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Crynodeb Gweithredol  
 
Cafodd yr arolwg o wastraff diwydiannol a masnachol (D&M) a gynhyrchwyd yng Nghymru 
yn ystod blwyddyn galendr 2012 ei gynnal gan RSK Environment Ltd mewn partneriaeth 
ag Urban Mines, a’i reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru a oedd yn 
ariannu’r prosiect. Cafodd cymorth ei ddarparu hefyd gan Ainsworth & Parkinson, 
Groundwork Cymru a WRc. 
 
Pwrpas yr astudiaeth oedd cynhyrchu gwybodaeth am gyfaint, tarddiad (yn ôl sector 
diwydiannol a rhanbarth daearyddol), a thynged (dull rheoli) gwastraff diwydiannol a 
masnachol (D&M) a gwastraff adeiladu a dymchwel (A&D) a gynhyrchwyd gan fusnesau 
yng Nghymru yn 2012. Mae adroddiad ar wahân wedi cael ei baratoi ar ganlyniadau’r 
arolwg adeiladu a dymchwel. Mae angen y wybodaeth hon ar Lywodraeth Cymru (LlC) am 
nifer o resymau yn cynnwys: 

 darparu adroddiadau am gynhyrchu gwastraff yn unol â Rheoliadau Ystadegau 
Gwastraff 2002 yr UE; 

 cyfrannu tuag at ddatblygu polisi gwastraff cenedlaethol; 

 monitro cynnydd yn erbyn targedau cenedlaethol atal gwastraff ac ailgylchu;  

 darparu gwybodaeth i gynllunwyr gwastraff a’r rheoleiddiwr; a  

 darparu data i’r diwydiant rheoli gwastraff fel sail i benderfyniadau buddsoddi. 
 
Cafodd data ei gasglu gan 1,540 o safleoedd busnes mewn gwahanol sectorau ac o 
wahanol faint ar hyd a lle Cymru rhwng mis Gorffennaf 2013 a mis Rhagfyr 2013. Cafodd y 
data ei grosio i fyny i lefel ranbarthol a chenedlaethol yng Nghymru drwy ddefnyddio data 
poblogaeth. Dangosai data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol fod 85,695 o unedau busnes 
diwydiannol a masnachol yng Nghymru yn 2012 gyda 7% mewn sectorau diwydiannol a 
93% ym maes masnach. O’r busnesau hyn, roedd gan 63% lai na phum gweithiwr ac 
roedd gan 2% gant neu fwy o weithwyr. Roedd y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn yr arolwg 
hwn yn debyg i’r fethodoleg a ddefnyddiwyd yn yr arolygon D&M blaenorol yng Nghymru – 
roedd y diweddaraf o’r rhain yn darparu data am flwyddyn galendr 2007. 
 
Dyma’r casgliadau a gafwyd am 2012 drwy ddadansoddi’r data hwn: 
 

 Amcangyfrifir bod sectorau diwydiannol a masnachol Cymru wedi cynhyrchu 3.7 
miliwn tunnell o wastraff, wedi’i rannu 55%:45% rhwng busnesau diwydiannol a 
masnachol. Roedd trachywiredd y cyfanswm gwastraff a gynhyrchwyd ar +/- 7.9% 
gyda 90% o hyder. 

 Amcangyfrifir bod 481 mil tunnell o wastraff diwydiannol a 434 mil tunnell o wastraff 
masnachol wedi’i gynhyrchu yng ngogledd Cymru. Amcangyfrifir bod 1.2 miliwn 
tunnell o wastraff diwydiannol a 757 mil tunnell o wastraff masnachol wedi’i 
gynhyrchu yn ne-ddwyrain Cymru. Amcangyfrifir bod 278 mil tunnell o wastraff 
diwydiannol a 474 mil tunnell o wastraff masnachol wedi’i gynhyrchu yn ne-orllewin 
Cymru.  
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 Roedd y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o ran y gwastraff 
diwydiannol yn 50% a’r gyfradd gwaredu i dir yn 27%. 

 Roedd y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o ran y gwastraff 
masnachol yn 68% a’r gyfradd gwaredu i dir yn 26%. 

 Roedd y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o ran cyfanswm 
cyfun yr holl wastraff diwydiannol a masnachol yn 58% a’r gyfradd gwaredu i dir 
yn 26%. 

 
O’u cymharu â chanlyniadau arolwg cynhyrchu gwastraff 2007: 
 

 Nid oes gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol yng nghyfaint y gwastraff 
diwydiannol a gynhyrchwyd yng Nghymru. 

 Nid oes gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol yng nghyfaint y gwastraff 
masnachol a gynhyrchwyd yng Nghymru. 

 Nid oes gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol yn y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, 
ailgylchu a chompostio o ran gwastraff diwydiannol; roedd y gyfradd yn 59% yn 
2007 a 50% yn 2012. 

 Mae gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol yn y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, 
ailgylchu a chompostio o ran gwastraff masnachol; roedd y gyfradd yn 37% yn 2007 
a 68% yn 2012. 

 
Ffigur 1: Gwastraff diwydiannol a gynhyrchwyd fesul sector (miloedd o dunelli) 

 
 

Fel y mae Ffigur 1 yn dangos, o’r 2 filiwn tunnell a gynhyrchwyd gan sectorau diwydiannol, 
deilliodd 613 mil tunnell (31%) o gyflenwi ynni, 454 mil tunnell (23%) o weithgynhyrchu 
bwydydd a diodydd a 401 mil tunnell (20%) o weithgynhyrchu metelau basig. Y rhain oedd 
y tri sector a oedd yn cynhyrchu’r mwyaf o wastraff diwydiannol yn 2007 hefyd. 
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Ffigur 2: Gwastraff masnachol a gynhyrchwyd fesul sector (miloedd o dunelli) 

 
 
Cynhyrchwyd 1.7 miliwn tunnell o wastraff yn y sectorau masnachol. Mae Ffigur 2 yn 
dangos mai’r sector a gynhyrchodd y mwyaf o wastraff oedd cyfanwerthu a manwerthu, a 
oedd i gyfrif am 859 mil tunnell (52%). Y sector llety a bwyd oedd yr ail fwyaf, i gyfrif am 
245 mil tunnell (15%). Y rhain oedd y ddau sector a oedd yn cynhyrchu’r mwyaf o wastraff 
masnachol yn 2007 hefyd.  
 
Ffigur 3: Gwastraff diwydiannol a masnachol a gynhyrchwyd yn ôl y math o wastraff 
(miloedd o dunelli) 

  
Mae ‘Arall’ yn cynnwys gofal iechyd, cyfarpar wedi’i waredu a slwtshys cyffredin 
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O ran y mathau o wastraff, fel y mae Ffigur 3 yn dangos, o gyfanswm amcangyfrifedig y 
gwastraff diwydiannol a masnachol a gynhyrchwyd, gwastraff anfetelaidd oedd 1,047 mil 
tunnell (29%), gwastraff cymysg oedd 812 mil tunnell (22%), gwastraff mwynau oedd 761 
mil tunnell (21%), a gwastraff anifeiliaid a gwastraff llystyfol oedd 367 mil tunnell (10%).  
 
O’r gwastraff cymysg a gynhyrchwyd, roedd 55% yn wastraff gweddilliol cymysg a 25% yn 
ddeunyddiau cymysg sych y gellir eu hailgylchu. Gwastraff swmpus (15%) a gweddillion 
didoli (5%) oedd y gweddill. 
 
 
Dulliau Rheoli o ran Gwastraff a gynhyrchwyd yng Nghymru 
 
Ffigur 4: Gwastraff diwydiannol a masnachol a gynhyrchwyd yn ôl y dull rheoli gwastraff 

 
 Mae ‘Arall’ yn cynnwys gwastraff a reolwyd drwy orsaf drosglwyddo a gwastraff lle nad oedd y dull rheoli’n 
hysbys. 

 
Fel y dangosir yn Ffigur 4, cafodd bron i 1.6 miliwn tunnell o wastraff diwydiannol a 
masnachol ei ailgylchu (42%) a gwaredwyd 963 mil arall o dunelli drwy dirlenwi (26%) a 
chafodd 544 mil tunnell (15%) ei baratoi i’w ailddefnyddio. O’r 143 mil tunnell a reolwyd 
drwy losgi, roedd 63 mil yn cynnwys adfer ynni ac roedd 80 mil yn losgi heb adfer ynni. 
Mae paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio (yn cynnwys treulio anaerobig) yn 
cyfrannu at y gyfradd ailgylchu. Roedd cyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a 
chompostio cyfanswm cyfun yr holl wastraff diwydiannol a masnachol yn 58%. 
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Gwastraff Peryglus  
 
Amcangyfrifwyd bod 239 mil tunnell o wastraff peryglus wedi’i gynhyrchu gan ddiwydiant a 
masnach yn 2012; mae hyn yn cyfateb i 7% o’r holl wastraff a gynhyrchwyd, sef 3.6 miliwn 
tunnell. Amcangyfrifwyd bod hyn yn rhannu’n 159 mil tunnell o wastraff diwydiannol (67%) 
ac 80 mil tunnell o wastraff masnachol (33%). 
 
Roedd gwastraff cemegol i gyfrif am 128 mil tunnell (54%) o’r holl wastraff peryglus a 
gynhyrchwyd gan ddiwydiant a masnach. Y gyfran ail fwyaf o wastraff peryglus oedd 
gwastraff gofal iechyd a biolegol, gyda 38 mil tunnell (16%) wedi’i gynhyrchu.  
 
Nodwyd bod y mwyafrif o’r holl wastraff peryglus diwydiannol a masnachol a gynhyrchwyd 
yn cael ei baratoi i’w ailddefnyddio neu’i ailgylchu (73 mil tunnell), ei anfon i’w drin (70 mil 
tunnell) neu’i anfon i’w losgi (65 mil tunnell).  
 
 
Cynhyrchu Gwastraff yn ôl Rhanbarth 
 
Roedd y Gwastraff a Gynhyrchwyd yn ôl Rhanbarth fel a ganlyn: 
Gogledd Cymru   0.9 miliwn tunnell (+/- 10.5% gyda 90% o hyder 
De-ddwyrain Cymru   2.0 miliwn tunnell (+/- 7.5% gyda 90% o hyder) 
De-orllewin Cymru   0.8 miliwn tunnell (+/- 9.4% gyda 90% o hyder) 
 
Dosbarthiad daearyddol y safleoedd busnes yng Nghymru yw 29% yn y Gogledd, 44% yn 
y De-ddwyrain a 29% y yn De-orllewin. 
 
Sectorau diwydiannol a gynhyrchodd y mwyafrif o’r gwastraff yn y De-ddwyrain (62%) a’r 
Gogledd (53%). Mewn cyferbyniad, roedd y mwyafrif o’r gwastraff a gynhyrchwyd yn y De-
orllewin yn deillio o’r sectorau masnachol (63%).  
 
Ailgylchu yw’r prif ddull rheoli gwastraff ar draws y rhanbarthau. Y De-orllewin sydd â’r 
gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio uchaf (67%), yna’r Gogledd (61%) 
a’r De-ddwyrain (54%). Mae hyn wedi newid er 2007 – bryd hynny, tirlenwi oedd y dull 
mwyaf cyffredin yn y De-ddwyrain a’r De-orllewin. Tirlenwi yw’r dull rheoli gwastraff ail 
uchaf ar draws y rhanbarthau (y De-ddwyrain 33%; y De-orllewin 21% a’r Gogledd 15%). 
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   Tud 1  Arolwg o Wastraff Diwydiannol a Masnachol a Gynhyrchwyd yng Nghymru 2012 

1. Cyflwyniad 
 
Pwrpas yr astudiaeth oedd cynhyrchu gwybodaeth am gyfaint, tarddiad (yn ôl sector 
diwydiannol a rhanbarth daearyddol), a thynged (dull rheoli) gwastraff diwydiannol a 
masnachol (D&M) a gwastraff adeiladu a dymchwel (A&D) a gynhyrchwyd gan fusnesau 
yng Nghymru yn 2012. Mae adroddiad ar wahân wedi cael ei baratoi ar ganlyniadau’r 
arolwg adeiladu a dymchwel. Mae angen y wybodaeth hon ar Lywodraeth Cymru (LlC) am 
nifer o resymau yn cynnwys: 

 darparu adroddiadau am gynhyrchu gwastraff yn unol â Rheoliadau Ystadegau 
Gwastraff 2002 yr UE; 

 cyfrannu tuag at ddatblygu polisi gwastraff cenedlaethol; 

 monitro cynnydd yn erbyn targedau cenedlaethol atal gwastraff ac ailgylchu;  

 darparu gwybodaeth i gynllunwyr gwastraff a’r rheoleiddiwr; a  

 darparu data i’r diwydiant rheoli gwastraff fel sail i benderfyniadau buddsoddi. 
 
Mae dogfen ar wahân o atodiadau yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn yn cynnwys 
canlyniadau manwl yr arolwg ac atodiadau technegol yn ymwneud â’r gwaith. 
 

1.1. Y cefndir a’r angen am yr arolwg 
 
Mae rhywfaint o ddata am wastraff sy’n cael ei gynhyrchu gan gyfleusterau diwydiannol â 
thrwydded ar gael i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) drwy ddatganiadau statudol. Fodd 
bynnag, nid yw hyn o reidrwydd yn cwmpasu’r holl wastraff sy’n cael ei gynhyrchu gan y 
busnesau hynny ac mae llawer o fusnesau nad oes angen trwydded amgylcheddol arnynt. 
I sicrhau set ddata gynhwysfawr ar draws y busnesau i gyd, mae angen arolygon cyfnodol.  
 
Mae gofyn am y data gwastraff hwn ar gyfer amrywiaeth eang o anghenion. Mae’r rhain yn 
cynnwys dibenion adrodd Ewropeaidd, megis Rheoliadau Ystadegau Gwastraff yr UE sy’n 
pennu bod rhaid i’r Deyrnas Unedig ddarparu adroddiadau ddwywaith y flwyddyn ar y 
gwastraff a gynhyrchwyd yn ôl sector a’r math o wastraff. Defnyddir y data i ddarparu 
tystiolaeth fel sail i ddatblygu polisi gwastraff a thargedu ymyriadau, ac i fonitro cynnydd yn 
erbyn y targedau atal ac ailgylchu gwastraff. Mae’r targedau cyfredol o ran gwastraff 
diwydiannol a masnachol, sydd wedi’u nodi yn Strategaeth Wastraff Cymru, ”Tuag at 
Ddyfodol Diwastraff” (2010), a’r cynlluniau sector cysylltiedig yn cael eu hamlinellu isod. 
 
Targedau atal gwastraff: 

 I wastraff diwydiannol, gostyngiad o 1.4 y cant y flwyddyn hyd at 2050, wedi’i seilio 
ar linell sylfaen 2006/7; ac 

 I wastraff masnachol, gostyngiad o 1.4 y cant y flwyddyn hyd at 2050, wedi’i seilio 
ar linell sylfaen 2006/7. 
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Targedau paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio (yn cynnwys treulio anaerobig): 

 Erbyn 2015/16 gwireddu targed ailgylchu o 57% i wastraff masnachol; 

 Erbyn 2015/16 gwireddu targed ailgylchu o 63% i wastraff diwydiannol; 

 Erbyn 2019/20 gwireddu targed ailgylchu o 67% i wastraff masnachol a gwastraff 
diwydiannol; ac 

 Erbyn 2024/25 gwireddu targed ailgylchu o 70% i wastraff masnachol a gwastraff 
diwydiannol. 

 
Terfyn uchaf Troi Gwastraff yn Ynni: 

 Erbyn 2024/25, dim mwy na 30% o wastraff diwydiannol a masnachol i gael ei reoli 
drwy Troi Gwastraff yn Ynni. 
 

Targedau tirlenwi: 

 Erbyn 2019/20, anfon dim mwy na 10% o wastraff diwydiannol a masnachol i 
safleoedd tirlenwi; ac 

 Erbyn 2024/25, anfon dim mwy na 5% o wastraff diwydiannol a masnachol i 
safleoedd tirlenwi. 
 

Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio gan Lywodraeth Cymru fel sail i gynllunio 
gwastraff. Bydd hefyd yn darparu gwybodaeth i’r diwydiant rheoli gwastraff fel sail i 
benderfyniadau buddsoddi’r dyfodol. Hefyd, bydd yn rhoi’r wybodaeth ofynnol i fusnesau er 
mwyn iddynt feincnodi’u harferion gwastraff cyfredol yn erbyn busnesau eraill o faint a 
sector tebyg, a datblygu polisïau i annog defnydd effeithlon o adnoddau, atal gwastraff a 
rheoli gwastraff diwydiannol a masnachol yn gynaliadwy. 
 
Mae arolygon o wastraff diwydiannol a masnachol wedi cael eu cynnal o bryd i’w gilydd 
gyda’r un diweddaraf yn darparu data am flwyddyn galendr 2007. Cynhaliwyd arolwg 
newydd i asesu a fu unrhyw newid yng nghyfaint y gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu ac yn 
arferion rheoli gwastraff sectorau busnesau. Mae’r fethodoleg a ddefnyddiwyd yn yr arolwg 
hwn yn debyg i’r un a ddefnyddiwyd ar gyfer arolwg D&M 2007 a gwblhawyd yng 
Nghymru, ac ni fu unrhyw newidiadau o ran diffiniadau, felly mae’n ddilys cymharu’r 
canlyniadau. 
 

1.2. Yr Amcanion Cyffredinol 
 
Prif amcanion y prosiect oedd penderfynu faint o wastraff oedd yn cael ei gynhyrchu yng 
Nghymru gan fusnesau D&M yn ôl y math o wastraff a’r sector, a sut y cafodd y gwastraff 
hwnnw ei reoli ym mlwyddyn galendr 2012. Defnyddiwyd gwybodaeth a gafwyd yn ystod yr 
arolwg hefyd i amcangyfrif sut roedd rhai deunyddiau, fel gwastraff cymysg a phapur a 
chardbord, yn rhannu ymhellach – pethau na chafodd eu hamcangyfrif mewn arolygon 
blaenorol. 
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1.3. Ardal yr Astudiaeth 
 
Roedd cwmpas daearyddol yr astudiaeth yn cynnwys Cymru gyfan, a darparwyd data gan 
fusnesau ar lefel ranbarthol; y De-ddwyrain, y De-orllewin a’r Gogledd. Ceir rhestrau o’r 
awdurdodau lleol sy’n perthyn i bob rhanbarth yn adran 2.8. 
 

1.4. Rheoli’r Prosiect 
 
Cafodd y prosiect ei reoli drwyddo draw gan CNC, ar ran Llywodraeth Cymru a oedd yn 
ariannu’r arolwg. Rhoddwyd contract i gwmni ymgynghorol amgylcheddol, RSK 
Environment Limited (RSK), i gynnal yr arolwg. Defnyddiodd RSK Urban Mines i gyd-
drefnu is-gontractwyr lleol i gwblhau’r ymweliadau safle a chasglu data’r arolwg ynghyd. 
Cafwyd cymorth ar y prosiect hefyd gan Ainsworth & Parkinson, Groundwork yng Nghymru 
a WRc. 
 
Sefydlwyd grŵp llywio i gytuno ar fethodoleg yr arolwg, gwneud argymhellion ynglŷn â’r 
penderfyniadau allweddol ac adolygu allbynnau drafft yn ystod oes y prosiect. Roedd y 
grŵp llywio’n cynnwys: 
 

 John Fry – Rheolwr Prosiect, CNC 

 Dr Cathy O’ Brien – Swyddog Prosiect Gweithredol, CNC 

 Rhiannon Phillips – Llywodraeth Cymru 

 Emily Finney - Llywodraeth Cymru 

 Liz Franks - Llywodraeth Cymru 

 Lucy Thomas - Llywodraeth Cymru 

 Sarah Mogford – Cyfarwyddwr Prosiect, RSK 

 Alison Brough – Rheolwr Prosiect, RSK 

 Peter Scholes- Rheolwr Gyfarwyddwr, Urban Mines 

 Innes Deans – Rheolwr Prosiect, Urban Mines 

 Andrew Davey – Ystadegydd Prosiect, WRc 

 Alastair Halliday – Ystadegydd Prosiect Cynorthwyol, WRc 

 Barbara Leach - WRAP 

 Paul Jennings – Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru  

 Emma Thomas - Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru 
 

1.5. Paramedrau’r Arolwg 
 
Cynhaliwyd yr arolwg o gwmnïau rhwng mis Gorffennaf 2013 a mis Rhagfyr 2013, gan 
gofnodi gwastraff a gynhyrchwyd gan safleoedd busnes yn ystod blwyddyn galendr 2012. 
 
Casglodd yr arolwg ddata cynhyrchu gwastraff am gyfanswm o 1,540 o safleoedd busnes 
diwydiannol a masnachol ledled Cymru, gan ddefnyddio proses gyfweld strwythuredig a 
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holiadur parod, wedi’u seilio ar ofynion y matrics samplu a ddatblygwyd gan ystadegwyr y 
prosiect. 
 
Mae’r busnesau a arolygwyd yn adlewyrchu dosbarthiad daearyddol safleoedd busnes ar 
draws Cymru (Ffigur 5). Cwblhawyd arolygon ym mhob ardal a phob Awdurdod Lleol yng 
Nghymru. Cynlluniwyd amseriad ymweliadau’r syrfewyr i gwtogi’r amseroedd teithio ac i 
leihau effaith carbon y prosiect. 
 
Ffigur 5: Dosbarthiad Daearyddol y Safleoedd Busnes a Arolygwyd 

 

 
 
 
2. Dyluniad a Methodoleg yr Arolwg 
 

2.1. Cyflwyniad 
 
Gellir crynhoi cwmpas yr arolwg hwn fel a ganlyn: 
 
Beth gafodd ei arolygu: 
 

 1,540 o safleoedd busnes diwydiannol a masnachol; 

 busnesau ar draws yr ystod maint, o’r rhai ag un gweithiwr i >250 gweithiwr; 

 pob math o wastraff a gynhyrchwyd ar y safle; 

 gwastraff peryglus a gwastraff nad yw’n beryglus; 
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 “Deunyddiau Diwastraff” fel sorod o ffwrneisi chwyth, coed gwyryfol a deunyddiau 

sy’n cael eu hailddefnyddio’n uniongyrchol ar yr un safle lle cynhyrchwyd nhw1. Nid 

yw data am ddeunyddiau diwastraff wedi’i gynnwys yn yr adroddiad hwn; 

 y dull rheoli gwastraff a ddefnyddiwyd i waredu, ailgylchu neu adfer y gwastraff. 
 
Beth NA Chafodd ei Arolygu: 
 

 busnesau sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota, 

mwyngloddio neu chwarela, ac adeiladu2;  

 busnesau sy’n ymwneud â rheoli ac ailgylchu gwastraff (i osgoi’r posibilrwydd o 

gyfrif dwbl), a; 

 gwastraff a gynhyrchir drwy drin carthion. 
 
Gellir crynhoi’r fethodoleg fel a ganlyn: 
 

2.2. Dyluniad yr Holiadur a’r Ffrâm Samplu 
 
Cafodd strwythur prif gronfa ddata’r arolwg, a holiadur yr arolwg felly, ei ddylunio fel ei fod 
yn bodloni gofynion adrodd Rheoliadau Ystadegau Gwastraff yr UE ac yn cynhyrchu data 
cydnaws â’r arolwg blaenorol, ‘Survey of Industrial and Commercial Waste Arisings in 
Wales 2007’, fel y byddai modd cymharu’r ddwy set o ganlyniadau. Mae rhestr lawn 
cwestiynau’r arolwg ar gael yn Atodiad 4.  
 
Cafodd gwastraff untro, fel yr hyn a gynhyrchir wrth adnewyddu adeiladau swyddfa neu 
wrth waredu offer cyfrifiadurol, ei gofnodi gan ddosrannu’r tunelli ar draws y nifer o 
flynyddoedd rhwng pob cynllun adnewyddu neu waredu. 
 
Cafodd y gwaith o ddatblygu’r matrics samplu a grosio’r set ddata (wedi’i glanhau) i 
ddarparu’r amcangyfrifon cenedlaethol a rhanbarthol ei gyflawni gan ymgynghorwyr WRc o 
dan gontract ar wahân gyda CNC. Seiliwyd y fethodoleg a ddefnyddiwyd i ddatblygu’r 
matrics samplu ac i grosio canlyniadau’r arolwg wedyn ar arolygon blaenorol, i sicrhau bod 
modd cymharu’r canlyniadau. Yn dilyn y gwersi a ddysgwyd o arolwg 2007, cafodd y 
matrics samplu ei adolygu hanner ffordd drwy’r arolwg. Golygai hyn fod modd adolygu 
unrhyw anghysondebau yn set ddata wreiddiol y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ac 
roedd yn adlewyrchu’r gwir gyfraddau recriwtio busnesau. Caiff yr agweddau hyn o’r 
prosiect eu trafod yn fanwl yn Atodiadau 2 a 12.  
 

                                            
1 Nid yw Deunyddiau Diwastraff yn cael eu cyfrif yn wastraff yn ôl diffiniad y Gyfarwyddeb Fframwaith 
Gwastraff. Mae ‘deunyddiau diwastraff’ o bob math wedi’u hepgor o’r dadansoddiad yn yr adroddiad hwn ond 
mae data ar gael yn yr atodiadau technegol. 
 
2 Arolygwyd gwastraff adeiladu a dymchwel gan ddefnyddio methodoleg arolygu a holiadur gwahanol; mae 
adroddiad ar wahân ar y gwaith hwn. 
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2.2.1. Cwestiynau Craidd yr Arolwg 
 

Roedd holiadur yr arolwg wedi’i ddylunio i gofnodi ffrydiau gwastraff unigol, eu natur (h.y. 
peryglus neu ddim yn beryglus), eu ffurf (hylif, solid, nwy), disgrifiad (dosbarth gwastraff) 
a’r nifer o dunelli, yn ogystal â beth oedd yn digwydd i’r gwastraff (dull rheoli gwastraff neu 
dynged) a ble’r oedd hyn yn digwydd er mwyn asesu symudiadau. Mae’r rhan hon o’r data 
yn gwbl gydnaws ag arolygon gwastraff blaenorol. Mae gwybodaeth fanwl am holiadur yr 
arolwg ar gael yn Atodiad 4. 
 

2.3. Rhoi’r Arolwg ar Waith 
 
Recriwtiwyd busnesau dros y ffôn a chaent eu dethol yn ôl maint a sector busnes yn y 
matrics samplu. Câi’r arolygon eu cynnal ar ffurf cyfweliad strwythuredig wyneb yn wyneb 
ar safle’r busnes, gan ddefnyddio gliniadur a holiadur cronfa ddata, cyn cerdded ar hyd y 
safle i nodi unrhyw ffrydiau gwastraff a fyddai efallai wedi cael eu hepgor yn ystod y 
cyfweliad. 
 
Rhoddwyd y prosiect ar waith gan RSK yn gweithredu fel y prif gontractwr. Urban Mines 
oedd yn gyfrifol am ddatblygu a sefydlu methodoleg y prosiect, systemau (meddalwedd) ac 
am reoli’r prosiect o ddydd i ddydd. Ainsworth & Parkinson oedd yn gyfrifol am recriwtio 
busnesau ar gyfer yr arolwg dros y ffôn ac am drefnu apwyntiadau ar gyfer yr ymweliadau 
safle. Cafodd y cyfweliadau wyneb yn wyneb gyda busnesau eu cynnal gan Groundwork 
yng Nghymru. Defnyddiai syrfewyr Groundwork yr holiadur strwythuredig a’r meddalwedd 
a ddatblygwyd gan Urban Mines yn ystod yr ymweliadau arolygu. Câi data’r arolwg ei 
gasglu ynghyd yn ganolog gan Urban Mines a oedd yn rheoli’r broses, yn hyfforddi’r 
syrfewyr a’r tele-archebwyr, ac yn gyfrifol am reoli’r data ac am ei ddiogelwch. 
 
Roedd model rhoi’r arolwg ar waith wedi’i ddylunio fel bod ansawdd y data a gâi ei gasglu 
wrth gynnal yr arolwg ac yn ystod y cam grosio i fyny yn cael ei sicrhau. I’r diben hwn câi’r 
syrfewyr eu hyfforddi, roedd meddalwedd yr arolwg wedi’i ddylunio mewn modd a oedd yn 
dileu camgymeriadau cofnodi, câi ymweliadau arolygu eu cynnal ar y cyd â rheolwyr 
prosiect, cynhaliwyd arolwg bach dros y ffôn o’r cwmnïau yr ymwelwyd â nhw ac roedd y 
data crai a ddeuai i law yn cael ei sgrinio am allanolynnau.  
 
 

2.4. Dosbarthu Gwastraff 
 

Defnyddiwyd y dull SOC (Substance Oriented Classification) i ddosbarthu’r gwastraff. 
Mae’r 9 grŵp SOC a’r 34 is-grŵp SOC wedi’u rhestru yn Atodiad 6. Dyma’r mathau o 
wastraff sy’n ofynnol at ddibenion adrodd Ewrop. Defnyddiwyd y dull dosbarthu hwn hefyd 
gan ei fod yn dosbarthu gwastraff i nifer cymharol fach o fathau hawdd eu hadnabod. 
Ychwanegwyd y ddau ddeunydd diwastraff, sorod o ffwrneisi chwyth a choed gwyryfol 
(Adran 2.7) fel llinellau ar wahân fel bod modd eu gwahanu oddi wrth y brif set ddata at 
ddibenion adrodd. 
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Caiff y codau SOC eu defnyddio mewn arolygon gwastraff eraill ac mae methodoleg i fapio 
codau EWC (European Waste Catalogue) i SOC. Felly, gellir cymharu’r canlyniadau o’r 
arolwg hwn â’r rhai a gynhyrchir gan arolygon eraill sy’n cael eu cynnal yn y Deyrnas 
Unedig ac ar draws Ewrop. 
 
Yn ogystal â chofnodi grŵp ac is-grŵp SOC ar gyfer pob ffrwd gwastraff, ychwanegwyd set 
arall o ddisgrifiadau at bob is-grŵp gwastraff fel bod modd casglu mwy o fanylion. Er 
enghraifft, o ran yr is-grŵp gwastraff anfetelaidd “papur a cherdyn”, roedd yr haen 
ychwanegol o ddisgrifiadau yn golygu bod modd cofnodi a oedd y gwastraff yn bapur neu’n 
gerdyn neu’n ffrwd gymysg, a pha un a oedd yn deillio o ddeunydd pacio ynteu ffynhonnell 
arall. Mae’r rhestr lawn o ddisgrifiadau ychwanegol a gofnodwyd wedi’i chrynhoi yn 
Atodiad 6. 
 

 
2.5. Bwrw Cyfrif o’r Tunelli 

 
Un gofyniad allweddol oedd bod modd dangos cyfeintiau pob ffrwd gwastraff fel pwysau 
a’u cofnodi mewn tunelli metrig. 
 
Dywedwyd wrth y syrfewyr am gofnodi tystiolaeth o bwysau lle bynnag yr oedd hynny’n 
bosibl, er enghraifft o nodiadau trosglwyddo gwastraff, anfonebau contractwyr, neu 
gofnodion busnes eraill. Cafodd y pwynt hwn ei bwysleisio yn ystod y broses trefnu dros y 
ffôn ac yn yr e-bost i gadarnhau’r apwyntiad fel bod busnesau’n gallu paratoi’r dogfennau 
hyn cyn yr ymweliad. 
 
Lle nad oedd tystiolaeth ddogfennol ar gael, darparwyd pecyn i’r syrfewyr fel rhan o 
feddalwedd yr arolwg i fwrw cyfrif o’r nifer blynyddol o dunelli ar sail cyfaint y cynwysyddion 
a pha mor aml y câi’r deunyddiau eu gwaredu. Roedd y meddalwedd yn defnyddio mathau 
safonol o gynwysyddion (ceir crynodeb yn Atodiad 8) o ran cyfaint, a chyfres o ffactorau 
trosi i swmp ddwysedd (a gyflwynir yn Atodiad 9), y gellid eu defnyddio i fwrw cyfrif o’r 
pwysau drwy gofnodi’r nifer o gasgliadau’r flwyddyn. 
 
Roedd y syrfëwr yn gallu ysgrifennu dros y ffactorau trosi i gyd os nad oedd yr amodau 
safonol yn berthnasol, a dywedwyd wrth y syrfewyr am gadarnhau gyda chynrychiolydd y 
busnes fod y pwysau a oedd wedi’u cyfrifo yn realistig. I rai eitemau unigol o wastraff (e.e. 
tiwb fflwroleuol) darparwyd rhestr ar wahân o eitemau penodol (gweler Atodiad 10) hefyd 
fel rhan o’r pecyn meddalwedd. 
 

2.6. Dosbarthu Dulliau Rheoli Gwastraff 
 
Cafodd y dulliau rheoli gwastraff eu grwpio fel a welir yn Tabl 1 isod. 
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Tabl 1 Gweithgareddau rheoli gwastraff wedi’u grwpio yn ôl y Dull Rheoli Gwastraff 
  

Prif Ddull Rheoli Gwastraff Disgrifiad Rheoli Gwastraff – is-gategori 

Gwaredu i dir 

Tirlenwi 

Suddfan dŵr  

Lagŵn gwaredu 

Chwistrellu dwfn (twll turio) 

Gwaredu arall i dir 

Adfer tir 

Gwasgaru ar dir 

Chwistrellu 

Adfer tir arall 

Llosgi ac Adfer Ynni 

Llosgi ac adfer ynni  

Pyrolysis 

Nwyeiddio 

Tanwydd yn deillio o wastraff 

Triniaeth thermol arall ac adfer ynni 

Llosgi heb Adfer Ynni  

Llosgi heb adfer ynni 

Pyrolysis (heb adfer ynni) 

Nwyeiddio (heb adfer ynni) 

Amlosgfa 

TT arall heb adfer ynni 

Gorsaf Drosglwyddo  Trosglwyddo 

Trin 

Triniaeth - ffisegol/cemegol 

Triniaeth – fiolegol 

Gwahanu 

Triniaeth Fiolegol Fecanyddol 

Ffwrn aerglos 

Rendro e.e. gwastraff bwyd i weithgynhyrchu bwyd 
anifeiliaid anwes 

Triniaeth gwres fecanyddol 

Technolegau trin amgen 

Ailgylchu 

Didoli yn y tarddle – casglu gan gontractwr gwastraff 
neu anfon yn uniongyrchol at ailbrosesydd 

Gwastraff cymysg a anfonir i MRF/gorsaf 
drosglwyddo 

Canolfan ailgylchu gwastraff/Safle Amwynder Dinesig 

Compostio  
 

Rhesgompostio 

Compostio caeedig 

Treulio anaerobig 

Arall 

Ailddefnyddio 

Paratoi (*) i ailddefnyddio ar y safle 

Paratoi i ailddefnyddio oddi ar y safle  

Ailddefnyddio uniongyrchol ar y safle 

Ailddefnyddio arall 

‘Arall’ 

“Adfer Arall” h.y. Gweithrediadau adfer arbenigol 
eraill nas pennwyd uchod e.e. adfer cydrannau o 
gatalyddion, adfer cydrannau a ddefnyddir i leihau 
llygredd.  

Malu (gwastraff bwyd) 
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2.7. Deunyddiau Diwastraff 
 

Cafodd sorod o ffwrneisi chwyth a choed gwyryfol eu cofnodi fel rhan o’r arolwg ond nid 
ydynt yn cael eu cyfrif yn ’wastraff’ o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff, felly 
cyfeirir atynt fel ‘deunyddiau diwastraff’ yn y prosiect hwn. Penderfynwyd coladu data am 
‘ddeunyddiau diwastraff’ yn yr arolwg er mwyn bod yn gwbl gydnaws ag arolygon D&M 
blaenorol ond i beidio â chynnwys y tunelli hynny yn y canlyniadau. Hefyd, mae 
deunyddiau a gafodd eu hailddefnyddio’n uniongyrchol i’w pwrpas gwreiddiol heb gael eu 
trin cyn hynny yn cael eu cofnodi hefyd yn yr arolwg fel ‘deunyddiau diwastraff’; ni 
chofnodwyd y rhain yn arolygon D&M blaenorol Cymru. Mae’r holl ‘ddeunyddiau diwastraff’ 
wedi’u hepgor o’r dadansoddiadau yn yr adroddiad hwn ond mae’r data ar gael yn nhablau 
canlyniadau manwl Atodiad 1. 
 

2.8. Rhanbarthau Dosbarthu 
 
I’r diben o ddarparu data rhanbarthol, cafodd yr awdurdodau lleol eu grwpio i’r rhanbarthau 
canlynol. 
 
Gogledd Cymru:  
Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Powys (Sir Drefaldwyn) a 
Wrecsam. 
 
De-ddwyrain Cymru:   
Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Powys 
(Brycheiniog a Sir Faesyfed), Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg. 
 
De-orllewin Cymru: 
Pen-y-bont ar Ogwr, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac 
Abertawe 
 
 
 

2.9. Manylion Pellach 
 
Ceir nodiadau manwl ar sut y rhoddwyd yr arolwg ar waith, a’r dulliau sicrhau ansawdd a 
ddefnyddiwyd, yn Atodiad 3. Rhoddir methodolegau grosio data a chyfrifo trachywiredd yr 
arolwg yn Atodiad 12, a disgrifir y gwersi a ddysgwyd ar gyfer arolygon y dyfodol yn 
Atodiad 11. 
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3. Canlyniadau’r arolwg 
 

3.1. Cynhyrchu Gwastraff – Yn Genedlaethol 
 
Amcangyfrifir bod 3.7 miliwn tunnell o wastraff diwydiannol a masnachol (D&M) wedi’i 
gynhyrchu yng Nghymru yn 2012. Cynhyrchodd diwydiant 2 miliwn tunnell a chynhyrchodd 
masnach 1.7 miliwn tunnell (Ffigur 6). Roedd trachywiredd y cyfanswm gwastraff D&M a 
gynhyrchwyd yng Nghymru ar +/- 7.9% gyda 90% o hyder.  
 
Ffigur 6: Gwastraff a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012, yn ôl Sector (% o’r cyfanswm) 

 

 
 
O’r 2 filiwn tunnell o wastraff a gynhyrchwyd gan ddiwydiant, y sectorau cynhyrchu 
gwastraff mwyaf oedd cyflenwi ynni, gweithgynhyrchu bwyd a diod a’r sector 
gweithgynhyrchu metelau basig. Deilliodd 613 mil tunnell (31%) o gyflenwi ynni, 454 mil 
tunnell (23%) o weithgynhyrchu bwyd a diod a 401 mil tunnell (20%) o’r sector 
gweithgynhyrchu metelau basig. Y rhain oedd y sectorau a oedd yn cynhyrchu’r mwyaf o 
wastraff diwydiannol yn 2007 hefyd. 
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Ffigur 7: Gwastraff Diwydiannol a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012 yn ôl y Math o Wastraff 
(miloedd o dunelli) 

 

 
 
O ran ffrydiau gwastraff unigol a gynhyrchwyd yn y sectorau diwydiannol, y cyfrannau 
mwyaf o wastraff (Ffigur 7) oedd: 

 gwastraff hylosgi (34%);  

 gwastraff anifeiliaid a gwastraff llystyfol (16%) a  

 gwastraff metelig (13%).  
 
Roedd cyfaint y gwastraff hylosgi a gynhyrchwyd gan y sectorau diwydiannol yn 676 mil 
tunnell yn fras. Cafodd y mwyafrif o’r gwastraff hylosgi a gynhyrchwyd yn y sector 
diwydiannol ei gynhyrchu gan y sector cyflenwi ynni (89%). Roedd y cyfaint o wastraff 
anifeiliaid a gwastraff llystyfol a gynhyrchwyd gan y sectorau diwydiannol yn 312 mil 
tunnell yn fras. Cafodd y cyfan bron o’r gwastraff hwn ei gynhyrchu gan y sector 
gweithgynhyrchu bwyd (99%). 
 
O’r 1.7 miliwn tunnell o wastraff a gynhyrchwyd gan sectorau masnachol yn 2012, y 
sectorau cynhyrchu gwastraff mwyaf oedd gweithgareddau cyfanwerthu a manwerthu a 
llety a gwasanaethau gweini bwyd. Cynhyrchodd y sector cyfanwerthu a manwerthu dros 
hanner y gwastraff ar 859 mil tunnell (52%). Y sector llety a gweini bwyd oedd yr ail uchaf, 
i gyfrif am 245 mil tunnell (15%). Y rhain oedd y ddau sector cynhyrchu gwastraff 
masnachol mwyaf yn 2007 hefyd.  
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Ffigur 8: Gwastraff Masnachol a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012 yn ôl y Math o Wastraff 
(miloedd o dunelli) 

 

 
 
O ran y mathau o wastraff a gynhyrchwyd, y cyfrannau mwyaf o wastraff (Ffigur 8) oedd:  

 gwastraff cymysg (42%) 

 papur a chardbord (32%), a 

 gwastraff plastig (5%). 
 
Roedd y cyfaint o wastraff cymysg a gynhyrchwyd gan y sector masnachol yn 702 mil 
tunnell yn fras. Amcangyfrifwyd ymhellach mai gwastraff gweddilliol cymysg oedd mwy na 
hanner y gwastraff cymysg a gynhyrchwyd (54%) ac mai deunyddiau ailgylchu sych 
cymysg (26%), gwastraff swmpus (16%) a gweddillion didoli (4%) oedd y gweddill. 
 
Roedd y cyfaint o bapur a chardbord a gynhyrchwyd gan y sector masnachol yn 537 mil 
tunnell yn fras, ac amcangyfrifwyd bod 426 mil tunnell o hynny yn gardbord (79%), 40 mil 
tunnell yn bapur (7%) a 71 mil tunnell yn bapur a chardbord cymysg (13%). 
Amcangyfrifwyd mai gwastraff pacio (91%) oedd y mwyafrif o’r gwastraff papur a 
chardbord a gynhyrchwyd gan y sector masnachol. Cynhyrchodd y sector cyfanwerthu a 
manwerthu 380 mil tunnell o’r holl wastraff papur a chardbord masnachol (71%).  
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Ffigur 9: Gwastraff diwydiannol a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012, yn ôl Band Maint 
(Gweithwyr) Busnesau (% o’r cyfanswm) 

 

 
 
Mae Ffigur 9 yn dangos i 64% o’r gwastraff diwydiannol gael ei gynhyrchu gan y 2% o 
fusnesau sydd â 250+ o weithwyr. Ar y llaw arall, cynhyrchodd y 57% o fusnesau 
diwydiannol sydd â rhwng 1 a 4 gweithiwr 3% o’r holl wastraff. 
 
Ffigur 10: Gwastraff masnachol a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012, yn ôl Band Maint 
(Gweithwyr) Busnesau (% o’r cyfanswm) 
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Mae’r patrwm yn wahanol yn y sector masnachol fel y gwelir ynFfigur 10. Mae’r gyfran o 
wastraff sy’n cael ei chynhyrchu ar draws y bandiau gweithwyr o bob maint wedi’i 
gwasgaru’n fwy cyfartal. Cynhyrchodd busnesau ag 1-4 o weithwyr 19% o’r gwastraff ac 
roeddent i gyfrif am 64% o’r holl fusnesau masnachol yng Nghymru. Cynhyrchwyd y gyfran 
fwyaf o wastraff (23%) gan y band maint 20-49 o weithwyr, a oedd i gyfrif am 7% o’r holl 
fusnesau masnachol yng Nghymru.  
 

3.2. Cynhyrchu Gwastraff Rhanbarthol 
 
Sectorau diwydiannol oedd yn cynhyrchu’r mwyafrif o’r gwastraff yn y De-ddwyrain (62%) 
a’r Gogledd (53%). Mewn cyferbyniad, deuai’r mwyafrif o’r gwastraff a gynhyrchwyd yn y 
De-orllewin o’r sectorau masnachol (63%).  
 
Yn Tabl 2 ceir amcangyfrifon o’r gwastraff a gynhyrchwyd yn y tri rhanbarth o Gymru gan y 
sectorau diwydiannol a masnachol. Y De-ddwyrain oedd wedi cynhyrchu’r cyfaint mwyaf o 
wastraff yn y naill sector a’r llall, ac roedd i gyfrif am 55% yn fras o’r holl wastraff 
diwydiannol a masnachol a gynhyrchwyd yng Nghymru. Roedd gweddill y gwastraff a 
gynhyrchwyd yn rhannu’n fras i 25% yn y Gogledd ac 20% yn y De-orllewin.  
 
Tabl 2: Gwastraff Rhanbarthol a gynhyrchwyd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Cyfaint gwastraff a gynhyrchwyd fesul rhanbarth 2012 (miloedd o 
dunell’r flwyddyn a % o’r ffrwd gwastraff)  

Y De-
ddwyrain 

Y De-orllewin Y Gogledd Cymru Gyfan 

Diwydiannol Mil 
tunnell 

1,242 278 481 2,001 

% 62% 14% 24% 100% 

Masnachol Mil 
tunnell 

757 474 434 1,665 

% 45% 28% 26% 100% 

Cyfanswm Mil 
tunnell 

1,999 752 915 3,666 

% 55% 20% 25% 100% 
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Ffigur 11: Gwastraff a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012, mewn miloedd o dunelli, Math o 
Wastraff fesul rhanbarth yn y Sector Diwydiannol 

 

 
 
Mae Ffigur 11 yn dangos mai’r math mwyaf o wastraff a gynhyrchwyd gan y sector 
diwydiannol oedd gwastraff mwynau yn Rhanbarth y De-ddwyrain. Cynhyrchwyd y 
mwyafrif o’r gwastraff mwynau hwn gan y sector cyflenwi ynni. Ar y llaw arall, gwastraff 
anifeiliaid a gwastraff llystyfol oedd y mwyafrif o’r gwastraff diwydiannol a gynhyrchwyd yn 
y Gogledd a chynhyrchwyd y cyfan bron ohono gan y sector gweithgynhyrchu bwyd. 
Roedd amrywiaeth fwy cyson o fathau o wastraff yn cael ei gynhyrchu yn Rhanbarth y De-
orllewin, a gwastraff anfetelaidd, gwastraff mwynau a gwastraff metelig oedd i gyfrif am y 
cyfrannau uchaf.  
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Ffigur 12: Gwastraff a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012, mewn miloedd o dunelli, Math o 
Wastraff fesul rhanbarth yn y Sector Masnachol 

 

 
 
Mae Ffigur 12 yn dangos bod cyfansoddiad y mathau o wastraff a gynhyrchwyd gan y 
sector masnachol yn debyg ym mhob un o’r tri rhanbarth. Roedd y mathau hyn o wastraff 
yn bennaf yn cynnwys gwastraff cymysg a gwastraff anfetelaidd. Papur a chardbord oedd 
y mwyafrif o’r gwastraff anfetelaidd ar draws y tri rhanbarth. Roedd dros hanner yr holl 
wastraff cymysg yn wastraff gweddilliol cymysg ar draws y tri rhanbarth. 
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3.3. Rheoli Gwastraff 

 
3.3.1. Rheoli Gwastraff – Yn Genedlaethol 

 
Roedd y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o ran gwastraff 
diwydiannol yn 50% yn 2012 (1 miliwn o dunelli yn fras).  Roedd bron i hanner hyn yn 
wastraff metelig (259 mil tunnell) a gwastraff hylosgi (212 mil tunnell). 
 
Tabl 3: Dull Rheoli Gwastraff yn y Sector Diwydiannol (cyfran o holl wastraff y sector) 

 

Sector Diwydiannol  

Paratoi i 
Ailddefnyddio, 

Ailgylchu a 
Chompostio Tirlenwi 

Adfer (Adfer tir a 
llosgi ac adfer 

ynni) 

Arall* 

Casglu a thrin dŵr 90% 9% <1% <1% 

Metelau basig 89% 6% 1% 4% 

Offer cyfrifiadurol 75% 11% 2% 11% 

Tecstilau 69% 27% <1% 3% 

Cynnyrch papur 66% 5% 27% 2% 

Dodrefn 66% 13% 4% 17% 

Cynnyrch mwynau 
anfetelaidd 53% 24% <1% 22% 

Cynnyrch pren 53% 12% 3% 32% 

Cynnyrch bwyd 47% 3% 31% 19% 

Cynnyrch cemegol 29% 13% 24% 34% 

Cyflenwi ynni 23% 71% 5% 1% 

Cynnyrch golosg 19% 4% 0% 77% 

Cyfanswm Diwydiannol 50% 27% 12% 11% 

*Mae ‘Arall’ yn cynnwys llosgi heb adfer ynni, trin, trosglwyddo, ddim yn gwybod ac arall 

 
O fewn diwydiant, roedd y cyfraddau paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio yn 
uwch na’r cyfraddau tirlenwi i’r mwyafrif o sectorau fel sy’n cael ei ddangos yn Nhabl 3. Y 
sector casglu a thrin dŵr oedd â’r gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio 
uchaf (90%), yna’r sector gweithgynhyrchu metelau basig (89%) a’r sectorau 
gweithgynhyrchu cyfrifiaduron a chyfarpar (75%). 
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Ffigur 13  Gwastraff Diwydiannol a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012 yn ôl Math o Wastraff a 
Rheoli 

 
Mae ‘Arall’ yn cynnwys llosgi heb adfer ynni, trin, trosglwyddo, ddim yn gwybod ac arall 

 
Gwaredwyd 534 mil tunnell (27%) yn fras o wastraff diwydiannol i dirlenwi. Mae Ffigur 13 
yn dangos mai gwastraff hylosgi (431 mil tunnell yn fras) a gwastraff cymysg (72 mil 
tunnell yn fras) oedd y prif ffracsiynau gwastraff a anfonwyd i dirlenwi. Ar y llaw arall, 
cafodd y mwyafrif o wastraff metelig, a gwastraff anfetelaidd a gasglwyd ar wahân (e.e. 
papur a cherdyn, plastig a phren) eu hanfon i gael eu paratoi i’w hailddefnyddio, eu 
hailgylchu neu’u compostio. 
 
Yr unig sector o fewn diwydiant lle mai tirlenwi oedd y prif ddull rheoli oedd cyflenwi ynni 
(71%). Felly, mae’r cyfaint o wastraff sy’n cael ei gynhyrchu gan y sector cyflenwi ynni a’r 
ffordd y caiff gwastraff hylosgi ei reoli wedi hynny yn dylanwadu’n sylweddol ar berfformiad 
ailgylchu’r sector diwydiannol yn ei gyfanrwydd. Er enghraifft, roedd cyfradd gyfun paratoi i 
ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio’r sector diwydiannol heb gynnwys y sector cyflenwi 
ynni yn 62% yn 2012. 
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Tabl 4: Dull Rheoli Gwastraff yn y Sector Masnachol (cyfran o holl wastraff y sector) 

 

Sector Diwydiannol  

Paratoi i 
Ailddefnyddio, 

Ailgylchu a 
Chompostio Tirlenwi 

Adfer (Adfer tir 
a llosgi ac 
adfer ynni) 

Arall* 

Cyfanwerthu a manwerthu 80% 16% 2% 2% 

Gweinyddol a chymorth 74% 23% 0% 3% 

Trafnidiaeth a storio 71% 22% <1% 6% 

Gwasanaethau eraill 66% 32% <1% 2% 

Gwybodaeth a chyfathrebu 62% 22% <1% 15% 

Ariannol ac yswiriant 60% 35% 0% 5% 

Proffesiynol, gwyddonol a 
thechnegol 59% 30% 1% 10% 

Celfyddydau, adloniant a 
hamdden 57% 38% <1% 5% 

Llety a bwyd 56% 36% <1% 8% 

Addysg 56% 43% <1% 1% 

Gweinyddiaeth gyhoeddus ac 
amddiffyn 55% 34% <1% 11% 

Eiddo tiriog 37% 50% 0% 13% 

Iechyd dynol a gwaith 
cymdeithasol 30% 48% 5% 17% 

Cyfanswm Masnachol 68% 26% 1% 5% 
*Mae ‘Arall’ yn cynnwys llosgi heb adfer ynni, trin, trosglwyddo, ddim yn gwybod ac arall 

 
Mae Tabl 4 yn dangos bod y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o ran 
gwastraff masnachol yn 68% yn 2012 (1.1 miliwn tunnell). Roedd y sector cyfanwerthu a 
manwerthu’n dylanwadu’n arwyddocaol ar y ffigur hwn gan ei fod i gyfrif am hanner yr holl 
wastraff masnachol a gynhyrchwyd a bod ganddo gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu 
a chompostio uchel iawn o 80%. O’r 690 mil tunnell a baratowyd i’w hailddefnyddio, a 
ailgylchwyd neu a gompostiwyd yn y sector cyfanwerthu a manwerthu, roedd deunydd 
pacio i gyfrif am ddwy ran o dair (455 mil tunnell) yn fras.  
 
Hefyd, roedd canlyniadau’r arolwg yn dangos bod y sector cyfanwerthu a manwerthu yn 
cynhyrchu 74% yn fras o’r holl wastraff pacio masnachol. Mae hyn yn awgrymu bod 
ailgylchu deunyddiau pacio wedi cynyddu’n sylweddol yn y sector cyfanwerthu a 
manwerthu ers arolwg 2007; efallai fod hynny o ganlyniad i Reoliadau Rhwymedigaethau 
Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) 2007. Mae’r Rheoliadau hyn yn 
annog lleihau’r gwastraff sy’n deillio o bacio cynnyrch, mae’n hyrwyddo ailddefnyddio’r 
deunyddiau pacio ac mae hefyd yn gosod targedau ar gyfer ailgylchu ac adfer deunyddiau 
pacio gwastraff. 
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Roedd y gyfradd gyfun paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio i’r sector masnachol 
heb gynnwys y sector cyfanwerthu a manwerthu yn 55%. Ymysg y sectorau eraill oedd â 
chyfraddau paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio uchel roedd y sector 
gwasanaeth gweinyddol a chymorth (74%) a’r sector trafnidiaeth a storio (71%). 
 
Gwaredwyd 26% yn fras o’r gwastraff masnachol a gynhyrchwyd (429 mil tunnell) drwy 
dirlenwi. Roedd yr holl wastraff masnachol bron a waredwyd drwy dirlenwi’n cael ei 
ddosbarthu fel gwastraff cymysg (413 mil tunnell yn fras). Roedd y gwastraff cymysg hwn 
gan mwyaf yn cynnwys gwastraff gweddilliol cymysg (67%) a gwastraff swmpus (26%), 
sy’n awgrymu bod potensial pellach yn y sector masnachol i leihau’r cyfaint gwastraff sy’n 
cael ei anfon i dirlenwi drwy ddidoli deunyddiau ailgylchadwy’n well yn y tarddle. Tirlenwi 
oedd y prif ddull rheoli gwastraff yn y sectorau eiddo tiriog (50%) ac iechyd dynol (48%).  
 
Ffigur 14 Gwastraff Masnachol a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012 yn ôl Math o Wastraff a 
Rheoli 

 
Mae ‘Arall’ yn cynnwys llosgi heb adfer ynni, trin, trosglwyddo, ddim yn gwybod ac arall 

 
Mae Ffigur 14 yn dangos mai gwastraff cymysg – gwastraff gweddilliol cymysg a gwastraff 
swmpus cymysg yn bennaf – yw’r gyfran fwyaf o wastraff sy’n cael ei rheoli drwy dirlenwi 
(gwaredu i dir).  Anaml y mae mathau o wastraff sy’n cael eu casglu ar wahân yn mynd i 
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dirlenwi – cânt eu rheoli drwy ddulliau rheoli gwastraff mwy cynaliadwy yn uwch i fyny’r 
hierarchaeth gwastraff. 
 

3.3.2. Rheoli Gwastraff – Yn Rhanbarthol 
 
Mae Tablau 5 a 6 yn amlinellu’r gwahaniaethau yn y dulliau rheoli a ddefnyddiwyd i drin 
gwastraff diwydiannol a masnachol ym mhob un o’r rhanbarthau.  
 
Tabl 5: Dull rheoli gwastraff diwydiannol yn ôl rhanbarth, mewn miloedd o dunelli ac fel 
canran o’r holl wastraff a gynhyrchwyd yn y rhanbarth 

 

Dull Rheoli Gwastraff 

Rhanbarth 

Y 
Gogledd 

Y De-
ddwyrain 

Y De-
orllewin Cyfanswm 

Paratoi i 
ailddefnyddio, 

ailgylchu a 
chompostio 

Mil tunnell 260.69 563.08 178.31 1,002.09 

% yn ôl rhanbarth 54% 45% 64% 50% 

Adfer tir 

Mil tunnell 93.62 82.35 19.61 195.57 

% yn ôl rhanbarth 19% 7% 7% 10% 

Llosgi 

Mil tunnell 25.60 64.16 18.11 107.87 

% yn ôl rhanbarth 5% 5% 7% 5% 

Gwaredu i dir 

Mil tunnell 28.27 472.25 33.87 534.39 

% yn ôl rhanbarth 6% 38% 12% 27% 

Wedi’i drin 

Mil tunnell 37.30 51.50 24.60 113.40 

% yn ôl rhanbarth 8% 4% 9% 6% 

Arall 

Mil tunnell 35.16 9.05 3.38 47.58 

% yn ôl rhanbarth 7% 1% 1% 2% 

Cyfanswm 

Mil tunnell 480.63 1,242.39 277.88 2,000.91 

% yn ôl rhanbarth 100% 100% 100% 100% 
Mae ‘Arall’ yn cyfeirio at ddulliau eraill o reoli gwastraff ac mae’n cynnwys gorsaf drosglwyddo a thynged 
anhysbys. 

 
Ar draws pob rhanbarth y prif ddull rheoli gwastraff yn y sector diwydiannol oedd paratoi i 
ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio. Roedd y gyfran fwyaf o wastraff a reolwyd yn y 
ffordd hon yn ôl rhanbarth yn y De-orllewin (64%) ac yna’r Gogledd (54%). 
Roedd gwaredu i dirlenwi ar ei uchaf yn rhanbarth y De-ddwyrain; roedd i gyfrif am 38% o’r 
gwastraff a gynhyrchwyd gan y rhanbarth. Roedd y gyfran adfer tir (19%) yn uwch na’r 
gyfran gwaredu i dir (6%) fel y dull rheoli gwastraff ail fwyaf yn y Gogledd.  
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Tabl 6: Dull rheoli gwastraff masnachol yn ôl rhanbarth, mewn miloedd o dunelli ac fel 
canran o’r holl wastraff a gynhyrchwyd yn y rhanbarth 

 

 
Rhanbarth 

Dull Rheoli Gwastraff Y Gogledd 
Y De-

ddwyrain 
Y De-

orllewin Cyfanswm 

Paratoi i 
ailddefnyddio, 

ailgylchu a 
chompostio 

Mil tunnell 296.83 512.15 321.76 1,130.74 

% yn ôl rhanbarth 68.3% 67.7% 67.9% 67.9% 

Adfer tir 

Mil tunnell 0.12 0.21 0.14 0.46 

% yn ôl rhanbarth <1% <1% <1% <1% 

Llosgi 

Mil tunnell 6.59 18.70 9.56 34.85 

% yn ôl rhanbarth 1.5% 2.5% 2.0% 2.1% 

Gwaredu i dir 

Mil tunnell 112.62 193.61 122.67 428.90 

% yn ôl rhanbarth 25.9% 25.6% 25.9% 25.6% 

Wedi’i drin 

Mil tunnell 4.62 10.12 4.88 19.62 

% yn ôl rhanbarth 1.1% 1.3% 1.0% 1.2% 

Arall 

Mil tunnell 13.62 22.03 15.10 50.75 

% yn ôl rhanbarth 3.1% 2.9% 3.2% 3.0% 

Cyfanswm 

Mil tunnell 434.40 756.81 474.11 1,665.31 

% yn ôl rhanbarth 100% 100% 100% 100% 
Mae ‘Arall’ yn cyfeirio at ddulliau eraill o reoli gwastraff ac mae’n cynnwys gorsaf drosglwyddo a thynged 
anhysbys. 
 
Megis gyda’r sector diwydiannol, gellir gweld mai paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a 
chompostio yw’r prif ddull rheoli gwastraff ar draws y rhanbarthau (68%).  Gwaredu i dir 
oedd yr ail ddull mwyaf cyffredin ar draws y rhanbarthau ar lefel o 26%.  
 
Mae llawer llai o amrywiadau yn y ffordd o reoli gwastraff masnachol rhwng rhanbarthau o’i 
gymharu â’r sector diwydiannol. Y rheswm am hynny yw, yn wahanol i wastraff 
diwydiannol, nad oes unrhyw gyfeintiau mawr o fathau penodol o wastraff yn cael eu 
cynhyrchu i newid y patrwm rheoli gwastraff yn arwyddocaol rhwng y rhanbarthau. 
 
Ceir rhagor o fanylion am gynhyrchu a rheoli’r holl fathau hyn o wastraff yn yr atodiadau 
technegol. 
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3.4. Cymhariaeth ag arolygon blaenorol a thargedau yn ‘Tuag at Ddyfodol 
Diwastraff’, y strategaeth wastraff genedlaethol 

 
Cymharu data â chanlyniadau arolygon blaenorol yw’n unig ffordd y mae’n bosibl adnabod 
tueddiadau gan mai arolygon yw’r unig ffordd o gasglu’r wybodaeth hon. Cyfyngir ar y gallu 
i gymharu canlyniadau D&M 2007 gan lefelau trachywiredd y ddau arolwg. Mae i’r ddau 
arolwg lwfans cyfeiliorni, felly bydd gwahaniaethau rhwng arolwg 2007 ac arolwg 2012 i’w 
priodoli weithiau i gamgymeriadau samplu yn hytrach na newid gwirionedd yn y gwastraff a 
gynhyrchwyd neu’r ffordd y cafodd ei reoli. Rhaid cymryd hyn i ystyriaeth wrth ddarllen yr 
adran hon. 
 

3.4.1. Cymharu’r canlyniadau o ran gwastraff diwydiannol 
 
Tabl 7  Cymharu’r gwastraff diwydiannol a gynhyrchwyd yng Nghymru yn 2007 a 2012 

Blwyddyn yr 

Arolwg 

Amcangyfrif o 

gyfanswm y 

gwastraff a 

gynhyrchwyd 

(miloedd o dunelli) 

Gwir werth – mae tebygoliaeth 90% fod y 

gwir werth yn disgyn rhwng y 2 werth hyn 

(miloedd o dunelli) 

Isaf Uchaf 

2012 2,001 +/- 11.7% 1,767 2,235 

2007 1,896 +/- 11.4% 1,680 2,122 

 

Y targed atal gwastraff yw gostyngiad o 1.4% bob blwyddyn tan 2050 (gan ddefnyddio 

2007 fel llinell sylfaen).  Dylai’r data fod yn lleihau felly bob blwyddyn tuag at gyfanswm o 

1,418 mil tunnell yn 2024/25. 
 
Mae’r data (gweler Tabl 7) yn awgrymu na fu unrhyw gynnydd tuag at y targed hwn.  
Nid oes gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol yng nghyfaint y gwastraff diwydiannol a 
gynhyrchwyd yng Nghymru. 
 
Tabl 8  Cymharu cyfradd ailgylchu gwastraff diwydiannol a gynhyrchwyd yng Nghymru yn 
2007 a 2012 

Blwyddyn yr 

Arolwg 

Amcangyfrif o 

gyfanswm y 

gwastraff a 

ailgylchwyd 

(miloedd o dunelli) 

Gwir werth – mae tebygoliaeth 90% fod y 

gwir werth yn disgyn rhwng y 2 werth hyn 

(miloedd o dunelli) 

Isaf Uchaf 

2012 1,002 

(50%) 

812 1,192 

2007 1,128 

(59%) 

957 1,298 
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Mae Tuag at Ddyfodol Diwastraff yn gosod targed paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a 
chompostio o 63% erbyn 2015/16 i’r sector diwydiannol.  
 
Mae’r data yn Tabl 8 yn awgrymu na fu unrhyw gynnydd tuag at y targed hwn. Nid oes 
gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol yn y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a 
chompostio o ran gwastraff diwydiannol; roedd y gyfradd yn 59% yn 2007 a 50% yn 2012. 
Mae’r ffordd y caiff gwastraff hylosgi o’r sector ynni ei reoli yn dylanwadu’n drwm ar y 
gyfradd hon.  Drwy dynnu’r data am y sector cyflenwi ynni, roedd y gyfradd paratoi i 
ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio drwyddi draw i’r sectorau diwydiannol a oedd yn 
weddill yn 62% yn 2012 o’i chymharu â 64% yn 2007. 
  
Tabl  9  Cymharu cyfradd dirlenwi gwastraff diwydiannol a gynhyrchwyd yng Nghymru yn 
2007 a 2012 

Blwyddyn yr 

Arolwg 

Amcangyfrif o 

gyfanswm y 

gwastraff a 

anfonwyd i dirlenwi 

(miloedd o dunelli) 

Gwir werth – mae tebygoliaeth 90% fod y 

gwir werth yn disgyn rhwng y 2 werth hyn 

(miloedd o dunelli) 

Isaf Uchaf 

2012 534 

(27%) 

521 548 

2007 550 

(29%) 

484 616 

 

Mae targed na ddylai mwy na 10% o wastraff D&M gael ei anfon i dirlenwi erbyn 2019/20.  
 
Mae’r ffordd y caiff gwastraff hylosgi o’r sector ynni ei reoli yn dylanwadu’n drwm ar y 
gyfradd hon. Drwy dynnu’r data am y sector cyflenwi ynni, roedd cyfanswm y gyfradd 
tirlenwi i weddill y sectorau diwydiannol yn 7% yn 2012 o’i gymharu â 22% yn 2007. 
 

3.4.2. Cymharu’r canlyniadau o ran gwastraff masnachol 
 
Tabl 10  Cymharu’r gwastraff diwydiannol a gynhyrchwyd yng Nghymru yn 2007 a 2012 

Blwyddyn yr 

Arolwg 

Amcangyfrif o 

gyfanswm y 

gwastraff a 

gynhyrchwyd 

(miloedd o dunelli) 

Gwir werth – mae tebygoliaeth 90% fod y 

gwir werth yn disgyn rhwng y 2 werth hyn 

(miloedd o dunelli) 

Isaf Uchaf 

2012 1,665 +/- 10.4% 1,492 1,839 

2007 1,677 +/- 7.4% 1,553 1,801 
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Y targed atal gwastraff yw gostyngiad o 1.2% bob blwyddyn tan 2050 (gan ddefnyddio 

2007 fel llinell sylfaen). Dylai’r data fod yn gostwng bob blwyddyn felly tuag at y targed o 

gyfanswm o 1,315 mil tunnell yn 2024/25. 
 
Mae’r data (gweler  
Tabl 10) yn awgrymu na fu unrhyw gynnydd tuag at y targed hwn. 
Nid oes gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol yng nghyfaint y gwastraff masnachol a 
gynhyrchwyd yng Nghymru. 
 
Tabl 11  Cymharu cyfradd ailgylchu gwastraff masnachol a gynhyrchwyd yng Nghymru yn 
2007 a 2012 

Blwyddyn yr 

Arolwg 

Amcangyfrif o 

gyfanswm y 

gwastraff a 

ailgylchwyd 

(miloedd o dunelli) 

Gwir werth – mae tebygoliaeth 90% fod y 

gwir werth yn disgyn rhwng y 2 werth hyn 

(miloedd o dunelli) 

Isaf Uchaf 

2012 1,131 

(68%) 

980 1,281 

2007 628 

(37%) 

560 696 

 
Mae Tuag at Ddyfodol Diwastraff yn gosod targed paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a 
chompostio o 57% erbyn 2015/16 i’r sector masnachol.  
 
Mae’r data yn Tabl 8 yn awgrymu bod y sectorau masnachol ar y trywydd iawn i gyrraedd 
y targed hwn yn 2015/16 gan fod y gyfradd gyfredol yn cyrraedd y targed. Mae 
gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol yn y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a 
chompostio o ran gwastraff masnachol; roedd y gyfradd yn 37% yn 2007 a 68% yn 2012. 
 
Mae’r ffordd y caiff gwastraff o’r sector cyfanwerthu a manwerthu ei reoli yn dylanwadu’n 
drwm ar y gyfradd hon.  Mae’r sector hwn yn cynhyrchu mwy o wastraff nag unrhyw sector 
masnachol arall ac mae’n ailgylchu 80% o’i wastraff. Drwy dynnu’r data am y sector 
cyfanwerthu a manwerthu, roedd y gyfradd paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio 
drwyddi draw i’r sectorau masnachol a oedd yn weddill yn 55% yn 2012 o’i chymharu â 
32% yn 2007. 
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Tabl 12  Cymharu cyfradd tirlenwi gwastraff masnachol a gynhyrchwyd yng Nghymru yn 
2007 a 2012 

Blwyddyn yr 

Arolwg 

Amcangyfrif o 

gyfanswm y 

gwastraff a 

anfonwyd i dirlenwi 

(miloedd o dunelli) 

Gwir werth – mae tebygoliaeth 90% fod y 

gwir werth yn disgyn rhwng y 2 werth hyn 

(miloedd o dunelli) 

Isaf Uchaf 

2012 429 

(26%) 

347 511 

2007 848 

(51%) 

765 930 

 

Mae targed na ddylai mwy na 10% o wastraff D&M gael ei anfon i dirlenwi erbyn 2019/20.  
 
Mae sut y caiff gwastraff o’r sector cyfanwerthu a manwerthu ei reoli yn dylanwadu’n drwm 
ar y gyfradd hon. Drwy dynnu’r data am y sector hwn, roedd cyfanswm y gyfradd tirlenwi i 
weddill y sectorau masnachol yn 36% yn 2012 o’i gymharu â 56% yn 2007. 
 

3.4.3. Cymharu’r canlyniadau o ran yr holl wastraff diwydiannol a masnachol 
 
Tabl 13  Cymharu cyfanswm y gwastraff diwydiannol a masnachol a gynhyrchwyd yng 
Nghymru yn 2007 a 2012 

Blwyddyn yr 

Arolwg 

Amcangyfrif o 

gyfanswm y 

gwastraff a 

gynhyrchwyd 

(miloedd o dunelli) 

Gwir werth – mae tebygoliaeth 90% fod y 

gwir werth yn disgyn rhwng y 2 werth hyn 

(miloedd o dunelli) 

Isaf Uchaf 

2012 3,666 +/- 7.9% 3,377 3,956 

2007 3,573 +/-7.0% 3,323 3,823 

 

Y targed atal gwastraff yw gostyngiad o 1.4% bob blwyddyn i wastraff diwydiannol ac 1.2% 

bob blwyddyn i wastraff masnachol tan 2050 (gan ddefnyddio 2007 fel llinell sylfaen). 

Dylai’r data fod yn gostwng bob blwyddyn felly tuag at y targed o gyfanswm o 2,733 mil 

tunnell yn 2024/25. 
 
Mae’r data (gweler  
Tabl 10) yn awgrymu na fu unrhyw gynnydd tuag at y targed hwn. 
Nid oes gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol yng nghyfaint y gwastraff diwydiannol a 
masnachol a gynhyrchwyd yng Nghymru. 
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Tabl 14  Cymharu cyfradd ailgylchu’r holl wastraff diwydiannol a masnachol a gynhyrchwyd 
yng Nghymru yn 2007 a 2012 

Blwyddyn yr 

Arolwg 

Amcangyfrif o 

gyfanswm y 

gwastraff a 

ailgylchwyd 

(miloedd o dunelli) 

Gwir werth – mae tebygoliaeth 90% fod y 

gwir werth yn disgyn rhwng y 2 werth hyn 

(miloedd o dunelli) 

Isaf Uchaf 

2012 2,133 

(58%) 

1,890 2,376 

2007 1,756 

(49%) 

1,573 1,938 

 
Mae’r data hwn yn awgrymu nid oes gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol yng 
nghyfradd gyfun paratoi i ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio gwastraff diwydiannol a 
masnachol. 
 
Tabl 15  Cymharu cyfradd tirlenwi’r holl wastraff diwydiannol a masnachol a gynhyrchwyd 
yng Nghymru yn 2007 a 2012 

Blwyddyn yr 

Arolwg 

Amcangyfrif o 

gyfanswm y 

gwastraff a 

anfonwyd i dirlenwi 

(miloedd o dunelli) 

Gwir werth – mae tebygoliaeth 90% fod y 

gwir werth yn disgyn rhwng y 2 werth hyn 

(miloedd o dunelli) 

Isaf Uchaf 

2012 963 

(26%) 

877 1,050 

2007 1,398 

(39%) 

1,293 1,503 

 

Mae targed na ddylai mwy na 10% o wastraff D&M gael ei anfon i dirlenwi erbyn 2019/20. 
 
Mae’r data yn Tabl 15 yn dangos y bu gostyngiad arwyddocaol yn ystadegol o ran anfon 
gwastraff i dirlenwi gan y sectorau diwydiannol a masnachol gyda’i gilydd er 2007. Mae 
canlyniadau 2012 yn dangos bod y gyfran o wastraff a gynhyrchwyd a anfonwyd i dirlenwi 
yn y 5 mlynedd diwethaf wedi gostwng 13 pwynt canran yn fras. Felly, mae hyn yn 
awgrymu bod angen gostyngiad pellach o 16 pwynt canran yn y 7-8 mlynedd nesaf gan y 
sectorau diwydiannol a masnachol ar y cyd er mwyn cyrraedd y targed hwn. 
 
Hefyd, mae CNC wedi cymharu data’r arolwg wedi’i grosio i fyny yn erbyn datganiadau 
safleoedd tirlenwi trwyddedig. Roedd y gyfran ddiwydiannol a masnachol gasgledig o 
ddatganiadau safleoedd tirlenwi 2012 yn 960 mil tunnell, sy’n debyg iawn i ganlyniadau’r 
arolwg o 963 mil tunnell ac mae felly yn ategu canlyniadau tirlenwi’r arolwg ymhellach. 
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Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod cap i gyfyngu cyfaint y gwastraff diwydiannol a 
masnachol sy’n mynd i dirlenwi i 10% erbyn 2019-20.  
 

3.5. Gwastraff Peryglus 
 

Cofnodwyd natur ‘gwastraff peryglus’ ffrydiau gwastraff unigol, ar sail diffiniad o wastraff 
peryglus o’r Rheoliadau Gwastraff Peryglus a rhestr o wastraff peryglus nodweddiadol (yn 
cynnwys eitemau cartref fel tiwbiau fflwroleuol).  
 
Amcangyfrifwyd bod diwydiant a masnach wedi cynhyrchu 239 mil tunnell o wastraff 
peryglus yn 2012 o’r cyfanswm gwastraff o 3.6 miliwn tunnell a gynhyrchwyd (7%). 
Amcangyfrifwyd bod hyn yn rhannu’n 159 mil tunnell o wastraff diwydiannol (67%) ac 80 
mil tunnell o wastraff masnachol (33%). 
 
Ffigur 15: Gwastraff Peryglus a gynhyrchwyd gan y Sector Diwydiannol a Masnachol 
(miloedd o dunelli) 

 

 
 
Mae Ffigur 15 yn dangos mai’r sectorau diwydiannol a oedd yn cynhyrchu’r cyfaint mwyaf 
o wastraff peryglus diwydiannol oedd y sector gweithgynhyrchu cemegau (35%), yna’r 
sectorau gweithgynhyrchu metelau (15%) a gweithgynhyrchu cyfrifiaduron (14%).  Roedd 
y rhain ymysg y tri sector mwyaf o ran cynhyrchu gwastraff peryglus diwydiannol yn 2007. 
Fodd bynnag, roedd y cyfrannau’n wahanol yn 2007 gyda’r sectorau gweithgynhyrchu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tud 29  Arolwg o Wastraff Diwydiannol a Masnachol a Gynhyrchwyd yng Nghymru 2012 

metelau a gweithgynhyrchu cyfrifiaduron yn cynhyrchu cyfran uwch na’r sector 
gweithgynhyrchu cemegau. Y sectorau masnachol a gynhyrchodd y cyfaint mwyaf o 
wastraff peryglus masnachol oedd y sector iechyd dynol a gwaith cymdeithasol (30%), 
yna’r sector gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol (26%). Mae hyn yn 
wahanol i 2007; bryd hynny, cyfanwerthu a manwerthu oedd yn cynhyrchu’r mwyaf o 
wastraff peryglus masnachol, yna’r sector gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a 
thechnegol. 
 
Mae Tabl 16 yn dangos y gwastraff a gynhyrchwyd gan bob sector wedi’i rannu rhwng 
peryglus a ddim yn beryglus. Y sectorau diwydiannol a gynhyrchodd y gyfran fwyaf o 
wastraff peryglus o’i gymharu â’r holl wastraff a gynhyrchwyd gan y sector oedd y sector 
cynnyrch golosg a phetroliwm (85%) a’r sector gweithgynhyrchu cemegau (45%). Y 
sectorau masnachol a gynhyrchodd y gyfran fwyaf o wastraff peryglus o’i gymharu â’r holl 
wastraff a gynhyrchwyd gan y sector oedd gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a 
thechnegol (28%) ac iechyd dynol a gwaith cymdeithasol (19%). 
 
Mae Ffigur 16 yn dangos bod gwastraff cemegol i gyfrif am 128 mil tunnell (54%) o’r holl 
wastraff peryglus a gynhyrchwyd gan ddiwydiant a masnach. Y math o wastraff peryglus a 
gynhyrchodd y gyfran ail fwyaf oedd gofal iechyd a gwastraff biolegol, a gynhyrchodd 38 
mil tunnell (16%).  
 
Ffigur 16: Cynhyrchu gwastraff peryglus diwydiannol a masnachol 2012 yn ôl y math o 
wastraff (miloedd o dunelli) 
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Tabl 16: Cynhyrchu gwastraff yng Nghymru 2012, wedi’i rannu rhwng gwastraff Peryglus a 
Ddim yn Beryglus yn ôl Sector (tunelli) 

 
  Peryglus Ddim yn Beryglus Cyfanswm 

Math Sector Tunelli % Tunelli % Tunelli 

I Cynnyrch bwyd, diodydd a thybaco 11,072 2% 443,329 98% 454,401 

I Tecstilau, dillad, lledr 55 1% 8,059 99% 8,114 

I Pren a chynnyrch pren 9,052 15% 52,896 85% 61,949 

I Papur a chynnyrch papur 2,092 2% 103,240 98% 105,331 

I Cynnyrch golosg a phetroliwm  20,776 85% 3,659 15% 24,435 

I 
Cemegau, cynnyrch fferyllol, rwber 
a phlastig 

56,286 45% 67,562 55% 123,847 

I Cynnyrch mwynau anfetelaidd arall 3,928 9% 39,252 91% 43,180 

I Metelau basig a chynnyrch metel 24,406 6% 376,583 94% 400,989 

I 
Cyfrifiaduron, cyfarpar trydanol, 
peiriannau a moduron 

22,232 24% 71,128 76% 93,360 

I 
Dodrefn, Gweithgynhyrchu arall, 
Atgyweirio a gosod 

476 1% 64,491 99% 64,967 

I 
Cyflenwi trydan, nwy, ager ac 
aerdymheru 

8,492 1% 604,480 99% 612,972 

I Casglu, trin a chyflenwi dŵr  84 1% 7,278 99% 7,362 

Is-gyfanswm diwydiannol 158,950 8% 1,841,956 92% 2,000,906 

C 
Masnach cyfanwerthu ac adwerthu; 
atgyweirio cerbydau modur 

15,767 2% 843,653 98% 859,420 

C Trafnidiaeth a storio 10,057 14% 60,575 86% 70,632 

C 
Llety a gweithgareddau gweini 
bwyd 

2,256 1% 242,436 99% 244,692 

C Gwybodaeth a chyfathrebu 116 1% 13,467 99% 13,583 

C 
Gweithgareddau ariannol ac 
yswiriant 

296 2% 13,599 98% 13,895 

C Gweithgareddau eiddo tiriog 147 1% 12,091 99% 12,238 

C 
Gweithgareddau proffesiynol, 
gwyddonol a thechnegol 

20,884 28% 53,315 72% 74,199 

C 
Gweithgareddau gweinyddol a 
gwasanaeth cymorth 

1,558 3% 52,060 97% 53,618 

C 
Gweinyddiaeth gyhoeddus ac 
amddiffyn, nawdd cymdeithasol 
gorfodol 

720 2% 43,284 98% 44,004 

C Addysg 1,067 1% 100,130 99% 101,197 

C 
Gweithgareddau iechyd dynol a 
gwaith cymdeithasol 

24,172 19% 100,040 81% 124,213 

C Celfyddydau, adloniant a hamdden 2,909 7% 38,111 93% 41,019 

C Gwasanaethau eraill 5 <1% 12,600 >99% 12,605 

Is-gyfanswm masnachol 79,955 5% 1,585,360 95% 1,665,315 

Cyfanswm 238,905 7% 3,427,316 93% 3,666,221 
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O ran y gwastraff peryglus a gynhyrchwyd gan y sectorau diwydiannol, gwastraff cemegol 
oedd y mwyafrif (70%), yna gwastraff gofal iechyd a biolegol (6%). Ar y llaw arall, o ran y 
gwastraff peryglus a gynhyrchwyd gan y sectorau masnachol, gwastraff gofal iechyd a 
biolegol oedd i gyfrif am y gyfran fwyaf (35%), yna gwastraff cemegol (20%) a gwastraff 
metelig (17%). 
 
 

Ffigur 17: Rheoli gwastraff diwydiannol a masnachol peryglus a gynhyrchwyd yng Nghymru 
2012, % o’r cyfanswm 

 
Mae ‘Arall’ yn cynnwys gorsaf drosglwyddo a ddim yn gwybod 

 

Mae Ffigur 17 yn dangos yr amrywiaeth opsiynau a ddefnyddiwyd i reoli gwastraff peryglus 
a gynhyrchwyd yng Nghymru yn 2012. Nodwyd bod y mwyafrif o’r holl wastraff diwydiannol 
a masnachol a gynhyrchwyd wedi cael ei baratoi i’w ailddefnyddio neu’i ailgylchu (73 mil 
tunnell), wedi’i anfon i gael ei drin (70 mil tunnell) neu wedi’i anfon i gael ei losgi (65 mil 
tunnell).  
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4. Casgliadau ac Argymhellion 
 
Cyfwelodd yr arolwg o wastraff D&M a gynhyrchwyd yng Nghymru 2012 â 1540 o 
fusnesau, o wahanol sectorau a maint, mewn modd dilys yn ystadegol. O’r data hwn 
amcangyfrifwyd bod cyfanswm wedi’i grosio o 3.7 miliwn tunnell o wastraff wedi cael ei 
gynhyrchu yng Nghymru drwyddi draw yn 2012. 
 
Dangosai cymhariaeth fer â data o’r arolwg blaenorol yn 2007 nad oedd newid 
arwyddocaol yn ystadegol yng nghyfanswm y gwastraff diwydiannol a masnachol a 
gynhyrchwyd yng Nghymru ar ôl addasu ar gyfer y terfynau trachywiredd rhwng y naill 
arolwg a’r llall. Nid oedd yn bendant chwaith a oedd y cynnydd yn y cyfaint o wastraff a 
baratowyd i’w ailddefnyddio, a ailgylchwyd ac a gompostiwyd gan y sectorau diwydiannol a 
masnachol gyda’i gilydd yn 2012 yn arwyddocaol yn ystadegol o’i gymharu â 2007 ar ôl 
addasu ar gyfer y terfynau trachywiredd rhwng y naill arolwg a’r llall. Fodd bynnag, roedd 
canlyniadau’r arolwg yn dangos bod y gostyngiad yn y cyfaint o wastraff a anfonwyd i’w 
dirlenwi gan y sectorau diwydiannol a masnachol gyda’i gilydd yn arwyddocaol yn 
ystadegol o’i gymharu â 2007 ac felly roedd gostyngiad wedi digwydd. 
 
 

4.1. Hyder yn y Data 
 

Mae canlyniadau’r arolwg yn dangos, ar gyfer 79% o’r cyfeintiau gwastraff a gofnodwyd, 
fod y cofnodion wedi’u seilio ar ddata a gofnodwyd gan fusnesau o ffynonellau 
ysgrifenedig, a oedd yn cynnwys anfonebau (1% o’r pwysau a gofnodwyd), hysbysiadau 
pont bwyso (11%) a hysbysiadau trosglwyddo gwastraff (5%) neu ffynonellau ysgrifenedig 
eraill (61%).  Roedd rhai cyfeintiau gwastraff wedi’u seilio ar amcangyfrifon a ddarparwyd 
gan y busnes oedd yn cael ei gyfweld (20%) lle nad oedd hyn yn bosibl. Roedd llai na 
0.1% o’r cyfeintiau a gofnodwyd yn dibynnu ar amcangyfrifon syrfewyr. 
 
Cwblhawyd gwiriadau data pellach ar y cam grosio i fyny, gyda’r syrfewyr ac yn 
uniongyrchol gyda’r busnesau dan sylw. Roedd hyn yn gwirio data allanolynnau ymhellach 
o’i gymharu â ffynonellau data eraill CNC, data o arolwg blaenorol 2007 a dadansoddiadau 
sensitifrwydd a oedd wedi’u cynhyrchu. Amcangyfrifwyd bod y gyfran ddiwydiannol a 
masnachol gasgledig o ddatganiadau safleoedd tirlenwi CNC 2012 yn 960 mil tunnell, sy’n 
debyg iawn i ganlyniad yr arolwg o 963 mil tunnell wedi’u tirlenwi.  
 
Amcangyfrifai data gwastraff peryglus CNC i 275 mil tunnell o wastraff peryglus gael ei 
gynhyrchu yng Nghymru yn 2012. Drwy gyfuno amcangyfrif yr arolwg o 239 mil tunnell o 
wastraff diwydiannol a masnachol peryglus gyda’r amcangyfrif o 38 mil tunnell yn yr arolwg 
adeiladu a dymchwel (mewn adroddiad ar wahân), ceir cyfanswm amcangyfrifedig o 276 
mil tunnell o’r ddau arolwg. Mae hyn yn golygu anghysondeb o lai nag 1% yn erbyn set 
ddata gwastraff peryglus CNC ac mae felly yn ategu canlyniadau’r arolwg ymhellach. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tud 33  Arolwg o Wastraff Diwydiannol a Masnachol a Gynhyrchwyd yng Nghymru 2012 

Roedd y gweithdrefnau a ddefnyddiwyd yn sicrhau proses casglu data effeithiol a chyson 
gan y syrfewyr. Hefyd, mae’r camau a gymerwyd i sgrinio a gwirio’r data a oedd wedi’i 
gasglu a’i grosio wedi sicrhau bod y data a gasglwyd yn ddigon cywir a chadarn. 
Cyhoeddir manylion trachywiredd y data yn Atodiad 12 o’r ddogfen atodiadau technegol. 
 
Fodd bynnag, rhaid cydnabod hefyd fod cyfyngiadau ar ganlyniadau’r holl arolygon, o ran 
ansawdd yr amcangyfrifon. Er nad yw’r cyfyngiadau hyn yn newid y canlyniadau na’r data 
ystadegol a gyflwynir yn yr adroddiad hwn, dylai’r rhai sy’n defnyddio’r data eu cadw mewn 
cof. 
 
 

4.2. Gwersi a Ddysgwyd ac Argymhellion 
 

1. Mae’r arolwg hwn wedi arddangos ffordd gadarn o gynnal arolwg a methodoleg 
data y gellir ei defnyddio ar gyfer arolygon yn y dyfodol, yng Nghymru a gweddill y 
Deyrnas Unedig. Mae canlyniadau 2012 yr arolwg hwn yn cynrychioli’r set fwyaf 
dibynadwy a chynhwysfawr o ddata cenedlaethol ar wastraff diwydiannol a 
masnachol er 2007. Drwy fuddsoddi mewn arolygon o’r fath mae Llywodraeth 
Cymru’n elwa o gyfres o ddata cadarn ar gynhyrchu gwastraff sy’n golygu bod 
modd cymharu rhwng gwahanol flynyddoedd a llunio darlun o’r tueddiadau a’r 
datblygiadau dros amser. 
 

2. Mae proses dylunio a rheoli prosiect Urban Mines, a’r pecynnau meddalwedd y 
dibynnwyd arnynt er mwyn cynnal yr arolwg, wedi profi eu bod yn effeithiol drwy 
gyflenwi dros 1,500 o arolygon wyneb yn wyneb yn effeithlon. Yn arbennig, roedd 
defnyddio meddalwedd i glystyru ymweliadau’r arolwg yn golygu bod modd 
defnyddio amser y syrfewyr yn effeithiol, gan leihau ôl troed carbon y prosiect  

 
3. Megis gydag arolygon blaenorol, amlygodd yr arolwg hwn yn 2012 faterion yn 

ymwneud â gweithio gyda setiau data TAW a Thalu Wrth Ennill ONS a’r angen i 
ailaseinio safle busnesau ar y matrics samplu oherwydd newidiadau a nodwyd yn 
ystod yr ymweliad un ai o ran y band maint (gweithwyr) neu’r sector. Aethpwyd i’r 
afael hefyd â’r diffyg manylion yn y data a gyflenwyd o ran gwybodaeth i gysylltu â 
busnesau drwy ganiatáu digon o amser ac adnoddau i ymchwilio i’r bylchau data.  

 
4. Mae’r adroddiad hwn a’r atodiadau technegol cysylltiol yn cynnwys digon o fanylion 

i ganiatáu atgynhyrchu’r fethodoleg mewn arolygon yn y dyfodol. Mae hyn yn 
caniatáu cysondeb a chymaroldeb data, ac yn amlygu materion y gellid rhoi sylw 
iddynt mewn arolygon yn y dyfodol er mwyn gwneud yn well eto – pethau fel 
caniatáu rhagor o amser i wirio ansawdd a grosio data i fyny o fewn y terfynau 
amser. 

 
5. I rai busnesau, fel archfarchnadoedd neu gwmnïau sydd â nifer o unedau fel 

swyddfeydd post neu safleoedd cyfleustodau dŵr, gan fod gwastraff yn mynd yn ôl i 
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ganolfannau dosbarthu neu fod contractau gwastraff yn cael eu rheoli’n ganolog, nid 
oes data am gynhyrchu yn cael ei ddal gan y lleoliadau unigol. Mewn rhai achosion 
felly, mae modd casglu data’n ganolog, yn aml oddi wrth reolwyr busnes 
rhanbarthol neu genedlaethol. Fodd bynnag, rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio’r 
data hwn. Nid yw ffynhonnell neu gadernid y data bob amser yn glir, mae iddo’r 
potensial i ddominyddu’r cynhyrchu o fewn brics unigol yn y ffrâm samplu, a bydd 
yn cael effaith negyddol ar y fethodoleg hapsamplu a ddefnyddiwyd – rhywbeth y 
mae’r fethodoleg samplu yn dibynnu arno. Mae angen monitro hyn yn agos ac 
ychwanegu ato’n arwyddocaol gyda data o fusnesau a ffynonellau eraill fel bod 
agweddau negyddol posibl data corfforaethol yn cael eu lleihau i’r eithaf. 

 
6. Rydym yn argymell dehongli a dadansoddi pellach ar y data a gynhyrchwyd gan yr 

arolwg hwn fel sail i ddatblygu polisi, datblygu strategaeth gynllunio a sicrhau 
cyfleoedd i wella’r rheolaeth gynaliadwy ar wastraff yng Nghymru.  
 

7. Gall awdurdodau cynllunio ddefnyddio’r data ar lefel genedlaethol a rhanbarthol i 
gyfrannu tuag at gynllunio gwastraff. 

 
8. Mae canlyniadau’r arolwg yn amlygu meysydd y gellir targedu cynllunio a chymorth 

pellach atynt er mwyn symud yn gynt tuag at gyrraedd y targedau a nodwyd yn y 
strategaeth wastraff genedlaethol, ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’. Er enghraifft, 
gwastraff cymysg oedd y cyfan bron o’r gwastraff masnachol a aeth i dirlenwi yn 
2012, yn cynnwys gwastraff gweddilliol cymysg a gwastraff swmpus, sy’n dangos 
bod cyfleoedd pellach i wella’r didoli ar ddeunyddiau ailgylchadwy yn y sectorau 
masnachol. 
 

9. Nid yw canlyniadau’r arolygon hyn yn cael eu cyhoeddi fel Ystadegau Gwladol. 
Fodd bynnag, bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i gyhoeddi unrhyw arolygon o’r fath yn 
y dyfodol fel Ystadegau Swyddogol. 

 


