 
Rhwystrau a waliau heb fod yn fwy nag 1.25 metr o uchder ac 1.5 metr ar y gwaelod.  

F Atgyweirio banciau ar gyfer cynnal a chadw cyrsiau dŵr. 500 metr ciwbig.  
Rhaid iddo fod yn unol ag unrhyw drwydded gweithgarwch risg llifogydd.  

G Arwyneb meddal ar gyfer llwybrau ac ardaloedd sefyll ac ymarfer corff i 
anifeiliaid.  

500 metr ciwbig.  
Ar gyfer llwybrau a thraciau hyd at 1.2 metr ciwbig o wastraff fesul metr o hyd o ddim 
mwy na 0.5 metr o ddyfnder  
Ar gyfer pad naddion pren neu gorlan i dda byw o ddim mwy na 0.5 metr o ddyfnder.  

H Bwnd sŵn 500 metr ciwbig.  

I Byndiau i amddiffyn rhag llifogydd 500 metr ciwbig. 
Rhaid iddo fod yn unol ag unrhyw drwydded gweithgarwch risg llifogydd. 
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Tabl B – Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad U1  

Pennod cod gwastraff  Is-bennod cod gwastraff Cod gwastraff Math o Wastraff Cyfyngiadau a defnyddiau 
penodedig yn Nhabl A  

Angen asesiad 
gwastraff peryglus  

01 Gwastraff sy'n deillio 
o archwilio, cloddio, 
chwarela a thrin 
mwynau'n ffisegol ac yn 
gemegol  
 

01 01 gwastraff o gloddio 
mwynau 

01 01 02 (AN)1 Gwastraff o gloddio 
mwynau nad ydynt yn 
fetelog 

Gwastraff gorlwyth a rhynglwyth 
yn unig. 
Defnydd A, B, C, D, E, F, H, ac I 

Na 

01 04 Gwastraff o 
brosesu ffisegol neu 
gemegol o fwynau nad 
ydynt yn fetelog 

01 04 08 (MN)2 Graean gwastraff a 
chreigiau wedi'u gwasgu 
ac eithrio'r rhai a grybwyllir 
yn 01 04 06  

Defnydd A, B, C, D, E, F, H, ac I Ydy 

01 04 09 (AN) Tywod a chlai gwastraff Defnydd A, B, C, D, E, F, H ac I Na 

02 Gwastraff o 
amaethyddiaeth, 
garddwriaeth, 
dyframaethu, 
coedwigaeth, hela, a 
physgota, paratoi a 
phrosesu bwyd 

02 01 gwastraff o 
amaethyddiaeth, 
garddwriaeth, 
dyframaeth, coedwigaeth, 
hela a physgota  

02 01 03 (AN) Gwastraff meinweoedd 
planhigion 

Pren gwastraff a rhisgl o lystyfiant 
naturiol yn unig. 
Defnydd G - Ffurf sglodion 

Na  

 
 

 

1 AN – Absolute non-hazardous 
2 MN - Mirror non-hazardous 
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Pennod cod gwastraff  Is-bennod cod gwastraff Cod gwastraff Math o Wastraff Cyfyngiadau a defnyddiau 
penodedig yn Nhabl A  

Angen asesiad 
gwastraff peryglus  

03 Prosesu Pren / Papur 
/ Cerdyn 

03 01 gwastraff o 
brosesu pren a 
chynhyrchu paneli a 
dodrefn 

03 01 01 (AN) Rhisgl a chorc gwastraff Defnydd G - Ffurf sglodion Na 

03 03 gwastraff o 
gynhyrchu a phrosesu 
mwydion, papur a 
chardbord  

03 03 01 (AN) Rhisgl a phren gwastraff  Defnydd G - Ffurf sglodion  Na 

19 Gwastraff o 
gyfleusterau rheoli 
gwastraff, gweithfeydd 
trin dŵr gwastraff oddi 
ar y safle, a gwaith 
paratoi dŵr at ddefnydd 
pobl a dŵr at ddefnydd 
diwydiannol 

19 12 gwastraff o drin 
gwastraff yn fecanyddol 
(er enghraifft didoli, 
gwasgu, cywasgu, peledi) 
heb ei nodi fel arall 

19 12 07 (MN) Llwch lli, naddion, toriadau 
a phren glân sydd heb eu 
trin yn gemegol yn unig 
Heb gynnwys pren argaen 
a sglodfwrdd 

Defnydd G - Ffurf sglodion Ydy 

17 Gwastraff o adeiladu 
a dymchwel 
 

17 01 Concrid, brics, teils 
a cherameg 

17 01 01 (MN) Concrid Rhaid tynnu’r metel o goncrit 
wedi'i atgyfnerthu.  
Defnydd A, B, C, D, E, H, I  

Ydy 

17 01 02 (MN) Brics Defnydd A, B, C, D, E, H, I Ydy 

17 01 03 (MN) Teils a cherameg Defnydd A, B, C, D, E, H, I Oes 

17 01 07 (MN) Cymysgeddau o goncrit, 
brics, teils a cherameg ac 
eithrio'r rhai a grybwyllir yn 
17 01 06 

Rhaid tynnu’r metel o goncrit 
wedi'i atgyfnerthu.  
Defnydd A, B, C, D, E, H, I 

Ydy 
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Pennod cod gwastraff  Is-bennod cod gwastraff Cod gwastraff Math o Wastraff Cyfyngiadau a defnyddiau 
penodedig yn Nhabl A  

Angen asesiad 
gwastraff peryglus  

17 03 cymysgeddau 
bitwmen  

17 03 02 (MN) Cymysgeddau bitwmen ac 
eithrio'r rhai a grybwyllir yn 
17 03 01 

Crafiadau ffordd wedi'u gwasgu yn 
unig  
Defnydd A, B, C, D 

Ydy 

17 05 Cerrig pridd a 
sborion carthu 

17 05 04 (MN) Pridd a cherrig ac eithrio'r 
rhai a grybwyllir yn 17 05 
03 

Wedi'i gyfyngu i uwchbridd, mawn, 
isbridd a cherrig yn unig. 
Defnydd A, B, C, E, F, H, I 

Ydy 

17 05 06 (MN) Sborion carthu ar wahân 
i'r rhai a grybwyllir yn 17 
05 05 

Sborion carthu, tywod a graean 
nad ydynt beryglus ac â’r dŵr 
wedi’i dynnu ohonynt 
Defnydd A, B, C, D, E 

Ydy 

19 Gwastraff o 
gyfleusterau rheoli 
gwastraff, gweithfeydd 
trin dŵr gwastraff oddi 
ar y safle, a gwaith 
paratoi dŵr at ddefnydd 
pobl a dŵr at ddefnydd 
diwydiannol 

19 12 Gwastraff o drin 
gwastraff yn fecanyddol 
(er enghraifft didoli, 
gwasgu, cywasgu, peledi) 
nad yw wedi'i nodi fel 
arall 

 

19 12 09 (AY) Mwynau (er enghraifft 
tywod, cerrig) yn unig 

Wedi'i gyfyngu i agregau o 
ddarnau o graig neu fwynau eraill.  
Nid yw'n cynnwys gronynnau mân 
o’r driniaeth o unrhyw wastraff nad 
yw'n beryglus, agregau lludw o 
waelod llosgyddion, neu gypswm 
o fwrdd plastr wedi'i adfer.  
Defnydd A, B, C, D, E, H, I 

Na 

20 Gwastraff trefol 
(gwastraff cartrefi a 
gwastraff tebyg 
masnachol, diwydiannol 
a sefydliadol) gan 
gynnwys ffracsiynau a 
gasglwyd ar wahân 
 

20 02 gwastraff gardd a 
pharc 
 

20 02 01 (AN) 
 

Gwastraff bioddiraddiadwy  Pren naturiol 
Defnydd G - Ffurf sglodion 
 

Na  

20 02 02 (AN) 
 

Pridd a cherrig  Wedi'i gyfyngu i uwchbridd, mawn, 
isbridd a cherrig yn unig.  
Defnydd A, B, C, E, F, H, I  

Na  
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Atodiad 2 - T4 Triniaeth baratoadol o wastraff  
Trin gwastraff drwy fwndelu, didoli, darnio, malurio, dwysau, gwasgu, gronynnu, neu gywasgu.  

Tabl A – Amodau eithriad T4 

Popeth Amodau presennol  Amodau newydd 

Gweithgareddau 
penodedig  

Trin gwastraff perthnasol drwy fwndelu, didoli, darnio, malurio, 
dwysau, gwasgu, neu gywasgu.  Storio cysylltiedig. 
• Pan fo'r driniaeth yn ymwneud â malurio gwastraff  

o ni chaiff cyfanswm y gwastraff dros unrhyw gyfnod o 7 
diwrnod fod yn fwy na 5 tunnell.  

o rhaid i’r driniaeth yn cael ei chynnal dan do. 
• Pan fo’r driniaeth yn golygu dwysau gwastraff, ni chaiff y 

driniaeth ddefnyddio gwres. 

• Trin gwastraff drwy fwndelu, didoli, torri, darnio, malurio, gronynnu, dwysau, gwasgu 
neu gywasgu a storio cysylltiedig. 

• Rhaid i brosesau malurio, dwysau, neu ronynnu gael eu gwneud dan do. 
• Pan fo'r driniaeth yn ymwneud â malurio gwastraff:  

o ni chaiff cyfanswm y gwastraff dros unrhyw gyfnod o 7 diwrnod fod yn fwy na 5 
tunnell 

• Gellir defnyddio gwres ar gyfer dwysau plastig gwastraff. 
 

Amodau cyffredinol 
sy'n berthnasol i bob 
math o wastraff 

• Rhaid ei drin a'i storio mewn man diogel.  
• Rhaid i’r gwastraff gyrraedd y safle lle mae'r gwaith yn cael ei 

wneud heb fod wedi’i gymysgu 
• Rhaid i’r gwastraff yn cael ei storio a'i drin mewn cyflwr heb fod 

wedi’i gymysgu.  

• Rhaid ei drin a'i storio mewn man diogel gydag arwyneb anhydraidd a draeniad 
sydd wedi'i selio 

• Rhaid i wastraff gyrraedd heb fod wedi’i gymysgu 
• Storio hyd at 3 mis 
• Ni ellir storio mwy na 500 metr ciwbig o unrhyw fath unigol o wastraff ar unrhyw un 

adeg 
• Uchafswm uchder y pentwr 4m 
• Ac eithrio gwydr, ni ddylai unrhyw bentwr unigol o wastraff fod yn fwy na 250 metr 

ciwbig 
• Ac eithrio gwydr, rhaid i bob pentwr gwastraff fod o leiaf 6 metr o bellter o bentyrrau 

gwastraff eraill ac o berimedr y safle, unrhyw adeiladau, neu ddeunyddiau 
llosgadwy neu fflamadwy eraill 

• Rhaid storio gwastraff sydd wedi'i halogi â gweddillion bwyd a diod mewn 
cynwysyddion wedi'u selio neu dan do 

• Rhaid storio a thrin pob math o wastraff ar wahân 
• Pan dderbynnir mwy nag un math o wastraff, rhaid i gyfanswm yr holl wastraff a 

dderbynnir beidio â bod yn fwy na 5,000 tunnell y flwyddyn 
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Popeth Amodau presennol  Amodau newydd 

• Pan dderbynnir mwy nag un math o wastraff, rhaid i gyfanswm yr holl wastraff sy'n 
cael ei storio beidio â bod yn fwy na 1,000 metr ciwbig ar unrhyw un adeg 

 

Tabl B –  Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad T4  

Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Amodau ychwanegol 

Caniau a 
ffoil yn 
unig 

15 01 04 
20 01 40 

100 tunnell am bob cyfnod o 
7 diwrnod (yn yr awyr agored) 
(=5,200 tunnell y flwyddyn) 
 
500 tunnell am bob cyfnod o 
7 diwrnod (dan do) (=26,000 
tunnell y flwyddyn) 

• 12 mis 
• 500 tunnell 

15 01 04 
20 01 40 

5,000 tunnell y flwyddyn 
100 tunnell am bob cyfnod o 7 
diwrnod 

• Rhaid i wastraff sy'n cael ei 
storio y tu allan gael ei 
fwndelu neu ei storio mewn 
uned gaeedig sydd wedi'i 
ddylunio a'i gynnal i atal 
sbwriel 

 

Cartonau 
bwyd a 
diod yn 
unig 

07 02 13 
15 01 02 
15 01 05 

100 tunnell am bob cyfnod o 
7 diwrnod (yn yr awyr agored) 
(=5,200 tunnell y flwyddyn) 
 
3,000 tunnell fesul cyfnod o 7 
diwrnod (yn yr awyr agored) 
(= 156,000 tunnell y flwyddyn) 

• 12 mis 
• 500 tunnell 

15 01 05 5,000 tunnell y flwyddyn 
100 tunnell am bob cyfnod o 7 
diwrnod 

• Rhaid i wastraff sy'n cael ei 
storio y tu allan gael ei 
fwndelu neu ei storio mewn 
uned gaeedig sydd wedi'i 
ddylunio a'i gynnal i atal 
sbwriel rhag dianc 

 

Gwydr 15 01 07 
16 01 20 
17 02 02 
19 12 05 
20 01 02 

5,000 tunnell fesul cyfnod o 7 
diwrnod (=260,000 tunnell y 
flwyddyn) 

• 12 mis 
• 5,000 tunnell 

10 11 12 
15 01 07 
16 01 20 
17 02 02 
19 12 05 
20 01 02  

5,000 tunnell y flwyddyn 
100 tunnell am bob cyfnod o 7 
diwrnod 
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Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Amodau ychwanegol 

Papur a 
chardbord 
(ac eithrio 
cartonau 
bwyd a 
diod)  

03 03 08 
03 03 07 
15 01 01 
19 12 01 
20 01 01 

500 tunnell fesul cyfnod o 7 
diwrnod (yn yr awyr agored) 
(=26,000 tunnell y flwyddyn) 
3,000 tunnell fesul cyfnod o 7 
diwrnod (yn yr awyr agored) 
(=156,000 tunnell y flwyddyn) 

• 12 mis 
• 15,000 tunnell 
• Gellir storio hyd at 1,000 

tunnell yn yr awyr agored 
cyn belled â'i fod yn cael 
ei storio mewn uned 
gaeedig sydd wedi'i 
gynllunio a’i gynnal i atal 
sbwriel rhag dianc.  

03 03 08 
03 03 07 
15 01 01 
19 12 01 
20 01 01 

5,000 tunnell y flwyddyn  
100 tunnell am bob cyfnod o 7 
diwrnod 

• Rhaid i wastraff sy'n cael ei 
storio y tu allan gael ei 
fwndelu neu ei storio mewn 
uned gaeedig sydd wedi'i 
ddylunio a'i gynnal i atal 
sbwriel rhag dianc 

Plastig 02 01 04 
07 02 13 
12 01 05 
15 01 02 
16 01 19 
17 02 03 
19 12 04 
20 01 39 

 
 

100 tunnell fesul cyfnod o 7 
diwrnod (yn yr awyr agored) 
(=5,200 tunnell y flwyddyn) 
 
3,000 tunnell fesul cyfnod o 7 
diwrnod (dan do) (=156,000 
tunnell y flwyddyn) 

• 12 mis 
• 500 tunnell 

02 01 04 
07 02 13 
12 01 05 
15 01 02 
16 01 19 
17 02 03 
19 12 04 
20 01 39 

5,000 tunnell 
100 tunnell am bob cyfnod o 7 
diwrnod  
 

• Rhaid i wastraff sy'n cael ei 
storio y tu allan gael ei 
fwndelu neu ei storio mewn 
uned gaeedig sydd wedi'i 
ddylunio a'i gynnal i atal 
sbwriel rhag dianc 

• Plastigau heb fromin neu 
blastigau sydd wedi cael eu 
trin i gael gwared ar blastig 
wedi’i frominadu yn unig 

• Rhaid i ddeunydd plastig i 
bacio gwrtaith beidio â chael 
gweddillion gwrtaith arno  

Tecstilau a 
dillad - yn 
yr awyr 
agored 

04 02 22 
15 01 09 
19 12 08 
20 01 10 
20 01 11 

1,000 tunnell fesul cyfnod o 7 
diwrnod (yn yr awyr agored) 
(= 52,000 tunnell y flwyddyn) 

• 12 mis 
• 1,000 tunnell 

Darpariaeth ar gyfer storio a thrin y tu allan wedi'i dynnu 
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Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Amodau ychwanegol 

Tecstilau a 
dillad 

04 02 22 
15 01 09 
19 12 08 
20 01 10 
20 01 11 

3,000 tunnell fesul cyfnod o 7 
diwrnod (dan do) (=156,000 
tunnell y flwyddyn) 

• 12 mis 
• 1,000 tunnell 

04 02 22 
15 01 09 
19 12 08 
20 01 10 
20 01 11 

5,000 tunnell y flwyddyn 
100 tunnell am bob cyfnod o 7 
diwrnod 

• Rhaid storio tecstilau a dillad 
dan do neu mewn 
cynhwysydd diogel sy'n 
gwrthsefyll y tywydd 

• Rhaid storio a thrin dan do 
• Gan eithrio carped ac 

isgarped 
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Atodiad 3 - T6 Trin pren gwastraff a deunydd planhigol   
Trin deunydd pren gwastraff a phlanhigion gwastraff drwy greu sglodion, darnio, torri neu falurio 

Tabl A – Amodau eithriad T6 

Popeth Amodau presennol  Amodau newydd 

Gweithgareddau 
penodedig  

Creu sglodion, darnio, torri, malurio a storio cysylltiedig  Didoli, creu sglodion, darnio, cywasgu (gan gynnwys creu peledi a briciau drwy 
gywasgu), torri, malurio, a storio cysylltiedig. 

Amodau cyffredinol 
sy'n berthnasol i bob 
math o wastraff 

Dim • Rhaid ei drin a'i storio mewn man diogel gydag arwyneb anhydraidd a draeniad 
sydd wedi'i selio 

• Bydd cyfanswm y gwastraff a dderbynnir yn llai na 5,000 tunnell y flwyddyn  
• Uchafswm derbyn 100 tunnell am bob 7 diwrnod 
• Storio hyd at 3 mis 
• Uchafswm y gwastraff a gaiff ei storio ar unrhyw un adeg yw 500 metr ciwbig 
• Uchafswm uchder pentwr 4m 
• Dim ond pren gwastraff sy'n edrych yn lan ac sydd heb ei drin yn gemegol 
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Tabl B –  Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad T6  

Mathau o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyn gwastraff Terfynau ac amodau storio Codau 
gwastraff 

Math o Wastraff 

Gwastraff 
meinweoed
d 
planhigion 

02 01 03 26,000 tunnell y 
flwyddyn 
500 tunnell pob 7 
diwrnod 

• 3 mis ar ôl ei drin.  
• Dim terfyn cyn ei drin. 
• 500 tunnell wedi'i drin 
• Ni nodwyd unrhyw fesurau 

cadw. 

02 01 03 Gwastraff meinweoedd planhigion o amaethyddiaeth, 
garddwriaeth, dyframaeth, coedwigaeth, hela a 
physgota 

Gwastraff 
meinweoed
d 
planhigion 

20 02 01 20 02 01 Gwastraff meinwe planhigion o barciau a gerddi (gan 
gynnwys mynwentydd) 

Pren  
 

03 01 01 
03 03 01 
17 02 01 

 

03 03 01 Gwastraff pren a rhisgl o gynhyrchu a phrosesu 
mwydion, papur a chardbord 

17 02 01 Pren gwastraff o adeiladu 

03 01 05 Llwch llif, naddion, toriadau, pren (ac eithrio pren 
argaen) a sglodfwrdd sydd wedi’i wahanu yn y 
ffynhonnell (ac eithrio triniaethau cemegol ar ôl 
gweithgynhyrchu). 
Rhaid anfon sglodfwrdd ei anfon i’w losgi, ei gyd-
losgi neu i weithgynhyrchu byrddau gan gydymffurfio 
ag IED  IED Pennod IV   

Pecynnau 
pren yn 
unig  

15 01 03 15 01 03 Pecynnau pren 
(ac eithrio paledi sydd wedi’u trin â Methyl Bromide - 
cod gwastraff 15 01 10*) 
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Atodiad 4 - T12 Trin gwastraff â llaw  
Trin gwastraff â llaw   

Tabl A – Amodau eithriad T12 

Popeth Amodau presennol  Amodau newydd 

Gweithgareddau 
penodedig  

Yn benodol i wastraff ond yn cynnwys: Didoli, atgyweirio, 
adnewyddu, datgymalu a storio cysylltiedig.  

Didoli, atgyweirio, adnewyddu, datgymalu a storio cysylltiedig. 

Amodau cyffredinol 
sy'n berthnasol i 
bob math o 
wastraff 

Dim • Rhaid ei drin a'i storio mewn man diogel 
• Rhaid i wastraff gyrraedd heb fod wedi’i gymysgu 
• Rhaid storio a thrin pob math o wastraff ar wahân 
• Pan dderbynnir mwy nag un math o wastraff, rhaid i gyfanswm yr holl wastraff a 

dderbynnir beidio â bod yn fwy na 500 tunnell y flwyddyn 
• Pan dderbynnir mwy nag un math o wastraff, rhaid i gyfanswm yr holl wastraff sy'n 

cael ei storio beidio â bod yn fwy na 300 metr ciwbig. 
• Ni chaiff unrhyw bentwr gwastraff, cyn neu ar ôl ei drin, fod yn fwy na'r terfynau 

storio ar gyfer y math hwnnw o wastraff 
• Uchafswm uchder pentwr 4m 

Tabl B –  Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad T12  

Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad 
blynyddol (tunnelli) 
/ terfyn 7 diwrnod. 

Triniaethau Terfynau ac 
amodau storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad 
blynyddol (tunnelli) 
/ terfyn 7 diwrnod. 

Terfynau ac amodau storio 

Beiciau a 
rhannau 
beiciau yn 
unig 

20 01 99 Dim Didoli, atgyweirio 
neu adnewyddu 

• 2 flynedd 
• 100 tunnell 

16 01 06 1,000 o feiciau'r 
flwyddyn 

• 12 mis  
• 100 o feiciau ar unrhyw un adeg 
• Trin a storio dan do 
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Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad 
blynyddol (tunnelli) 
/ terfyn 7 diwrnod. 

Triniaethau Terfynau ac 
amodau storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad 
blynyddol (tunnelli) 
/ terfyn 7 diwrnod. 

Terfynau ac amodau storio 

Dillad a 
ffabrigau 
carpedi yn 
unig 

20 01 10 
20 01 11 

Dim Didoli, atgyweirio 
neu adnewyddu 

• 2 flynedd 100 
tunnell 

20 01 10 
20 01 11 

100 tunnell y 
flwyddyn 

• 3 mis  
• 100 metr ciwbig 
• Trin a storio dan do 

Hangers 
dillad yn 
unig 

20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 

Dim Didoli a 
datgymalu 

• 12 mis 100 
tunnell 

15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 

50 tunnell y 
flwyddyn 

• 3 mis  
• 50 metr ciwbig 
• Trin a storio dan do 

Mesuryddion 
nwy 
domestig 

 20 01 21* 
20 01 35* 
20 01 36 

1,000 mesurydd / 7 
diwrnod 

• 3 mis 
• 5,000 o fesuryddion nwy domestig ar 

unrhyw un adeg 
• Trin a storio dan do 

 

Potiau a 
sosbenni 
domestig yn 
unig 

20 01 40 Dim Didoli a 
datgymalu 

• 2 flynedd 
• 100 tunnell 

20 01 40 50 tunnell y 
flwyddyn 

• 12 mis 
• 50 metr ciwbig 
• Trin a storio dan do 

Esgidiau yn 
unig 

20 01 99 Dim 
 

Didoli, atgyweirio 
neu adnewyddu 

• 2 flynedd 
• 100 tunnell 

20 01 10 100 tunnell y 
flwyddyn 

• 3 mis  
• 100 metr ciwbig  
• Trin a storio dan do 

 



Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau 

14 

Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad 
blynyddol (tunnelli) 
/ terfyn 7 diwrnod. 

Triniaethau Terfynau ac 
amodau storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad 
blynyddol (tunnelli) 
/ terfyn 7 diwrnod. 

Terfynau ac amodau storio 

Dodrefn yn 
unig 
Dodrefn a 
ffitiadau siop 

20 03 07 Dim Didoli, atgyweirio 
neu adnewyddu 

• 2 flynedd  
• 100 tunnell 

20 03 07 100 tunnell y 
flwyddyn 

• 12 mis 
• 200 metr ciwbig  
• Trin a storio dan do 

Offer 
garddio yn 
unig 

20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 

Dim Didoli, atgyweirio 
neu adnewyddu 

• 2 flynedd  
• 100 tunnell 

20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 

50 tunnell y 
flwyddyn 

• 12 mis  
• 50 metr ciwbig 
• Trin a storio dan do 

Giatiau clo 
yn unig 

20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 

Dim Didoli a 
datgymalu 

• 2 flynedd 
• 100 tunnell 

20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 

100 tunnell y 
flwyddyn 

• 12 mis 
• 50 o gatiau clo 

Matresi yn 
unig 

20 03 07 Dim Didoli a 
datgymalu 

• 12 mis 
• 5 tunnell 
• I’w trin a’u storio 

dan do 

Tynnu'n llwyr 

Cerrig, 
briciau, pren 
yn unig 

17 01 02 
17 02 01 
17 09 04 
20 01 38 

Dim Didoli, atgyweirio 
neu adnewyddu 

• 500 tunnell 17 01 02 
17 02 01 
17 05 04 
20 01 38   

100 tunnell y 
flwyddyn 

• 12 mis 
• 100 metr ciwbig 

 

Polion 
Telegraph yn 
unig 

20 01 37* 
20 01 38 
20 01 40 

Dim  • 12 mis 
• 100 tunnell 

17 02 01 
17 02 04* 

100 tunnell y 
flwyddyn 

• 12 mis 
• 200 o bolion telegraff 
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Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad 
blynyddol (tunnelli) 
/ terfyn 7 diwrnod. 

Triniaethau Terfynau ac 
amodau storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad 
blynyddol (tunnelli) 
/ terfyn 7 diwrnod. 

Terfynau ac amodau storio 

Ffenestri, 
drysau yn 
unig 

17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
20 01 02 
20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 

Dim Didoli, atgyweirio 
neu adnewyddu 

• 100 tunnell: 
didoli, atgyweirio 
neu adnewyddu 
(2 flynedd)  

• 10 tunnell didoli 
a datgymalu (12 
mis)  

17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
17 09 04 
20 01 02 
20 01 38 
20 01 39 
20 01 40 

100 tunnell y 
flwyddyn 

• 3 mis 
• 50 metr ciwbig 

 

Paledi pren 
yn unig 

15 01 03 Dim Didoli, atgyweirio 
neu adnewyddu 

• 100 tunnell: 
didoli, atgyweirio 
neu adnewyddu 
(2 flynedd)  

• 100 tunnell 
didoli a 
datgymalu (12 
mis) 

15 01 03 100 tunnell y 
flwyddyn 

• 3 mis 
• 100 metr ciwbig 
• ac eithrio paledi sydd wedi’u trin â 

Methyl Bromide - cod gwastraff 15 01 
10* 
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Atodiad 5 - D7 Llosgi llystyfiant yn y man lle’i cynhyrchir   
Llosgi llystyfiant yn y man lle’i cynhyrchir   

Tabl A – Amodau eithriad D7 

Popeth Amodau presennol  Amodau newydd 

Gweithgareddau 
penodedig  

Llosgi gwastraff perthnasol ar dir agored Llosgi llystyfiant yn y man lle cafodd ei gynhyrchu    

Amodau cyffredinol 
sy'n berthnasol i bob 
math o wastraff 

• Ni chaiff cyfanswm y gwastraff a losgir dros unrhyw gyfnod o 
24 awr fod yn fwy na 10 tunnell 

• Cyfanswm y gwastraff a gaiff ei storio ar unrhyw un adeg yw 
20 tunnell  

• Nid chaiff y gwastraff ei storio am fwy na 6 mis 

• Nid chaiff cyfanswm y gwastraff a losgir dros unrhyw gyfnod o 24 awr fod yn fwy 
nag 20 metr ciwbig neu’r hyn a nodir o dan Hysbysiad Iechyd Planhigion. 

• Cyfanswm y gwastraff a gaiff ei storio cyn ei losgi yw 40 metr ciwbig ar unrhyw un 
adeg neu fel y nodir o dan Hysbysiad Iechyd Planhigion.  

• Nid chaiff y gwastraff ei storio am fwy na 3 mis  
• Uchafswm uchder y pentwr 4 metr 

Tabl B –  Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad D7  

Mathau o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Terfyn derbyn/trin 
gwastraff blynyddol 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Math o Wastraff 

Meinwe 
planhigion 

02 01 03 
02 01 07 
20 02 01 

Dim swm blynyddol gan 
ei fod ar y safle 
cynhyrchu.  

• 6 mis 
• 20 tunnell 

02 01 03 
02 01 07 
20 02 01 

Gwastraff llystyfiant o glirio ac o gynnal a chadw tir 

Llwch lli, 
naddion a 
thoriadau o 
bren sydd heb 
ei drin yn unig 

03 01 05 Cod gwastraff wedi'i dynnu 
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Mathau o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Terfyn derbyn/trin 
gwastraff blynyddol 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Math o Wastraff 

Rhisgl a 
phren 
gwastraff 

03 03 01 Cod gwastraff wedi'i dynnu 
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Atodiad 6 - Storio gwastraff dros dro o dan S1 ac S2 
S1 Storio gwastraff dros dro mewn cynwysyddion diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall 

Tabl A – Amodau eithriad S1 

Popeth Amodau presennol  Amodau newydd 

Triniaethau Storio yn unig  Storio a swmpio yn unig 

Amodau cyffredinol 
sy'n berthnasol i bob 
math o wastraff 

• Storio mewn man diogel at ddibenion adfer mewn man arall. 
• Cyfanswm y cynwysyddion storio yn y man storio ar unrhyw 

un adeg yw 20 (80 metr ciwbig) 
• Nid chaiff y gwastraff ei storio am fwy na 12 mis 
• Y sawl sy'n storio'r gwastraff fydd perchennog y 

cynwysyddion neu bydd ganddynt ganiatâd y perchennog  
• Caiff pob math o wastraff ei storio ar wahân   

• Storio mewn cynwysyddion diogel at ddibenion adfer mewn man gwahanol  
• Gellir storio gwastraff yn y man cynhyrchu, neu mewn lleoliad a reolir gan y 

cynhyrchydd gwastraff, o dan eithriadau’r NWFD 
• Cyfanswm y gwastraff a gaiff ei storio ar unrhyw un adeg yw 15 metr ciwbig 
• Ni chaiff unrhyw wastraff ei storio am fwy na 3 mis oni nodir yn wahanol 
• Y sawl sy'n storio'r gwastraff fydd perchennog y cynwysyddion neu bydd ganddynt 

ganiatâd y perchennog 
• Caiff pob math o wastraff ei storio ar wahân  
• Rhaid storio gwastraff sydd wedi'i halogi â gweddillion bwyd a diod mewn 

cynwysyddion wedi'u selio  
• Mae swmpio yn golygu cyfuno'r un math o wastraff 
• Dim ond ar arwyneb anhydraidd gyda draeniad wedi'i selio y gellir swmpio 

gwastraff hylifol 
• Ni ddylid cymysgu olew gwastraff o wahanol fathau, er enghraifft:  
o ni ddylid cymysgu hylif hydrolig ag olew injan 
o Ni ddylid cymysgu olewau â chlorin ag olewau heb glorin 
o Ni ddylid cymysgu olewau bioddiraddadwy ag olewau nad ydynt yn 

fioddiraddiadwy 
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Tabl B – Mathau newydd o wastraff a ganiateir gan eithriad U1  

Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 
diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  Terfynau ac amodau storio 

Olew 
gwastraff 

13 01 09* 
13 01 10* 
13 01 11* 
13 01 12* 
13 01 13* 
13 02 04* 
13 02 05* 
13 02 06* 
13 02 07* 
13 02 08* 
13 07 01* 

Dim • 12 mis 
• 3 metr ciwbig 
• Rhaid ei storio gyda 

chynhwysydd eilaidd 

13 01 09* 
13 01 10* 
13 01 11* 
13 01 12* 
13 01 13* 
13 02 04* 
13 02 05* 
13 02 06* 
13 02 07* 
13 02 08* 
13 07 01* 

Dim • 3 metr ciwbig  
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd  

Olew 
inswleiddio 
trydanol 
gwastraff 

 

13 03 01* 
13 03 06* 
13 03 07* 
13 03 08* 
13 03 09* 
13 03 10* 

Dim • 3 metr ciwbig  
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd 

Cartonau 
Cartonau 
bwyd a diod 
yn unig 

15 01 01 
20 01 01 

Dim • 12 mis 
• 400 metr ciwbig 

15 01 05 100 tunnell y flwyddyn 50 metr ciwbig 
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Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 
diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  Terfynau ac amodau storio 

Plastigau a 
deunydd 
pacio plastig 

15 01 02 
20 01 39 

Dim • 12 mis 
• 400 metr ciwbig 

07 02 13 
12 01 05 
15 01 02 
16 01 19 
19 12 04 
20 01 39  

100 tunnell y flwyddyn 50 metr ciwbig  

Plastigau heb fromin neu 
blastigau sydd wedi cael eu trin i 
gael gwared ar blastig wedi’i 
frominadu yn unig 

 

Caniau a ffoil 
yn unig 

15 01 04 
20 01 40 

Dim • 12 mis 
• 400 metr ciwbig 

15 01 04 
20 01 40 

100 tunnell y flwyddyn 50 metr ciwbig 

Papur a 
chardfwrdd 

15 01 01 
20 01 01 

 • 400 metr ciwbig 03 03 07 
03 03 08 
15 01 01 
19 12 01 
20 01 01  

300 tunnell y flwyddyn 50 metr ciwbig  

Gwydr 15 01 07 
20 01 02 

 • 400 metr ciwbig 10 11 12 
15 01 07 
16 01 20 
17 02 02 
19 12 05 
20 01 02 

300 tunnell y flwyddyn 50 metr ciwbig 
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Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 
diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  Terfynau ac amodau storio 

Tecstilau a 
dillad 

15 01 09 
20 01 10 
20 01 11 

 • 400 metr ciwbig 04 02 22 
15 01 09 
19 12 08 
20 01 10 
20 01 11 

100 tunnell y flwyddyn 50 metr ciwbig  
Gan eithrio carped ac isgarped 

Deunyddiau 
amsugnol, 
deunyddiau 
hidlo (gan 
gynnwys 
hidlyddion 
olew nad 
ydynt wedi'u 
nodi fel arall), 
clytiau sychu, 
dillad 
amddiffynnol 
wedi'u halogi 
gan 
sylweddau 
peryglus 

15 02 02* Dim • 3 metr ciwbig 15 02 02* Dim • 3 metr ciwbig 
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd ac oddi 
wrth golau uniongyrchol yr 
haul  
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Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 
diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  Terfynau ac amodau storio 

Deunyddiau 
amsugnol, 
deunyddiau 
hidlo, clytiau 
sychu a dillad 
amddiffynnol 
ac eithrio'r 
rhai a 
grybwyllir yn 
15 02 02 

15 02 03  • 3 metr ciwbig 15 02 03 Dim • 3 metr ciwbig 
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd ac oddi 
wrth golau uniongyrchol yr 
haul  

Hidlwyr olew 16 01 07*  • 3 metr ciwbig 
• Rhaid storio gwastraff 

gyda chynhwysydd 
eilaidd 

16 01 07* Dim • 3 metr ciwbig  
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd 

Toddyddion a 
chymysgedda
u toddyddion 
Wedi symud 
o eithriad S2 

14 06 02* 
14 06 03* 
20 01 13* 

Dim • 6 mis  
• 5 metr ciwbig   
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn 
cynhwysydd 

• C - caiff y gwastraff ei 
storio gyda 
chynhwysydd eilaidd 

14 06 02* 
14 06 03* 
20 01 13* 

Dim • 5 metr ciwbig 
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd 
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Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 
diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  Terfynau ac amodau storio 

Hydoddianna
u glanhau 
gwastraff sy'n 
cynnwys 2% 
sodiwm 
metasilicate a 
1-2% olew 
gwastraff yn 
unig 
Wedi symud 
o eithriad S2 

11 01 13* 
12 03 01* 
16 07 08* 

Dim • 3 mis 
• 3 tunnell 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn 
cynhwysydd 

• C - caiff y gwastraff ei 
storio gyda 
chynhwysydd eilaidd 

11 01 13* 
12 03 01* 
16 07 08* 

Dim • 3 metr ciwbig 
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd 

CFCs HCFCs 
a HFCs 
Wedi symud 
o eithriad S2 

14 06 01* Dim • 6 mis 
• 18 tunnell 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn 
cynhwysydd 

• C - caiff y gwastraff ei 
storio gyda 
chynhwysydd eilaidd 

14 06 01* Dim • 6 mis 
• 10 metr ciwbig 
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd 
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Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 
diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  Terfynau ac amodau storio 

Paent (ac 
eithrio paent 
arbenigol a 
phaent 
diwydiannol, 
cadwolion 
pren, paent 
aerosol a 
phaent 
chwistrell, 
inciau a 
resinau) wrth 
aros i’w 
ailddefnyddio 
fel paent yn 
unig 
Wedi symud 
o eithriad S2 

08 01 11* 
08 11 12 
20 01 27* 
20 01 28 

Dim • 6 mis 
• 10,000 litr 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn 
cynhwysydd 

• C - caiff y gwastraff ei 
storio gyda 
chynhwysydd eilaidd 

08 01 11* 
08 11 12 
20 01 27* 
20 01 28 

Dim • 6 mis 
• 1 metr ciwbig     
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd 

Gwastraff 
sy'n 
gysylltiedig â 
phaent dyfrol 
yn unig 
Wedi symud 
o eithriad S2 

16 10 02 Dim • 6 mis 
• 1,000 litr 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn 
cynhwysydd 

• C - caiff y gwastraff ei 
storio gyda 
chynhwysydd eilaidd 

08 01 12 
20 01 28 

Dim • 6 mis 
• 1 metr ciwbig 
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd 
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Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 
diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  Terfynau ac amodau storio 

Batris 
Wedi symud 
o eithriad S2 

16 06 01* 
16 06 02* 
16 06 03* 
16 06 04 
16 06 05 
20 01 33* 
20 01 34 

Dim • 6 mis 
• 10 tunnell 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn 
cynhwysydd 

• B –mae draeniad wedi'i 
selio yn y man lle caiff ei 
storio. 

16 06 01* 
16 06 02* 
16 06 03* 
16 06 04 
16 06 05 
20 01 33* 
20 01 34  

Dim • 5 metr ciwbig 
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd a draeniad sydd 
wedi'i selio 

• Caiff batris asid plwm eu 
storio ar ei fyny mewn 
cynwysyddion 

• Bydd y cynwysyddion wedi'u 
cynllunio'n benodol i gynnwys 
batris ac i atal difrod i’r batris 
sy'n cael eu storio ynddynt 

• Bydd y cynwysyddion naill ai 
â chaead i atal dŵr rhag 
mynd i mewn neu cant eu 
storio mewn ardal 
ddynodedig y tu mewn 

• Bydd batris o wahanol 
gemegau yn cael eu storio ar 
wahân  

• Bydd batris yn cael eu storio 
oddi wrth golau uniongyrchol 
yr haul 

• Ac eithrio batris tyniant 
lithium-ion o gerbydau  



Diwygio Eithriadau Gwastraff: Atodiadau 

26 

Math o 
wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 
diwrnod 

Terfynau ac amodau 
storio 

Codau 
gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  Terfynau ac amodau storio 

Olew a 
braster 
bwytadwy yn 
unig 
Wedi symud 
o eithriad S2 

20 01 25 Dim • 12 mis 
• 5,000 tunnell 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn 
cynhwysydd 

• C - caiff y gwastraff ei 
storio gyda 
chynhwysydd eilaidd 

20 01 25 Dim • 10 metr ciwbig 
• Rhaid ei storio ar arwyneb 

anhydraidd gyda 
chynhwysydd eilaidd 

Cynwysyddio
n olew gwag 

 15 01 10* Dim • 3 mis 
• 1 metr ciwbig 

Rhaid ei storio ar arwyneb 
anhydraidd a draeniad sydd 
wedi'i selio 
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S2 Storio gwastraff dros dro mewn lleoliad diogel cyn iddo gael ei adfer mewn man arall 

Tabl A – Amodau eithriad S2 

Popeth Amodau presennol  Amodau newydd 

Gweithgareddau 
penodedig  

Storio yn unig Storio a swmpio yn unig.  
 

Amodau cyffredinol 
sy'n berthnasol i bob 
math o wastraff yn y 
tabl hwn 

• Storio mewn man diogel at ddibenion adfer mewn man arall 
• Cyfanswm y cynwysyddion storio yn y man storio ar unrhyw un 

adeg yw 20 (8,000 metr ciwbig) 
• Nid chaiff unrhyw wastraff ei storio am fwy na 12 mis 
• Y sawl sy'n storio'r gwastraff fydd perchennog y cynwysyddion neu 

bydd ganddynt ganiatâd y perchennog  
• Caiff pob math o wastraff ei storio ar wahân  

• Storio mewn man diogel at ddibenion adfer mewn man gwahanol 
• Ni ddylai gwastraff gymysgu â mathau eraill o wastraff 
• Cyfanswm y gwastraff yn y man storio ar unrhyw un adeg fydd 500 metr 

ciwbig oni nodir yn wahanol 
• Ni chaiff unrhyw wastraff ei storio am fwy na 3 mis oni nodir yn wahanol 
• Uchafswm uchder y pentwr fydd 4 metr 
• Caiff pob math o wastraff ei storio mewn cynhwysydd ar wahân neu mewn 

pentwr ar wahân 
• Rhaid storio gwastraff sydd wedi'i halogi â gweddillion bwyd a diod dan do 
• Rhaid storio ar arwyneb anhydraidd gyda draeniad wedi'i selio oni nodir fel 

arall 
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Tabl B – Mathau o wastraff a ganiateir gan eithriad S2  

Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Gwastraff sy'n 
gysylltiedig â 
phaent dyfrol 
yn unig 

16 10 02 Dim • 6 mis 
• 1,000 litr 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn cynhwysydd 
• C - caiff y gwastraff ei 

storio gyda chynhwysydd 
eilaidd 

Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel 
cyn iddo gael ei adfer mewn man arall 

Batris 16 06 01* 
16 06 02* 
16 06 03* 
16 06 04 
16 06 05 
20 01 33* 
20 01 34 

Dim • 6 mis 
• 10 tunnell 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn cynhwysydd 
• B –mae draeniad wedi'i 

selio yn y man lle caiff ei 
storio. 

Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel 
cyn iddo gael ei adfer mewn man arall 

CFCs HCFCs a 
HFCs 

14 06 01* Dim • 6 mis 
• 18 tunnell 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn cynhwysydd 
• C - caiff y gwastraff ei 

storio gyda chynhwysydd 
eilaidd 

Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel 
cyn iddo gael ei adfer mewn man arall 
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Gwastraff 
adeiladu a 
dymchwel y 
gellir ei 
ddefnyddio yn 
ei gyflwr 
presennol yn 
unig  

17 01 01 
17 01 02 
17 01 03 
17 01 07 
17 02 02 
17 02 03 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 06 04 
17 08 02 

Dim  • 12 mis 
• 100 tunnell 

17 01 01 
17 01 02 
17 01 03 
17 01 07 
17 02 02 
17 02 03 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 06 04  

150 tunnell • 12 mis 
• 100 metr ciwbig 
• Storio ar arwyneb solet 

Ffenestri a 
Drysau 

 17 09 04 300 tunnell • 12 mis 
• 100 metr ciwbig 

Olew a braster 
bwytadwy yn 
unig 
 
 

20 01 25 Dim  • 12 mis 
• 5,000 tunnell 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn cynhwysydd 
• C - caiff y gwastraff ei 

storio gyda chynhwysydd 
eilaidd 

Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel 
cyn iddo gael ei adfer mewn man arall 
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Llwch ffwrnais 
arc trydan yn 
unig 

10 02 07* Dim • 3 mis 
• 2,500 tunnell 
• D – caiff y gwastraff ei 

storio dan do 
• E- mae'r gwastraff yn cael 

ei storio mewn doc cyn ei 
allforio neu ar ôl cael ei 
fewnforio.  

• F - rhaid i'r gwastraff 
gyrraedd y lle storio mewn 
bagiau a rhaid ei storio 
yno mewn bagiau neu 
mewn drymiau. 

Cod gwastraff wedi'i dynnu 
 

 

Plastigau fferm 
(heb fod yn 
ddeunydd 
pacio) yn unig 

02 01 04 Dim • 12 mis 
• 500 tunnell 
• (Plastigau fferm - D Caiff y 

gwastraff ei storio dan do). 

Wedi'i uno â deunydd pacio plastig a phlastig yn yr eithriad S2 

Deunydd pacio 
plastig a 
phlastig gan 
gynnwys 
plastigau fferm 

07 02 13 
12 01 05 
15 01 02 
16 01 19 
19 12 04 
20 01 39 

Dim • 12 mis 
• 500 tunnell 

02 01 04 
07 02 13 
12 01 05 
15 01 02 
16 01 19 
19 12 04 
20 01 39  

100 tunnell y flwyddyn • Caiff gwastraff ei storio 
wedi'i bwndelau, mewn 
cynhwysyddion neu dan do 

• Plastigau heb fromin neu 
blastigau sydd wedi cael eu 
trin i gael gwared ar blastig 
wedi’i frominadu yn unig 

• Rhaid i ddeunydd plastig i 
bacio gwrtaith beidio â 
chael gweddillion gwrtaith 
arno  
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Cartonau bwyd 
a diod yn unig 

07 02 13 
15 01 01 
15 01 02 
15 01 05 
20 01 39 

Dim • 12 mis  
• 500 tunnell 

15 01 05  100 tunnell y flwyddyn • Caiff gwastraff ei storio 
wedi'i bwndelau, mewn 
cynhwysyddion neu dan do 

Papur a 
chardfwrdd yn 
unig 

15 01 01 
19 12 01 
20 01 01 
03 03 07 
03 03 08 

Dim • 12 mis 
• 15,000 tunnell y flwyddyn 
• J - Caiff y gwastraff ei 

storio wedi'i bwndelau, 
mewn cynhwysyddion neu 
dan do 

• K – o fewn y terfyn maint a 
bennir yn y drydedd golofn 
(terfyn storio ar unrhyw un 
adeg) o'r tabl, er gwaethaf 
amodau penodol 
ychwanegol J, gellir storio 
hyd at 1000 tunnell yn yr 
awyr agored cyn belled â'i 
fod yn cael ei storio mewn 
uned gaeedig sydd wedi'i 
gynllunio a'i gynnal a'i 
gadw i atal sbwriel rhag 
dianc 

03 03 07 
03 03 08 
15 01 01 
19 12 01 
20 01 01  

300 tunnell y flwyddyn • Caiff gwastraff ei storio 
wedi'i bwndelau, mewn 
cynhwysyddion neu dan do 

Gwydr 15 01 07 
20 01 02 

Dim • 12 mis 
• 400 metr ciwbig 
• B –mae draeniad wedi'i 

selio yn y man lle caiff ei 
storio. 

10 11 12 
15 01 07 
16 01 20 
17 02 02 
19 12 05 
20 01 02  

300 tunnell y flwyddyn • Gweler amodau cyffredinol 
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Gwêr 
mamalaidd 

02 02 02 Dim  • 12 mis  
• 45,000 tunnell  
• D – mae'r gwastraff yn 

cael ei storio dan do 

02 02 02 10,000 tunnell y flwyddyn • 12 mis 
• Caiff y gwastraff ei storio 

dan do 

Protein 
mamalaidd 

02 01 02 Dim • 12 mis 
• 60,000 tunnell 
• D – caiff y gwastraff ei 

storio dan do 

02 01 02 10,000 tunnell y flwyddyn • 12 mis 
• Caiff y gwastraff ei storio 

dan do 

Matresi yn unig 20 03 07 Dim • 3 mis  
• 5 tunnell 
• D – caiff y gwastraff ei 

storio dan do 

Dileu cod gwastraff 

Sglodion 
marmor yn 
unig 

01 04 08 
19 12 09 

Dim • 12 mis  
• 5,000 tunnell 

Dileu codau gwastraff 

Plastrfwrdd a 
gwastraff arall 
sy’n cynnwys 
gypswm 

 17 08 02 200 tunnell y flwyddyn • 1 mis 
• 20 metr ciwbig  
• Caiff y gwastraff ei storio 

mewn cynhwysydd gwrth-
dywydd wedi'i selio 
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Mwydion 
olewydd a 
phelenni yn 
unig 

02 03 04 Dim • 3 mis 
• 5,000 tunnell  
• B –mae draeniad wedi'i 

selio yn y man lle caiff ei 
storio. 

• C - caiff y gwastraff ei 
storio gyda chynhwysydd 
eilaidd 

• E- mae'r gwastraff yn cael 
ei storio mewn doc cyn ei 
allforio neu ar ôl cael ei 
fewnforio. 

02 03 04 Dim • 1,000 metr ciwbig 
• Caiff y gwastraff ei storio 

gyda chynhwysydd eilaidd 
• caiff y gwastraff ei storio 

mewn porth neu ddoc  

Paent (ac 
eithrio paent 
arbenigol a 
phaent 
diwydiannol, 
cadwolion 
pren, paent 
aerosol a 
phaent 
chwistrell, 
inciau a 
resinau) wrth 
aros i’w 
ailddefnyddio 
fel paent yn 
unig 

08 01 11* 
08 11 12 
20 01 27* 
20 01 28 

Dim • 6 mis 
• 10,000 litr 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn cynhwysydd 
• C - caiff y gwastraff ei 

storio gyda chynhwysydd 
eilaidd 

Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel 
cyn iddo gael ei adfer mewn man arall 
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Ffilmiau a 
phapurau 
ffotograffig  

09 01 07 
09 01 08 

Dim  • 12 mis 
• 50 tunnell 
• J - Caiff y gwastraff ei 

storio wedi'i bwndelau, 
mewn cynhwysyddion neu 
dan do 

09 01 07 
09 01 08 

Dim • 12 mis 
• 40 metr ciwbig 
• Caiff y gwastraff ei storio 

wedi'i bwndelau, mewn 
cynhwysyddion neu dan do 

Lludw gwasarn 
dofednod yn 
unig 

10 01 01 Dim • 12 mis 
• 3,000 tunnell 
• D – caiff y gwastraff ei 

storio dan do 
• E- mae'r gwastraff yn cael 

ei storio mewn doc cyn ei 
allforio neu ar ôl cael ei 
fewnforio. 

10 01 01 Dim • 1,000 metr ciwbig  
• Caiff y gwastraff ei storio 

dan do 
• Caiff y gwastraff ei storio 

mewn porth neu ddoc  

Cetris peiriant 
argraffu yn 
unig  

08 03 18 
15 01 02 
16 02 16 
20 01 39 

Dim  • 6 mis 
• 5000 o unedau 
• D – caiff y gwastraff ei 

storio dan do  

08 03 18 
16 02 16  

Dim • 12 mis 
• 5 metr ciwbig 
• caiff y gwastraff ei storio 

dan do 

Crafiadau 
ffyrdd, 
sglodion 
gwastraff, is-
sylfaen ffyrdd 
a bitwmen yn 
unig  

17 03 01* 
17 03 02 
17 05 04 

Dim  • 12 mis 
• 500 tunnell  

17 03 01* 
17 03 02 
17 05 04 

 5000 tunnell 
 

• 12 mis 
• Storio ar arwyneb solet 
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Metel Sgrap 02 01 10 
16 01 17 
16 01 18 
17 04 01 
17 04 02 
17 04 03 
17 04 04 
17 04 05 
17 04 06 
17 04 07 
17 04 11 
19 12 02 
19 12 03 

Dim • 6 mis  
• 15,000 tunnell  
• B –mae draeniad wedi'i 

selio yn y man lle caiff ei 
storio. 

• E- caiff y gwastraff ei 
storio mewn doc cyn ei 
allforio neu ar ôl cael ei 
fewnforio. 

19 10 01 
19 10 02 
19 12 02 
19 12 03 

Dim • Sgrap glân 
• caiff y gwastraff ei storio 

mewn porth neu ddoc 
• Dim mwy na 1,500 metr 

ciwbig o fetel sgrap i'w 
storio ar unrhyw un adeg 

• rhaid cael o leiaf 6 metr o 
bellter rhwng pentyrrau 
gwastraff ac oddi wrth 
berimedr y safle, unrhyw 
adeiladau, neu 
ddeunyddiau llosgadwy neu 
fflamadwy eraill 

Camerâu 
defnydd sengl 

09 01 10 
09 01 11* 
09 01 12  

Dim • 6 mis 
• 400 metr ciwbig 

Dileu codau gwastraff 
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

WEEE 
(ac eithrio 
lampau 
fflworoleuol a 
lampau 
rhyddhau nwy 
eraill) 

16 02 11* 
16 02 13* 
16 02 14 
16 02 16 
20 01 21* 
20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36 

Dim • 6 mis 
• 400 metr ciwbig 
• I – caiff y gwastraff ei 

storio yn unol â'r gofynion 
o dan baragraff 1 o 
Atodiad VIII i'r 
Gyfarwyddeb WEEE 

16 02 11* 
16 02 13* 
16 02 14 
16 02 15* 
16 02 16 
20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36 

 500 tunnell y flwyddyn • 6 mis  
• 40 metr ciwbig 
• Rhaid storio’r gwastraff ar 

arwyneb anhydraidd â 
draeniad sydd wedi'i selio 

• Bydd gwastraff yn cael ei 
storio dan do neu o dan 
orchudd rhag y tywydd 

• Mae cod gwastraff 16 02 15 
* wedi'i gyfyngu i fyrddau 
cylchedau printiedig, ceblau 
pŵer a chydrannau eraill 
sy'n cynnwys plastigau yn 
unig  

• Bydd unrhyw WEEE y 
bwriedir ei ailddefnyddio, 
unrhyw sgrîn panel gwastad 
a all gynnwys lampau 
fflworoleuol oer cryno ac 
unrhyw offer arddangos 
gyda thiwb pelydr cathod 
wedi torri yn cael ei storio 
mewn adeilad neu o dan 
orchudd rhag y tywydd 
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Lampau 
fflworoleuol a 
lampau 
rhyddhau nwy 
eraill 
 

 20 01 21*   400 tunnell y flwyddyn • 6 mis 
• Uchafswm i’w storio 60 metr 

ciwbig. 
• Caiff y gwastraff ei storio 

mewn cynhwysydd â 
chaead, anhyblyg, sydd 
ddim yn gollwng, ac sy’n 
gwrthsefyll y tywydd, ac ar 
arwyneb anhydraidd â 
draeniad wedi'i selio 

Priddoedd o 
lanhau 
ffrwythau a 
llysiau yn unig  

02 04 01 
02 03 99 

Dim  • 6 mis 
• 100 tunnell  

02 04 01 
02 03 01 

1,000 tunnell y flwyddyn • 6 mis 
• 100 metr ciwbig 

Metel, sgim, 
lludw a 
gweddillion 
sodro 

10 03 16 
10 04 05* 
10 05 04 
10 05 11 
10 06 04 
10 08 11 
10 08 99 

Dim • 3 mis 
• 100 tunnell  
• G – caiff y gwastraff ei 

storio mewn bagiau neu 
ddrymiau 

10 03 16 
10 04 05* 
10 05 04 
10 05 11 
10 06 04 
10 08 11  

Dim • 100 metr ciwbig 
• Rhaid i'r gwastraff gyrraedd 

mewn bagiau neu ddrymiau 
a rhaid ei storio yn yr un 
bagiau neu ddrymiau. 

Toddyddion a 
chymysgeddau 
toddyddion 

14 06 02* 
14 06 03* 
20 01 13* 

Dim • 6 mis  
• 5 metr ciwbig   
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn cynhwysydd 
• C - caiff y gwastraff ei 

storio gyda chynhwysydd 
eilaidd 

Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel 
cyn iddo gael ei adfer mewn man arall 
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Gyspwm 
synthetig a 
lludw tanwydd 
wedi’i falurio 
yn unig 

10 01 01 
10 01 02 
10 01 05 
10 01 15 

Dim • 3 mis 
• 2,500 tunnell 
• D – caiff y gwastraff ei 

storio dan do 
• E- caiff y gwastraff ei 

storio mewn doc cyn ei 
allforio neu ar ôl cael ei 
fewnforio. 

• F - rhaid i'r gwastraff 
gyrraedd y lle storio mewn 
bagiau a rhaid ei storio 
yno mewn bagiau neu 
mewn drymiau. 

10 01 01 
10 01 02 
10 01 05 
10 01 15 

Dim • 3 mis 
• 600 metr ciwbig 
• Rhaid i'r gwastraff gyrraedd 

mewn bagiau neu ddrymiau 
a rhaid ei storio yn yr un 
bagiau neu ddrymiau. 

• Caiff y gwastraff ei storio 
dan do 

• caiff y gwastraff ei storio 
mewn porth neu ddoc 

Tecstilau a 
dillad 

04 02 22 
15 01 09 
19 12 08 
20 01 10 
20 01 11 

Dim • 12 mis  
• 1000 tunnell fetrig 

(5000m3) (164 x 40 yrd 
Ro-Ro) 

04 02 22 
15 01 09 
19 12 08 
20 01 10 
20 01 11 

100 tunnell y flwyddyn • 50 metr ciwbig  
• Caiff y gwastraff ei storio 

dan do 
• Gan eithrio carped ac 

isgarped 

Teiars, 
sglodion a 
briwsion teiars 

16 01 03 
19 12 04 

Dim • 3 mis 
• 40 tunnell  
• H – Nid yw'r cyfanswm 

sy'n cael ei storio gyda'i 
gilydd yn fwy na 10 
tunnell. 

Dileu codau gwastraff 
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Mathau o 
Wastraff 

Amodau presennol  Amodau newydd 

Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunnelli) / terfyn 7 diwrnod 

Terfynau ac amodau storio Cod 
Gwastraff 

Derbyniad blynyddol 
(tunelli)  

Terfynau ac amodau storio 

Hydoddiannau 
glanhau 
gwastraff sy'n 
cynnwys 2% 
sodiwm 
metasilicate a 
1-2% olew 
gwastraff yn 
unig 
 

11 01 13* 
12 03 01* 
16 07 08* 

Dim • 3 mis 
• 3 tunnell 
• A - caiff y gwastraff ei 

storio mewn cynhwysydd 
• C - caiff y gwastraff ei 

storio gyda chynhwysydd 
eilaidd 

Wedi symud i eithriad S1: Storio gwastraff mewn cynwysyddion diogel 
cyn iddo gael ei adfer mewn man arall 

Corciau poteli 
gwin yn unig  

03 03 01 
15 01 02 
15 01 03 
20 01 38 

Dim  • 12 mis  
• 500 tunnell  

03 03 01 
15 01 02 
15 01 03  

Dim • 12 mis  
• 40 metr ciwbig 

Pren gan 
gynnwys 
polion telegraff 
a thrawstiau 
rheilffordd 
(peryglus a 
heb fod yn 
beryglus) 

03 01 05 
17 02 01 
17 02 04* 
19 12 06* 
19 12 07 
20 01 37* 
20 01 38 

Dim  • 12 mis 
• 100 tunnell 

03 01 05 
17 02 01 
17 02 04* 
19 12 06* 
19 12 07 
20 01 37* 
20 01 38 

Dim • 40 metr ciwbig 
• 100 o bolion telegraff 
• 100 o drawstiau rheilffordd 
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Atodiad 7 – Newidiadau i ddisgrifiadau a chodau gwastraff   
Tabl A – Newidiadau i ddisgrifiadau a chodau gwastraff eithriadau eraill er mwyn egluro ac i fynd i'r afael â 
chodau anghywir 

Eithriad Peryglus Cod Gwastraff Sail resymegol Cam Gweithredu 

D2  Na 20 03 99 Mae canllawiau presennol y llywodraeth ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn 
nodi y dylid defnyddio 16 10 02 ar gyfer gwastraff o gyfleusterau 
glanweithdra rheilffyrdd yn hytrach nag 20 03 99, a bydd yn cael ei 
ddileu. 

Wedi’i ddisodli gan gôd 16 10 02 

D3  Na 20 03 99 Mae canllawiau presennol y llywodraeth ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn 
nodi y dylid defnyddio 16 10 02 ar gyfer gwastraff o gyfleusterau 
glanweithdra cludadwy yn hytrach nag 20 03 99, a bydd yn cael ei ddileu. 

Wedi’i ddisodli gan gôd 16 10 02 

D8 Na 15 01 03 
 

Nid yw'r eithriad D8 yn caniatáu gwaredu pren gwastraff sydd wedi’i drin 
Felly, bydd y mathau o wastraff yn cael eu diwygio i egluro mai dim ond 
deunydd pacio gwastraff o bren sydd heb ei drin y gellir ei reoli o dan 
eithriad D8. 

Diwygiwyd i adlewyrchu mai deunydd pacio gwastraff o 
bren "heb ei drin" yw hwn yn unig, ac y dylid codio 
paledi sydd wedi’u trin â Methyl Bromid gyda 15 01 10* 
ac nad ydynt yn dderbyniol o dan yr esemptiad hwn 

Na 20 01 38 Y mathau o bren gwastraff a gwmpesir gan eithriad D8 yw wastraff 
deunydd pacio ac felly maent wedi'u heithrio o 20 01, felly ni ellir eu 
dosbarthu fel 20 01 38 ond yn hytrach fel 15 01 03.  

Cod wedi'i dynnu 

T1 Na Pob cod plastig Diwygiwyd i sicrhau bod y mathau o wastraff yn parhau i fod yn rhai risg 
isel, a hynny drwy eithrio arafyddion tân sydd wedi'u bromineiddio ac 
sydd wedi'u rhestru fel Llygryddion Organig Parhaus. 

Ychwanegu amod i ganiatáu derbyn plastigau neu 
blastigau nad ydynt wedi'u bromineiddio neu blastigau 
sydd wedi'u trin i gael gwared ar blastigau wedi'u 
bromineiddio 

T5  Na 19 05 99 Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae cod 19 05 03 yn cynnwys compost ac felly ni ddylid ei 
ddosbarthu fel 19 05 99. 

Wedi’i ddisodli gan god 19 05 03 
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Eithriad Peryglus Cod Gwastraff Sail resymegol Cam Gweithredu 

T11 Na 16 02 16 Mae Cod 16 02 16 yn cwmpasu cydrannau nad ydynt yn beryglus ac fe'i 
defnyddiwyd yn flaenorol i ddosbarthu ceblau a byrddau cylchedau o 
Offer Trydanol a Gwastraff Electronig. Fodd bynnag, mae cod 16 02 15* 
yn fwy priodol ar gyfer y gwastraff hwn ac felly bydd yn cael ei 
ychwanegu. 

Cod gwastraff 16 02 15 * wedi’i ychwanegu ond wedi'i 
gyfyngu i fyrddau cylchedau printiedig, ceblau pŵer a 
chydrannau eraill sy'n cynnwys plastigau yn unig 
Rhaid storio'r gwastraff hwn gyda gorchudd rhag y 
tywydd. 

T13  Na 20 01 99 
Gwastraff bwyd 

Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae bwyd gwastraff yn dod o dan god 20 01 08 ac felly nid yw 20 
01 99 yn briodol. 

Wedi’i ddisodli gan god 20 01 08 

T16  Ydy 20 01 39 Nid yw'r cod hwn yn cynnwys deunydd pacio. Mae codau eraill eisoes yn 
bodoli sy’n fwy addas ar gyfer y gweithgareddau o dan yr eithriad hwn. 

Cod wedi'i dynnu 

Na 15 01 02 Nid yw'r cod hwn yn berthnasol i gartridau inc ac arlliw ac felly caiff ei 
ddileu. 

Cod wedi'i dynnu 

T18 Na 01 04 09  
Elifiant clai o 

weithgynhyrchu 
cerameg 

Mae Cod 16 10 02 yn fwy priodol ar gyfer y gweithgareddau a fwriedir 
dan yr eithriad hwn. 

Wedi’i ddisodli gan gôd 16 10 02 

T20 Na 19 09 99 
Dŵr gwastraff a 

dŵr llifolchi 
tyllau turio yn 

unig 

Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae Cod 16 10 02 yn fwy priodol ar gyfer y gweithgareddau a 
fwriedir dan yr eithriad hwn. 

Wedi'i ddisodli gan god 16 10 02 dŵr gwastraff a dŵr 
llifolchi tyllau turio 

T21 Na 19 08 99 
Hylif centrate yn 

unig 

Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. 

Wedi'i ddisodli gan god 16 10 02 centrate liquor 
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Eithriad Peryglus Cod Gwastraff Sail resymegol Cam Gweithredu 

Na 19 08 05  Mae cod 19 08 05 yn cwmpasu slwtsh o drin dŵr gwastraff trefol. Wrth 
ddileu'r codau '99' o'r eithriad T21, mae angen ymestyn yr eithriad i 
ganiatáu trin slwtsh carthion sydd wedi’i drin yn rhannol. Mae'r 
gweithgaredd hwn wedi'i gynnwys yn ddiweddar yn RPS231.  

Codau 19 02 06, 19 05 03, 19 06 06, a 19 12 12 wedi 
ychwanegu 

Na 20 03 99 Disgrifir Cod 20 03 99 fel "gwastraff carthbwll a slwtsh carthion eraill yn 
unig". Fodd bynnag, mae codau eraill yn ymdrin â'r ffrwd wastraff hon yn 
ddigonol. 

Cod wedi'i dynnu 

T23 Na 02 01 99 Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae gwasarn anifeiliaid cwbl fioddiraddadwy wedi’i ddosbarthu dan 
god gwastraff 02 01 06. 

Cod 02 01 99 wedi'i dynnu a'i ddisodli gan 02 01 06 ar 
gyfer gwasarn anifeiliaid cwbl fioddiraddadwy 

Na 20 01 01 Nid yw Cod 20 01 01 yn awdurdodi papur a chardbord sy'n ddeunydd 
pacio wedi’i gasglu ar wahân. Felly, bydd Cod 15 01 01 yn cael ei 
ychwanegu. 

Cod 15 01 01 wedi'i ychwanegu 

T24  Na 02 01 07 Mae Cod 02 01 07 yn gymwys ar gyfer gweithgareddau coedwigaeth yn 
hytrach na’r rhai y bwriedir dan eithriad T24. Mae gwastraff meinweoedd 
planhigion yn dod o dan god 02 01 03. 

Cod wedi'i dynnu 

Na 02 01 99 Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae gwasarn anifeiliaid cwbl fioddiraddadwy wedi’i ddosbarthu dan 
god gwastraff 02 01 06. 

Cod 02 01 99 wedi'i dynnu a'i ddisodli gan 02 01 06 ar 
gyfer gwasarn anifeiliaid cwbl fioddiraddadwy 

T25 Na 02 01 99 Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae gwasarn anifeiliaid cwbl fioddiraddadwy wedi’i ddosbarthu dan 
god gwastraff 02 01 06. 

Cod 02 01 99 wedi'i dynnu a'i ddisodli gan 02 01 06 ar 
gyfer gwasarn anifeiliaid cwbl fioddiraddadwy 

T26 Na 20 01 01 Nid yw Cod 20 01 01 yn awdurdodi papur a chardbord sy'n ddeunydd 
pacio wedi’i gasglu ar wahân. Felly, bydd Cod 15 01 01 yn cael ei 
ychwanegu. 

Cod 15 01 01 wedi'i ychwanegu 
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Eithriad Peryglus Cod Gwastraff Sail resymegol Cam Gweithredu 

T30 Ydy 09 01 06 Mae Cod 09 01 06 yn disgrifio allbwn y broses adfer. Felly, mae angen 
cynnwys codau 09 01 01, 09 01 02, 09 01 03 a 09 01 04 i gwmpasu’r 
mewnbynnau gwastraff.  

Codau 09 01 01, 09 01 02, 09 01 03 a 09 01 04 wedi'u 
hychwanegu 

S3 Na 19 08 05 Ar hyn o bryd, mae Cod 19 08 05 a'r disgrifiad presennol yn yr eithriad S3 
yn caniatáu storio slwtsh amrwd / heb ei drin cyn ei daenu. Nid dyma 
oedd bwriad yr eithriad ac mae'n arwain at ganlyniadau amgylcheddol 
anghywir. Cydnabyddir hefyd nad yw’r diwydiant yn ymgymryd â'r arfer 
hwn. Felly, mae angen rhoi'r codau perthnasol yn lle 19 08 05. 

Wedi’i ddisodli gan godau 19 02 06, 19 05 03, a 19 06 
06 

U3  Na 20 01 01 Nid yw Cod 20 01 01 yn awdurdodi papur a chardbord sy'n ddeunydd 
pacio wedi’i gasglu ar wahân. Felly, bydd Cod 15 01 01 yn cael ei 
ychwanegu. 

Cod 15 01 01 wedi'i ychwanegu 

U6 Na 19 02 06 Bydd Cod 19 02 06 yn cael ei ychwanegu i ganiatáu i slwtsh wedi'i ddad-
ddyfrio yn rhannol gael ei ddefnyddio i ail-hadu gweithfeydd Treulio 
Anaerobig 

Cod 19 02 06 wedi ychwanegu 

U7 Na 19 08 99 Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Felly bydd cod 16 10 02 yn cael ei ychwanegu. 

Wedi’i ddisodli gan god 16 10 02 elifiant terfynol o 
waith trin dŵr neu waith trin dŵr gwastraff 

U8 Na 17 09 04 
Cerrig a brics 

Mae Cod 17 09 04 yn eang ei gwmpas a bydd yn cael ei ddileu. Mae 
brics wedi’u cynnwys dan god sydd eisoes ar gael, 17 01 02 (brics), a 
bydd 17 05 04 (cerrig yn unig) yn cael ei ychwanegu gan ei fod yn fwy 
rhagnodol.  

Wedi'i ddisodli gan 17 01 02 a 17 05 04 (cerrig yn unig) 

U9 Na 17 02 01 Mae'r eithriad U9 eisoes yn cynnwys cod 19 12 07 ar gyfer pren, rhisgl, 
corc, blawd llif, naddion, toriadau, sglodfwrdd. Bydd Cod 17 02 01 yn cael 
ei ychwanegu er cysondeb. 

Cod 17 02 01 wedi'i ychwanegu 

Na Pob cod plastig Diwygiwyd i sicrhau bod y mathau o wastraff yn parhau i fod yn rhai risg 
isel, a hynny drwy eithrio arafyddion tân sydd wedi'u bromineiddio ac 
sydd wedi'u rhestru fel Llygryddion Organig Parhaus. 

Ychwanegu amod i ganiatáu derbyn plastigau neu 
blastigau nad ydynt wedi'u bromineiddio neu blastigau 
sydd wedi'u trin i gael gwared ar blastigau wedi'u 
bromineiddio 
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Eithriad Peryglus Cod Gwastraff Sail resymegol Cam Gweithredu 

U10 Na 02 01 99 
Dŵr golchi heb 
ei drin o lanhau 

ffrwythau a 
llysiau ar y fferm 

yn unig 

Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae cod 16 10 02 yn fwy priodol ar gyfer dŵr golchi heb ei drin o 
lanhau ffrwythau a llysiau ar y fferm 

Wedi’i ddisodli gan god 16 10 02 dŵr golchi heb ei drin 
o lanhau ffrwythau a llysiau ar ffermydd  
 
Bydd cod gwastraff 02 01 01 yn cael ei ddiwygio i 
ganiatáu i slwtsh a phriddoedd o olchi a glanhau 
ffrwythau a llysiau ar ffermydd 

 02 01 99  
llaeth o 

safleoedd 
amaethyddol 

 

Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae cod 16 10 02 yn fwy priodol ar gyfer llaeth o safleoedd 
amaethyddol 

Wedi’i ddisodli gan god 16 10 02 llaeth o safleoedd 
amaethyddol 
 

 02 03 99 
Pridd o lanhau a 
golchi ffrwythau 

a llysiau 

Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael.  

Wedi’i ddisodli gan god gwastraff 02 03 01 pridd o lanhau 
a golchi ffrwythau a llysiau yn unig 
Bydd cod gwastraff 16 10 02 slwtsh o olchi a glanhau 
ffrwythau a llysiau yn cael ei ychwanegu 

 

 02 03 99 
Dŵr golchi heb 
ei drin o lanhau 

ffrwythau a 
llysiau ar y fferm 

yn unig 

Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae cod 16 10 02 yn fwy priodol ar gyfer dŵr golchi heb ei drin o 
lanhau ffrwythau a llysiau ar y fferm. 

Wedi’i ddisodli gan god 16 10 02 dŵr golchi heb ei drin 
o lanhau ffrwythau a llysiau ar ffermydd 
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Eithriad Peryglus Cod Gwastraff Sail resymegol Cam Gweithredu 

 19 05 99 
compost a 

gynhyrchwyd yn 
unol â thriniaeth 
a ddisgrifir ym 
mharagraffau 

T23 neu T26 yn 
unig 

Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae cod 19 05 03 yn fwy priodol. 

Wedi’i ddisodli gan god 19 05 99 compost a 
gynhyrchwyd yn unol â thriniaeth a ddisgrifir ym 
mharagraffau T23 neu T26 yn unig  

U11 Na 02 03 99 
Pridd o lanhau a 
golchi ffrwythau 
a llysiau yn unig  

Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael.  

Wedi’i ddisodli gan god gwastraff 02 03 01 pridd o 
lanhau a golchi ffrwythau a llysiau yn unig 
 

Bydd cod gwastraff 16 10 02 slwtsh o olchi a glanhau 
ffrwythau a llysiau yn cael ei ychwanegu 

 

Na 19 05 99 Ni ddylid defnyddio codau sy'n gorffen â '99' pan fo cod mwy priodol ar 
gael. Mae Cod 19 05 03 yn fwy priodol ar gyfer y gweithgareddau a 
fwriedir o dan eithriad U11  

Wedi’i ddisodli gan god 19 05 99 compost a 
gynhyrchwyd yn unol â thriniaeth a ddisgrifir ym 
mharagraffau T23 neu T26 yn unig  
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Atodiad 8 – Diwygiadau technegol i'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 

Eithriad Sail resymegol Cam Gweithredu 

D5 Mae angen eglurhad ynghylch y cyfeiriad at "ymchwil" yn Atodlen 3, Rhan 1, 
Pennod 4, Adran 2, Paragraff 5(2)(g) o'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol – 
yr eithriad gwastraff D5 

Diwygio'r eithriad i ddweud "At ddibenion y paragraff hwn, ystyr "ymchwil" yw 
profi a dadansoddi mewn labordai, sefydliadau addysgol a gweithleoedd, gan 
gynnwys ymchwil sy'n gysylltiedig â threialon gwastraff, ond heb gynnwys 
ymchwil maes"  

T24 a T25 Mae Datganiad Sefyllfa Reoleiddiol 120 (Asiantaeth yr Amgylchedd) a 
Phenderfyniad Rheoliadol 120 (CNC) yn caniatáu (yn ddarostyngedig i amodau) y 
defnydd o ffaglu wrth gefn o dan eithriadau T24 a T25 ar gyfer treulio anaerobig 
(AD). Y rheswm am hyn yw nad oes darpariaeth ar gyfer y gweithgaredd hwn yn yr 
eithriadau hyn.  

Ystyrir bod ffaglu i losgi bio-nwy yn warediad yn hytrach na’n gweithrediad adfer, 
ond mae ffagl wrth gefn yn eitem allweddol o weithfa. Mae'r ffagl yn diogelu 
integredd y gwaith treulio anerobig yn ystod argyfwng, a bydd yn llosgi unrhyw nwy 
a gynhyrchir os na all yr offer a ddefnyddir ar gyfer trosi nwy yn ynni weithredu, er 
enghraifft os bydd wedi torri. 

Disgwylir i bob gwaith treulio anerobig (sydd wedi'i eithrio neu ei ganiatáu) gael 
ffaglau wrth gefn, i’w gweithredu am y cyfnodau y mae eu hangen yn unig. Mae 
angen cofnodion digwyddiadau ffaglu hefyd.  

Bydd eithriadau T24 a T25 yn cael eu diwygio i ganiatáu (yn ddarostyngedig i 
amodau) y defnydd o ffaglau wrth gefn o dan amgylchiadau penodol. 
Mae hyn yn unol â Datganiad Sefyllfa Reoleiddiol 120 (Asiantaeth yr 
Amgylchedd) a Phenderfyniad Rheoleiddiol 120 (CNC). 

T32 
 
 

Ar hyn o bryd, mae Rhan 3, Paragraff 21(3)(a) yn nodi: 
"ym mharagraff 1(2), yn lle "T32" dylid darllen "T33";" 
Ar hyn o bryd, mae Rhan 3, Paragraff 21(4)(a) yn nodi: 
"ym Mhennod 1, ym mharagraff 1(8)(b)— (i) yn lle "T32" dylid darllen "T33"; (ii) 
yn lle "32" dylid darllen "33";" 
Ar hyn o bryd, mae Rhan 3, Paragraff 21(4)(b) yn nodi: 
"ym Mhennod 3— (i) yn Adran 1, ym mharagraff 1— (aa) yn is-baragraff (1)(a), 
yn lle "T32" dylid darllen "T33"; (bb) yn is-baragraff (2), yn lle "T32" dylid darllen 
"T33";" 

Diwygir y paragraffau i newid pob cyfeiriad at T32 gyda T22 
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Eithriad Sail resymegol Cam Gweithredu 

U9 Mae Datganiad Sefyllfa Reoleiddiol 112 (Asiantaeth yr Amgylchedd) a 
Phenderfyniad Rheoleiddiol 35 (CNC) yn caniatáu trin plastigau â gwres o dan 
eithriadau T4 ac U9. Mae'r diwygiadau a nodir yn Atodiad 2 yn diwygio'r eithriad 
T4 i ganiatáu ar gyfer defnyddio gwres yn ystod y broses o ddwysau plastig. 
Felly, mae angen diwygio'r eithriad U9 hefyd er mwyn sicrhau cysondeb ac i 
ganiatáu’r defnydd o wres ar blastig wrth weithgynhyrchu nwyddau gorffenedig.  

I ychwanegu amod newydd at yr eithriad U9: 
• Ar gyfer gweithgynhyrchu nwyddau gorffenedig, gellir defnyddio gwres wrth 

ddefnyddio plastig 

 

U9 Mae angen eglurhad ynghylch y cyfeiriad at "nwyddau gorffenedig" yn Atodlen 3, 
Rhan 1, Pennod 2, Adran 2, Paragraff 9(4) o'r Rheoliadau Trwyddedu 
Amgylcheddol – yr eithriad gwastraff U9 
At ddibenion yr eithriad hwn, ystyr 'nwyddau gorffenedig' yw nwyddau sy'n barod 
i'w defnyddio gan ddefnyddiwr terfynol heb unrhyw brosesu pellach. Mae 
nwyddau gorffenedig sy'n deillio o wastraff dal angen bodloni'r prawf diwedd 
gwastraff. 

Y mae paragraff 9(4), adran 2, Pennod 2, Rhan 1 o Atodlen 3 i Reoliadau 
Trwyddedu Amgylcheddol (eithriad gwastraff U9) i’w ddiwygio er mwyn 
mewnosod diffiniad o “finished goods” i olygu eu bod yn barod i’w defnyddio gan 
ddefnyddwyr terfynol heb unrhyw brosesu pellach gan eu bod wedi bodloni’r 
meini prawf gwastraff perthnasol. 

NWFD3 a 
4 

Byddwn yn cynyddu'r terfynau storio yn eithriad NWFD 3 (storio gwastraff dros 
dro ar safle a reolir gan y cynhyrchydd) ac eithriad NWFD 4 (storio dros dro 
mewn man casglu) o 50 metr ciwbig i 100 metr ciwbig.  Mae'r eithriadau NWFD 
hyn yn aml yn cael eu hanwybyddu ond maent yn caniatáu i wastraff gael ei 
storio heb fod angen trwydded neu gofrestru esemptiad. 
 

Diwygio Atodlen 3 Rhan 5 Paragraff 3(2)(g) a Pharagraff 4(2)(d) o'r Rheoliadau 
Trwyddedu Amgylcheddol i gynyddu'r terfynau storio yn NWFD3 a 4 o 50 i 100 
metr ciwbig  
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Eithriad Sail resymegol Cam Gweithredu 

Amh. Rydym yn diwygio'r drefn eithriadau i wahardd defnyddio eithriadau ar, neu’n 
gyfagos i, safle neu osodiad gwastraff trwyddedig (cyfeiriwch at Adran 2.1). Mae 
eithriadau gwastraff ar gyfer gweithgareddau lle aseswyd bod y risg yn isel ar sail 
y gweithgaredd hwnnw'n unig.  
Nid yw'n briodol bod trwydded a roddwyd (yn ddarostyngedig i amodau) ar sail y 
gweithgaredd trwyddedig yn gallu cael ei disodli gan eithriad heb gynnal 
adolygiad priodol o'r proffil risg. 
Os yw gweithredwr safle trwyddedig yn dymuno addasu ei weithgareddau i'r rhai 
a ganiateir o dan eithriad gwastraff, yna mae'r Rheoliadau Trwyddedu 
Amgylcheddol yn cynnwys darpariaethau ar gyfer ildio'r drwydded honno a pha 
gamau y mae'n rhaid eu cymryd i ddiogelu'r amgylchedd ac iechyd pobl. Mae hyn 
yn fwy priodol na natur awtomatig Rheoliad 22(8) sydd ddim yn cynnig yr 
amddiffyniadau hyn. 

Rheoliad 22(8) i'w ddileu 

Amh. Ar hyn o bryd, mae Atodlen 3, Rhan 5, Paragraff 4(2)(e) (Eithriad NWFD: Storio 
dros dro mewn man casglu) yn datgan: 
"mewn perthynas â gwastraff nad yw'n dod o dan baragraff (d) neu (e), nid chaiff 
cyfanswm y gwastraff sy'n cael ei storio ar unrhyw un adeg fod yn fwy na 5 metr 
ciwbig."  
Fodd bynnag, mae'r cyfeiriad at (e) yn anghywir a dylai ddarllen "... a gwmpesir 
gan baragraff (c) neu (d)..."  
Bydd y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol yn cael eu diwygio i gywiro'r gwall 
hwn.  

Atodlen 3, Rhan 5, Paragraff 4(2)(e) - eithriad NWFD: Bydd storio dros dro mewn 
man casglu yn cael ei ddiwygio i ddarllen: 
"mewn perthynas â gwastraff nad yw'n dod o dan baragraff (d) neu (d), nid chaiff 
cyfanswm y gwastraff sy'n cael ei storio ar unrhyw un adeg fod yn fwy na 5 metr 
ciwbig." 

Amh. Byddwn yn ymestyn y manylion perthnasol yn y Rheoliadau Trwyddedu 
Amgylcheddol i roi cyfle i'r rheolyddion ofyn am wybodaeth ychwanegol unai wrth 
gofrestru, yn barhaus, neu ar ddiwedd gweithrediad os oes angen. 

Diwygio Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol Atodlen 2 Paragraff 10 i roi cyfle 
i'r rheolyddion ofyn am wybodaeth ychwanegol. Er enghraifft, y mathau a’r 
meintiau o wastraff sy'n mynd i gael eu storio, eu defnyddio, eu trin neu eu 
gwaredu. 

Amh. Byddwn yn cyflwyno gofyniad i weithredwyr gadw cofnodion ar gyfer pob eithriad ac 
i sicrhau eu bod ar gael ar gais. Mae hyn yn cynnwys cadw cofnodion ar ffurf 
electronig a/neu mewn system TG a nodwyd gan y rheoleiddiwr lle bo angen. 

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol i'w diwygio i gyflwyno gofyniad i weithredwyr 
gadw cofnodion ar gyfer pob eithriad ac  i sicrhau eu bod ar gael ar gais ac i gadw 
cofnodion ar ffurf electronig a/neu mewn system TG. 
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Amh. Byddwn yn darparu dehongliad ychwanegol yn Atodlen 2 ar gyfer y termau "lle", 
"cysylltiad uniongyrchol" a "dan do" 

 

Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol Atodlen 2 i'w diwygio i ddarparu dehongliad 
ychwanegol. 
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