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1 Cyflwyniad 

 

1.1 Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) hwn yn atodi polisïau yng Nghynllun Datblygu Lleol 

mabwysiedig Casnewydd sy’n ymwneud  â darparu cyfleusterau rheoli gwastraff mewn 

datblygiadau newydd.  Cyn y gellir ei fabwysiadu, rhaid iddo fynd drwy gyfnod o ymgynghoriad 

cyhoeddus.  Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu’n CCA , bydd y canllaw yn ystyriaeth berthnasol wrth 

benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol.  

 

1.2 Mae’r CCA yn ymdrin â rheoli gwastraff mewn datblygiadau newydd a’i nod yw cynorthwyo 

datblygwyr i integreiddio gwasanaethau casglu yn y broses ddylunio.  Ei nod yw sicrhau bod 

ymgeiswyr a datblygwyr yn gwahanu, storio a chasglu deunyddiau gwastraff yn effeithiol ar ôl 

cwblhau datblygiad a chreu sail i’r awdurdod cynllunio asesu ceisiadau cynllunio er mwyn 

sicrhau yr ystyrir anghenion rheoli gwastraff yn ddigonol.   

 

1.3 Nod y ddogfen yw cynnig arweiniad manylach o ran sut i fodloni gofynion Polisi W3 – Darparu 

ar gyfer Cyfleusterau Rheoli Gwastraff mewn Datblygiadau.  Yn hyn o beth, mae elfennau o’r 

CCA yn canolbwyntio’n fwy ar arferion a gofynion rheoli gwastraff gan mai dyma sut caiff 

nodau’r polisi eu cyflawni ar ôl cwblhau datblygiad.  Anogir yn gryf i ddatblygwyr fabwysiadu 

egwyddorion y canllaw hwn  ar gam cynharaf y broses ddylunio er mwyn atal datblygiadau 

rhag cael eu hadeiladu gyda chyfleusterau storio gwastraff annigonol, mannau casglu anaddas, 

mynediad annigonol i gerbydau neu gyfuniad o’r tri.   Argymhellir ymdrin â gofynion gwastraff 

fel rhan o broses ymgeisio ymlaen llaw y Cyngor. 

 

Ceisiadau Cynllunio 

1.4 Er mwyn asesu a yw’r trefniadau rheoli/storio gwastraff arfaethedig yn dderbyniol, dylid 

cyflwyno’r wybodaeth ganlynol fel rhan o gais cynllunio: 

 

 Ardaloedd i storio a chynorthwyo'r broses o gasglu gwastraff (gan gynnwys storio ar 

wahân ar gyfer gwastraff ailgylchadwy) 
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1.5 Bydd rheolwyr datblygu’n ymgynghori â rheolwyr gwastraff ac yn ystyried eu barn ar gyfer pob 

math o ddatblygiadau masnachol a phreswyl.  Pan fo angen, gorfodir amodau cynllunio i 

sicrhau bod cynlluniau boddhaol ar gyfer storio gwastraff a mynediad i’w gasglu wedi cael eu 

derbyn a’u cytuno yn rhan o’r broses ymgeisio. 
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2 Cyd-Destun Polisi 

 

Targedau Gwastraff 

2.1 Mae Cyfarwyddeb ar Wastraff yr Undeb Ewropeaidd wedi pennu sawl targed o ran gwastraff 

ac ailgylchu i’r aelod-wladwriaethau sydd â’r nod o alluogi rheoli gwastraff mewn modd mwy 

cynaliadwy. Mae’r targedau hyn yn cynnwys ailgylchu 65% o wastraff dinesig erbyn 2030. 

 

2.2 Mewn ymateb i Gyfarwyddeb ar Wastraff yr Undeb Ewropeaidd, mae Llywodraeth Cymru 

wedi datblygu rhagor o dargedau ailgylchu yn y ddogfen bolisi Tuag at Ddyfodol Diwastraff 

(2010). Mae’r targedau hyn yn rhwymedigaeth ar bob awdurdod lleol yng Nghymru gyda’r nod 

hirdymor i fod yn wlad ddiwastraff erbyn 2050 gyda thargedau cyn hynny o 64% erbyn 2020 a 

70% erbyn 2025. 

 

Deddfwriaeth a Pholisi Cynllunio 

2.3 Mae Deddf Cynllunio (Cymru) (2015) yn ei gwneud yn bosibl creu proses gynllunio effeithiol 

sy’n sicrhau bod y datblygiad iawn yn y lleoliad iawn. Gwneir hyn trwy lynu at Ddeddfau 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (gweler isod) er mwyn sicrhau ein bod yn cynllunio ac yn 

rheoli ein hadnoddau mewn modd gydlynol a chynaliadwy. Mae mwy o bwyslais ar ymgysylltu 

o ran datblygu ar y cam cyn gwneud cais. Bydd y dull hwn yn helpu i sicrhau y caiff materion 

megis rheoli gwastraff eu hystyried ar y cam cynharaf. 

 

2.4 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015) yn ymwneud â gwella lles 

cymdeithasol, economaidd a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn sicrhau bod awdurdodau 

lleol yn datblygu’n gynaliadwy trwy ystyried effeithiau hirdymor yn ogystal â hyrwyddo 

ymagwedd fwy cydlynol. Mae’r ddwy egwyddor hyn yn allweddol wrth ystyried rheoli 

gwastraff.  Bu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi saith nod llesiant ar waith er 

mwyn helpu i sicrhau bod pob corff cyhoeddus yn gweithio tuag at yr un weledigaeth o Gymru 

gynaliadwy.   Mae dau o’r saith nod llesiant yn arbennig o berthnasol i’r ddogfen hon. Yr 

angen am Gymru â chyfrifoldeb rhyngwladol a’r angen am Gymru gydnerth lle mae gwneud 

unrhyw beth i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru’n 

ystyried p’un a fydd gwneud y fath beth yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at les byd-eang. 

 

2.5 Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) yn amlinellu’r dull o reoli adnoddau naturiol Cymru 

mewn modd cynaliadwy, a fydd yn helpu i liniaru effaith y newid yn yr hinsawdd ac ymaddasu 
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iddo. Un canlyniad o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy fydd i gymunedau lleol elwa’n 

gyfartal trwy annog penderfynwyr i ystyried effaith economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol penderfyniadau ar genedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Y bwriad yw creu 

amgylchedd naturiol gwydn. 

 

2.6 Mae Polisi Cynllunio Cymru (PCC) yn amlinellu polisïau defnydd tir Llywodraeth Cymru, gydag 

atal gwastraff yn cael ei nodi’n un o’r canlyniadau creu lleoedd cynaliadwy trosgynnol.  Dylai 

awdurdodau cynllunio sicrhau bod manteision cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 

diwylliannol yn cael eu hystyried yn ystod y broses benderfynu a’u hasesu yn unol â Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy.  O dan y pennawd 

Ystyriaethau Amgylcheddol, mae PCC yn nodi y dylai’r broses asesu ystyried a yw gwastraff yn 

cael ei atal, a yw’r defnydd mwyaf effeithlon a phriodol o ddeunyddiau’n cael ei wneud ac a 

yw ailddefnyddio ac ailgylchu’n cael eu hyrwyddo. 

 

2.7 Nodyn Cyngor Technegol 21: Gwastraff (NCT 21) – I ategu’r PCC, mae NCT 21 yn cyflwyno’r 

ymagwedd gynaliadwy at reoli gwastraff ymhellach.  Noda Paragraff 2.1: “Wrth ystyried 

cynigion datblygu ar gyfer pob math o gyfleusterau rheoli gwastraff, dylai awdurdodau 

cynllunio ystyried eu cyfraniad posibl at yr amcanion, yr egwyddorion a’r asesiadau gwastraff 

strategol a nodwyd yn Tuag at Ddyfodol Diwastraff a’r cynlluniau sector gwastraff perthnasol 

a’r cynllun datblygu perthnasol  ar gyfer yr ardal.” 

 

2.8 Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd (2011-2026) (CDLl) ar gyfer Casnewydd 

(2016-2021) (CDLl) ym mis Ionawr 2015. Mae’r CDLl mabwysiedig yn fframwaith statudol ar 

gyfer datblygu a defnyddio tir yng Nghasnewydd dros gyfnod y cynllun (2011-2026). Nod 

amcan trosgynnol 10 – Gwastraff yn y CDLl yw sicrhau bod dewisiadau rheoli gwastraff yn 

seiliedig ar yr egwyddor agosrwydd, lle bo’n briodol, a hierarchaeth lleihau, ailddefnyddio, 

adfer a gwaredu diogel, a bod cyfleusterau digonol yn cael eu darparu i alluogi hyn.    Er mwyn 

cyflawni’r amcan hwn, mae Polisi Strategol SP20 – Rheoli Gwastraff yn ceisio sicrhau rheoli 

gwastraff Casnewydd mewn modd cynaliadwy.   Nod polisi manwl W3 – Darparu Cyfleusterau 

Rheoli Gwastraff mewn Datblygiadau yw sicrhau y darperir cyfleusterau mewn datblygiadau 

newydd ar gyfer storio ac ailgylchu gwastraff a dulliau eraill o’i reoli.  Ceir manylion llawn y 

polisïau yn Atodiad 1. 
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Rheoliadau Adeiladu 

2.9 Mae gwaith adeiladu domestig a masnachol sy’n cynnwys datblygu adeiladau newydd, 

estyniadau ac addasiadau i adeiladau presennol yn destun Rheoliadau Adeiladu 2010 (fel y’u 

diwygiwyd). Mae Rheoliad H6 a’r Ddogfen Gymeradwy ategol i Ran H (Cymru) yn gwneud 

gofynion i ddarparu cyfleusterau ar gyfer storio a gwaredu gwastraff solet. Mae’r rheoliadau 

hefyd yn cyfeirio at BS 5906:1980 Storio a Thrin Gwastraff Solet o Adeiladau ar Safle.  Mae 

Pennod 6 y Rheoliadau’n rhoi gwybodaeth am ddyluniad a manyleb unedau caeëdig gwastraff.  

Dylai dylunwyr a datblygwyr roi ystyriaeth briodol i’r gofynion fel a nodwyd. Ceir mwy o 

wybodaeth hefyd gan y Gwasanaethau Rheoli Adeiladu yn building.control@newport.gov.uk 

neu Local Authority Building Control (LABC) www.labc.co.uk; 

 

  

mailto:building.control@newport.gov.uk
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3 Nodyn Cyfarwyddyd 1 – Darparu Lleoedd Storio Biniau Digonol 

 

 

 

 

 

 

 

Preswyl 

3.1 Mae’n ofynnol i bob datblygiad preswyl ddarparu lleoedd storio allanol digonol ar gyfer pob 

ffrwd wastraff ddynodedig: ailgylchu (casgliadau ar wahân o ganiau/plastigion, 

cardbord/papur a gwydr), gwastraff gardd, gwastraff bwyd a gwastraff gweddilliol.  Mae 

Casnewydd yn gweithredu gwasanaeth ailgylchu a ddidolir yn y tarddiad sy’n golygu ei fod yn 

gofyn i ddeunyddiau gwastraff gael eu gwahanu gan y preswylydd.  O ganlyniad, mae angen 

ystyried cyfleusterau storio’r biniau perthnasol wrth ddylunio’r datblygiad.  Rhaid darparu lle 

ar gyfer cyfanswm y ffrydiau gwastraff a grëir dros gyfnod o bythefnos.  Nid yw’n dderbyniol 

storio gwastraff am gyfnod hir mewn annedd.  Felly dylid darparu lle storio allanol digonol ar 

gyfer yr annedd perthnasol.   

 

3.2 Bydd y lle storio allanol y mae ei angen ar gyfer biniau yn dibynnu ar y math o adeilad a nifer y 

preswylwyr, er y dylid ystyried meddiannaeth debygol o’r unedau.  Mae’r tabl isod yn gosod 

crynodeb o’r lle storio biniau y disgwylir ei ddarparu ar sail y math o adeilad a nifer y 

preswylwyr.   Nodir manylion llawn y fanyleb biniau ar gyfer eiddo domestig yn Atodiad 2. 

Dylid darparu lle storio allanol digonol mewn datblygiadau preswyl ar gyfer nifer a maint y 

biniau sy’n angenrheidiol fel a nodir isod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodyn Cyfarwyddyd 1 – Darparu Lleoedd Storio Biniau 

Digonol 

Mae’n ofynnol i bob datblygiad ddarparu cyfleusterau digonol 

ar gyfer storio a gwahanu pob ffrwd wastraff ddynodedig 

(ailgylchu, gardd, bwyd a gwastraff gweddilliol). 
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Tabl 1 – Gofynion darparu biniau – dylai darllenwyr edrych ar wefan y Cyngor am unrhyw 

ddiweddariadau: http://www.newport.gov.uk/cy/Waste-Recycling/Waste-Recycling.aspx 

Math o 

eiddo: 

Tai Amlfeddiannaeth(1) Fflatiau Tai 

Nifer y 

preswyl

wyr 

Gweddilliol Ailgylchu Gweddilliol Ailgylchu Gweddil

liol 

Ailgylchu(

2) 

Gardd 

1-5 1 x bin 120 

litr 

Blychau 

ymyl y 

ffordd  

1 x bin 120 

litr  

 

Blychau ymyl 

y ffordd  

1 x bin 

120 litr 

Blychau 

ymyl y 

ffordd 

1 x bin 

olwynion 

240 litr 

6-7  

Biniau 180 

litr unigol, 

biniau 

cymunedol 

660 litr 

a/neu 1100 

litr. Cynhelir 

asesiad gan 

yr Adran 

Gwastraff o 

faint a nifer y 

biniau (3) 

 

 

Cyfuniad 

addas o 

flychau 

ailgylchu 

neu finiau 

cymunedol – 

i’w asesu 

gan yr Adran 

Gwastraff 

 

1 x bin 120 

litr y fflat. 

Cynhelir 

asesiad gan 

yr Adran 

Gwastraff o 

faint a nifer y 

biniau  

 

1 x bin 360 

litr ar gyfer 

cerdyn/papu

r; 1 x bin 360 

litr ar gyfer 

plastigion/ca

niau; 1 x bin 

360 litr ar 

gyfer gwydr; 

1 x bin 240 

litr ar gyfer 

bwyd. 

 

 

Dylid rhoi mwy o 

ddarpariaeth i dai â 6 

phreswylydd neu fwy 

y dyrennir biniau  

mwy o faint neu 

finiau a blychau ymyl 

y ffordd ychwanegol 

iddynt. Cynhelir 

asesiad gan yr Adran 

Gwastraff o faint a 

nifer y 

biniau/blychau.  

 

1 x bin 

olwynion 

240 litr 

8 -12 1 x bin 

olwynion 

240 litr 

12-17 1 x bin 660 

litr ar gyfer 

cerdyn/papu

r; 1 x bin 660 

litr ar gyfer 

plastigion/ca

niau; 1 x bin 

360 litr ar 

gyfer gwydr; 

1 x bin 240 

litr ar gyfer 

1 x bin 

olwynion 

240 litr 
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bwyd. 

 

18-24 2 x bin 660 

litr ar gyfer 

cerdyn/papu

r; 2 x bin 660 

litr ar gyfer 

plastigion/ca

niau; 2 x bin 

360 litr ar 

gyfer gwydr; 

1 x bin 240 

litr ar gyfer 

bwyd. 

1 x bin 

olwynion 

240 litr 

 

(1) Bydd nifer y biniau a ddarperir ar gyfer tai amlfeddiannaeth yn seiliedig ar nifer y 

preswylwyr ym mhob uned ond rhoddir ystyriaeth hefyd i sawl bil Treth gyngor sy’n cael 

eu talu gan bob aelwyd. 

(2) Bydd nifer safonol y blychau ailgylchu a ddarperir fel a ganlyn: 

o Cadi brown ymyl y ffordd 23 litr ar gyfer gwastraff bwyd 

o Cadi cegin brown 5 litr ar gyfer gwastraff bwyd 

o 2 x flwch ymyl y ffordd 55 litr ar gyfer gwahanu deunyddiau ailgylchu yn y tarddiad 

o 2 x fag ailgylchu 90 litr ar gyfer gwahanu deunyddiau ailgylchu yn y tarddiad 

(3) Gellir cysylltu â’r Adran Gwastraff trwy ffonio 01633 656 656 

 

3.3 Ar hyn o bryd, defnyddio biniau/blychau yw’r unig ddull cymeradwy o storio a chyflwyno 

gwastraff domestig i’w gasglu.  Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol pan asesir nad oes 

dewis arall y gellir ystyried dull casglu gyda bagiau, yn amodol ar gymeradwyaeth ymlaen llaw 

gan yr Adran Gwastraff.   Yn yr achos hwnnw, bydd y Cyngor yn gosod y rheolau sy’n 

berthnasol i’r casgliadau ansafonol hyn o ran lwfans, amser/amlder y casgliadau, mathau’r 

bagiau (a ddarperir gan y Cyngor) a chost.   Yn yr achosion hyn, bydd rhaid i ddatblygwyr 

ddarparu lle storio gwastraff er mwyn storio bagiau gwastraff yn ddiogel rhwng casgliadau.  

Rhaid iddo allu storio’r nifer uchaf posib o fagiau y mae eu hangen ar gyfer y datblygiad.  Gellir 

cysylltu â’r Adran Gwastraff i gael mwy o fanylion a gwybodaeth am gymhwysedd.  
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3.4 Er mwyn galluogi ac annog meddianwyr unedau preswyl newydd i ailgylchu eu gwastraff, 

anogir datblygwyr i ddarparu lle storio mewnol digonol, fel arfer yn y gegin, ar gyfer gwahanu 

deunyddiau y gellir eu hailgylchu o wastraff arall.  

 

3.5 I gael manylion am amlder casgliadau, ewch i wefan y Cyngor: www.newport.gov.uk  

 

Datblygiadau Masnachol 

3.6 Yn ôl y gyfraith mae dyletswydd gofal ar bob mangre diwydiannol a masnachol i sicrhau bod ei 

wastraff yn cael ei reoli a’i waredu’n gywir. 

 

3.7 Gall perchnogion neu ddatblygwyr datblygiadau/eiddo diwydiannol a masnachol y mae angen 

arnynt i Gyngor Dinas Casnewydd gasglu a gwaredu eu gwastraff a’u deunydd ailgylchu 

gysylltu â’r Adran Gwasanaethau Masnachol trwy ffonio 01633 656 656. 

 

3.8 Bydd contractwyr masnachol yn cynnig amrywiaeth o amlderau casglu gyda chynwysyddion 

storio gwastraff amrywiol ar gyfer ffrydiau gweddilliol ac ailgylchu.  Cysylltwch â’r contractwr 

masnachol o ddewis i drafod trefniadau posibl cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio. 

 

 

Datblygiadau Defnydd Cymysg 

 

3.9 Mewn datblygiad cymysg mae’n ofyniad llym i wastraff gael ei wahanu er mwyn sicrhau nad 

yw gwastraff masnachol yn cyrraedd y ffrwd gwastraff domestig.  Rhaid nodi dau fan storio 

sbwriel ar gynlluniau safleoedd gyda manylion y gwahanu hyn. 

 

Gwastraff Peryglus 

3.10 Dylai pob math o wastraff peryglus gael ei nodi’n gywir, ei wahanu a’i storio ar wahân yn unol 

â chanllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru a chontractwyr gwastraff arbenigol.  Rhaid peidio â 

chymysgu gwastraff peryglus â gwastraff cyffredinol, compostio neu ailgylchu. 

 

  

http://www.newport.gov.uk/
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4 Nodyn Cyfarwyddyd 2 – Dylunio a Lleoli Mannau Storio Biniau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleoli Mannau Storio Biniau Allanol 

4.1 Dylai dyluniad a lleoliad mannau storio biniau allanol fodloni’r gofynion canlynol: 

Dylai mannau storio biniau allanol: 

Fod o fewn 25m i fan casglu gan gerbyd/ymyl 

y ffordd o ran biniau hyd at 360 litr ac 

uchafswm o 30m o’r annedd. 
 

Bod wedi’u lleoli draw o ffenestri neu systemau 

awyru ac o ddewis o dan do neu gysgod.  

Bod o fewn 10m i fan casglu gan gerbyd/ymyl y 

ffordd o ran biniau 660 litr neu fwy ac 

uchafswm o 30m o’r annedd. 

Bod wedi’u lleoli draw o ffenestri neu systemau 

awyru ac o ddewis o dan do neu gysgod.  

Bod wedi’u lleoli wrth ochr neu y tu cefn i’r 

eiddo. Y dewis olaf ddylai fod eu lleoli o flaen 

yr eiddo.  
 

Pan fo modd, bod wedi’u cuddio rhag eu gweld 

yn allanol trwy ddefnyddio planhigion, ffensys, 

waliau ac adeileddau priodol eraill.  

Bod wedi’u lleoli mewn ffordd i atal unrhyw 

boendod posib oherwydd gollwng, drewdod, 

sŵn ac effaith weledol.  

Cydweddu’n sensitif â’r ardal o’u hamgylch ac 

adlewyrchu dyluniad, deunyddiau a 

phensaernïaeth yr adeilad.  

Cynnwys llwybrau mynediad â lled addas o 

1.2m at ddefnydd preswylwyr mewn cadeiriau 

olwyn.  

 

Tabl 2 – Mannau Storio Biniau Allanol – Gofynion Dylunio a Lleoli 

 

Mannau Storio Biniau Cymunedol/mewn Swmp 

4.2 Lle mae datblygiad yn cynnwys man storio biniau cymunedol/mewn swmp, dylid ystyried y 

gofynion canlynol yn y dyluniad: 

Nodyn Cyfarwyddyd 2 – Dylunio a Lleoli Mannau Storio 

Biniau 

Ni fydd lleoliad a dyluniad y mannau storio biniau’n amharu ar 

yr amwynder gweledol a phreswyl.  Byddant yn hygyrch ac yn 

cynnwys digon o le ar gyfer nifer y cynwysyddion sy’n 

angenrheidiol. 
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Gofynion Unedau Caeedig  Biniau Cymunedol/mewn Swmp 

Dylai unrhyw ddrysau dwbl agor tuag allan 

gydag agoriad clir o 1.5m o leiaf a modd i ddal y 

drysau wrth wneud casgliadau. 

Galluogi’r cynhwysydd i gael ei dynnu heb 

symud cynhwysydd arall. 

Galluogi agor caead y bin yn llawn. Sgrinio’r uned i uchder o 1.8m os nad oes 

angen to arni. 

Caniatáu lle pen o 2m i gerddwyr. Rhaid bod 2.4m o le clir i unrhyw ddrysau 

rholio. 

Rhaid peidio â rhwystro llinellau golwg i 

gerddwyr, gyrwyr neu feicwyr. 

Ni ddylai unrhyw ddrysau mynediad agor i/dros 

briffordd gyhoeddus. 

Dylai arwynebau fod yn llyfn ac yn anhydraidd 

er mwyn galluogi glanhau a draenio. 

Mae angen goleuadau artiffisial i alluogi trin y 

biniau’n ddiogel 

Tabl 3 – Gofynion Biniau Cymunedol/mewn Swmp 

Maint yr Unedau Caeedig 

4.3 Bydd maint yr unedau caeedig yn dibynnu ar nifer y biniau y mae eu hangen er mwyn darparu 

ar gyfer nifer bras y preswylwyr, ond dylent fod yn ddigon mawr i roi lle ar gyfer nifer y biniau 

a nodir yn Nhabl 1 (gweler tudalen 7). Dylai’r gofynion ôl troed ar gyfer pob annedd neu eiddo 

ganiatáu digon o le o gwmpas pob bin i alluogi symud.  Isod ceir ôl troed enghreifftiol ar gyfer 

biniau 660 litr neu 1100 litr (yn ddelfrydol 200mm rhwng ac o amgylch cynwysyddion neu 

500mm os oes angen i breswylwyr godi caead cynhwysydd). 
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4.4 Lle mae angen storio biniau mewn ardal gaeëdig, dylid sicrhau isafswm lle clir o 500mm o led 

trwy unrhyw borth sy’n fwy na maint y bin.   Isod ceir enghraifft o gynllun da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enghreifftiau o Storio Cymunedol  

4.5 Mae’r lluniau canlynol yn dangos dyluniadau gwael ar gyfer ardaloedd biniau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Mae’r lluniau canlynol yn cynnig dwy 

enghraifft o ddyluniad da ar gyfer ardal finiau: 

 Gall yr arwynebedd cyffredinol fod yn 

ddigon mawr ar gyfer y biniau ond nid oes 

modd eu symud. 

 

 Nid oes modd cael hyd at y rhan fwyaf o’r 

biniau ailgylchu, felly mae sbwriel yn 

cronni’n gyflym. 

 

 Caiff eitemau swmpus eu gadael ger y man 

storio. 
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Datblygiadau Adeiladau Uchel 

4.7 Mae adeiladau uchel yn creu nifer o heriau i’r dyluniwr o ran strategaethau rheoli gwastraff ac 

efallai nad yw bob amser yn gyfleus i breswylwyr fynd â gwastraff i un ardal storio gwastraff, 

neu nad oes modd dod o hyd i ardal storio gwastraff sy’n ddigon mawr.  Yn y fath 

amgylchiadau, bydd angen ystyried trefniadau eraill ac rydym yn argymell bod y 

dyluniwr/datblygwr yn achub ar y cyfle i drafod y cynigion yn gynnar â’r Tîm Rheoli Gwastraff a 

Rheolwyr Datblygu trwy’r broses cyn gwneud cais. 

 

Ystyriaethau Cydraddoldeb 

4.8 Dylid ystyried cydraddoldeb preswylwyr wrth ddylunio cyfleusterau storio a chasglu gwastraff 

ar ddatblygiadau preswyl newydd.  Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn tai fforddiadwy lle 

dylid dylunio tai i allu gweithredu fel “cartrefi gydol oes”. 

 

4.9 Mae hawl gan breswylwyr sy’n oedrannus neu’n anabl, ac felly nad ydynt yn gallu symud 

gwastraff o fan storio biniau i’r pwynt casglu (h.y. ymyl y ffordd), i gael cymorth Gwasanaeth 

 Mynediad wastad ac eang ar gyfer casgliadau. 

 

 Mae modd cael hyd at bob bin i’w symud. 

 

 Awyru naturiol. 
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Codi Cynorthwyol y Cyngor.  Trefniad yw hwn i’r criwiau casglu gasglu gwastraff o ardal fwy 

addas.  Er mwyn hwyluso’r gwasanaeth hwn, dylid dylunio datblygiadau â lle addas i storio 

gwastraff sydd o fewn 25m i’r pwynt casglu a 10m i’r annedd. 

 

4.10 Yn achos datblygiadau sy’n cynnwys lle storio biniau cymunedol â drysau, dylid rhoi ystyriaeth 

arbennig i breswylwyr â deheurwydd neu gryfder cyfyngedig.  Dylid ystyried dolenni a 

phwysau drysau addas. 

 

Arwyddion a Labelu 

4.11 Rhaid labelu a dynodi lleoedd storio gwastraff a deunydd ailgylchu yn glir at y diben hwn yn 

unig ar waliau, drysau a lloriau fel sy’n briodol a hefyd ar y cynhwysydd perthnasol ei hun.  Yn 

achos cyfleuster a rennir, dylai arwyddion nodi hefyd ba eiddo sydd â’r hawl i ddefnyddio’r 

cyfleuster.  

 

4.12 Yn achos biniau a chynwysyddion sy’n cael eu casglu gan y Cyngor, rhaid nodi pob un â chodau 

bar a labeli priodol eraill lle nodir gan y Cyngor. 
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5 Nodyn Cyfarwyddyd 3 – Cerbydau Sbwriel a Threfniadau Mynediad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynediad Casglu 

5.1 Dylid adeiladu ffyrdd mynediad ar gyfer pob cerbyd casglu sbwriel yn unol â’r Llawlyfr 

Strydoedd.  Dylid dylunio ffyrdd a seilwaith cysylltiedig hyd at safon fabwysiadwy, ni waeth 

beth yw’r trefniadau casglu sbwriel, er mwyn galluogi cerbydau sbwriel i symud yn ddiogel.  

Gallai fod angen cyflwyno cynllunio tracio cerbydau sbwriel gyda chais cynllunio er mwyn profi 

y gellid symud yn ddiogel.   

 

5.2 Mae criwiau casglu’n dod ar draws ffyrdd heb eu mabwysiadu naill ai ar ddatblygiadau 

newydd eu hadeiladu cyn iddynt gael eu mabwysiadu neu lle nad yw ffyrdd neu lwybrau 

mynediad byth yn cael eu mabwysiadu’n ffurfiol.  Dan y fath amgylchiadau, cynhelir ymweliad 

â’r safle a bydd gofyn i’r datblygwr lofnodi ffurflen indemnio a ddosberthir gan y Tîm Rheoli 

Gwastraff.  Ni fydd y Cyngor yn casglu o ffyrdd heb eu mabwysiadu oni bai bod y Cyngor a’i 

gontractwyr wedi cael eu hindemnio yn erbyn difrod i eiddo, ac oni bai bod y Cyngor wedi 

asesu bod gweithrediadau casglu’n gallu cael eu cyflawni’n ddiogel. (Mae enghreifftiau o 

ystyriaethau diogelwch yn cynnwys p’un a yw’r arwyneb yn addas i gerbydau sbwriel symud 

yn ddiogel a/neu ar gyfer codi a chario.) 

 

 

5.3 Dylid gosod ffyrdd a mannau parcio i sicrhau cyfleuster rhesymol i gerbydau casglu.  Dylai 

cerbydau sbwriel fod yn gallu symud ar hyd a lled y safle heb gael eu rhwystro gan gerbydau 

wedi’u parcio a heb yr angen i wrthdroi. Nodir manylion  dimensiynau’r cerbydau casglu yn 

Atodiad 3. Dylid cynnwys y gofynion canlynol yn nyluniad datblygiadau er mwyn galluogi 

casglu gwastraff yn ddiogel: 

 

 

Nodyn Cyfarwyddyd 3 – Cerbydau Sbwriel a Threfniadau 

Mynediad 

Caiff datblygiadau eu dylunio i hwyluso gofynion mynediad y 

gweithredwyr a’r cerbydau casglu sbwriel. 
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Tabl 4 – Gofynion Mynediad ar gyfer Cerbydau Casglu 

Lle clir fertigol o 4.5m Ni ddylai fod angen gwrthdroi i briffordd neu 

oddi arni er mwyn casglu. 

Isafswm arwynebedd gweithio o 3.5m; 4m lle 

caiff cynwysyddion eu gwagio. 

Yn ddelfrydol, dylai’r cerbyd symud i gilfach 

ddynodedig oddi ar y ffordd, heb orfod 

gwrthdroi i’r gilfach neu allan ohoni. 

Dylai’r lleoliad gwagio y mae’r cerbyd yn 

gweithredu ohono fod yn gymharol wastad i 

ganiatáu ar gyfer hyd cyfan y cerbyd a’r 

cynhwysydd.  Dylid osgoi unrhyw lethrau neu 

ddisgyniadau (ac eithrio’r rheiny sy’n 

angenrheidiol i ddraenio dŵr wyneb). 

Sylfeini ac arwynebau addas sy’n gallu 

gwrthsefyll uchafswm llwyth y cerbyd (30 

tunnell).  Mae hefyd yn cynnwys rhwyllau 

gylïau, tyllau caead ac ati.  

Digon o gylchoedd troi neu bennau morthwyl ar 

safle os bydd angen symud ar y safle. 

Os nad yw’n hygyrch i gerbyd, gellir trefnu 

pwyntiau casglu eraill gyda’r Tîm Rheoli 

Gwastraff. 

 

 

Tabl 5 – Gofynion Mynediad ar gyfer Criwiau Casglu 

Dylai llwybrau mynediad ar gyfer trosglwyddo 

sbwriel fod yn gymharol wastad.  Ni ddylai’r 

llethr fod yn fwy nag 1:12. 

Lle defnyddir biniau cymunedol, rhaid gosod 

cyrbau is a dylid lleihau disgynfeydd dilynol 

cymaint â phosib, am resymau iechyd a 

diogelwch. 

Ni chesglir gwastraff o ddreifs preifat, felly bydd 

rhaid gosod y cynwysyddion gwastraff yn y man 

casglu agosaf y cytunwyd arno gyda’r Tîm Rheoli 

Gwastraff. 

Mae angen i lwybrau mynediad fod ag arwyneb 

llyfn, di-lithro.  

Rhaid gosod pob math o wastraff wrth ymyl y 

ffordd (oni bai y trafodir yn wahanol â’r Tîm 

Rheoli Gwastraff). 

Rhaid peidio â’i gwneud yn ofynnol i 

weithredwyr casglu symud cynhwysydd swmp 

(660 litr neu 1100 litr) fwy na 10m, neu 25m              

yn achos cynwysyddion hyd at 360 litr.  Yn 

achos blychau ailgylchu, mae’n rhaid gosod y 

rhain o fewn 5m i’r man casglu. 

Rhaid i lwybrau mynediad fod o leiaf 1.5m o led 

a heb gyrbau a grisiau.  

Ni ddylai fod unrhyw rwystrau ar lwybrau. 
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Mewn rhai achosion, gallai fod angen goleuo 

llwybrau mynediad. 

 

 

 

 

5.4 Bydd unrhyw ddisgynfeydd sy’n achosi problemau codi a chario yn gofyn am ddefnyddio lori 

dynnu i symud biniau.  Nid yw Cyngor Dinas Casnewydd yn cyflenwi biniau sy’n addas ar gyfer 

tynnu.  Bydd angen trefnu contractwr casglu amgen mewn achosion o’r fath. 

 

6 Cael Biniau ar gyfer Datblygiadau Preswyl Newydd 
 

6.1 O 1 Ebrill 2018, mae’n ofyniad i ddatblygwyr neu berchnogion pob uned breswyl newydd 

brynu’r ddarpariaeth finiau sy’n angenrheidiol ar gyfer pob uned.  Rhaid i finiau domestig 

fodloni manylebau’r Cyngor a gellir prynu’r rhain yn uniongyrchol trwy ffonio’r Adran Rheoli 

Gwastraff ar 01633 656656. Yn achos datblygiadau masnachol, ffoniwch y Tîm Gwastraff 

Masnachol sydd hefyd ar 01633 656656. 

 

6.2 Rhaid prynu/cael biniau olwynion 120 litr, 180 litr, 240 litr a 350 litr gan Gyngor Dinas 

Casnewydd.  Gellir prynu biniau 660 litr a 1100 litr mewn mannau eraill ond argymhellir yn 

gryf ichi drafod hyn â’r Adran Rheoli Gwastraff ymlaen llaw i sicrhau bod maint y biniau’n 

addas i fynd i mewn i gerbydau casglu’r Adran Sbwriel yn ddiogel.  Bydd methu â phrynu’r 

bin(iau) cywir arwain at atal casgliadau gyda’r Cyngor yn cadw’r hawl i wrthod casglu gwastraff 

nes bodlonir manylebau biniau addas. 

 

6.3 Os bwriedir prynu’r cynwysyddion gwastraff o sefydliad ar wahân i’r Cyngor, bydd angen 

cyflwyno’r manylion i’r Adran Rheoli Gwastraff.  Bydd angen manylion dimensiynau, deunydd, 

lliw a chyflenwr y biniau.  Bydd rhaid i fanyleb y biniau gydweddu â’r rhai a nodir yn Atodiad 2 

er mwyn sicrhau bod y biniau’n gydnaws â cherbydau casglu ac y bodlonir safonau iechyd a 

diogelwch.  Os na roddir manylion a darganfyddir nad yw cynwysyddion gwastraff yn ddiogel 

i’w casglu, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i wrthod casglu nes bodlonir manylebau biniau addas. 

 

6.4 Os cymeradwyir defnyddio biniau 1100 litr neu 660 litr ar ddatblygiad preswyl, bydd angen i’r 

Adran Rheoli Gwastraff gynnal asesiad risg cyn y gellir dosbarthu biniau neu ddechrau 

casgliadau.  Os yw hyn yn berthnasol i’ch datblygiad chi, ffoniwch yr Adran Rheoli Gwastraff ar 

ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau.  
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7 Atodiad 1 – Polisi W3 – Darparu Cyfleusterau Rheoli Gwastraff mewn Datblygiadau 

 

W3  Darparu Cyfleusterau Rheoli Gwastraff mewn Datblygiadau 

PAN FO’N BRIODOL, CEISIR DARPARIAETH YM MHOB DATBLYGIAD NEWYDD AR GYFER 

CYFLEUSTERAU I STORIO, AILGYLCHU A DULLIAU ERAILL O REOLI GWASTRAFF. 

 

11.17 Er mwyn i’r Cyngor barhau i fodloni’r targedau ailgylchu gwastraff heriol a bennwyd 

gan Lywodraeth Cymru, mae’n bwysig i ddatblygiadau newydd hwyluso dewisiadau rheoli 

gwastraff cynaliadwy.  Nod y polisi hwn yw annog ailgylchu deunyddiau gwastraff trwy 

ddarparu cyfleusterau digonol i storio a chasglu gwastraff ac i ddidoli gwastraff yn y tarddiad.  

Dylid ystyried materion gwastraff wrth ddylunio’r datblygiad er mwyn sicrhau eu bod yn cael 

eu hintegreiddio’n briodol i’r dyluniad a bod y datblygiad yn gwbl hygyrch i gerbydau casglu. 

 

11.18 Nodir canllawiau manwl ychwanegol ynglŷn â materion megis y mathau o 

gyfleusterau sydd eu hangen a’u dyluniad yn y Canllaw Cynllunio Atodol. 
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8 Atodiad 2 – Manyleb Biniau 

Mae’r wybodaeth ganlynol yn disgrifio dimensiynau’r cynwysyddion gwastraff a'r biniau olwynion 

amrywiol a nodwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd ar gyfer eiddo domestig.  

 Maint (mm)   

Math o Fin Uchder Lled Dyfnder 

Olwynio

n Deunydd 

120 litr 940 491 555 2 Plastig 

180 litr 1100 500 755 2 Plastig 

240 litr 1100 580 740 2 Plastig 

360 litr 1100 815 605 2 Plastig 

660 litr      

 1330 1250 720 4 Dur 

1100 litr      

 1250 1250 980 4 Dur 

 

Rhaid i finiau swmp fodloni’r Safon Brydeinig fel a ganlyn:  

 Dolenni – BS EN 840 

 Bar Codi Crib – BS EN 840-2 

 

 

 

Blwch 55 litr 
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Cadi cegin 5 litr (storio mewnol): Gwastraff bwyd: Brown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadi ymyl y ffordd 25 litr (storio allanol): Gwastraff bwyd: Brown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bin olwynion 120 litr (mm) Gwastraff gweddilliol : Du 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

482 482 555 940 875 491 984 438 439 379 200 
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Bin olwynion 180L litr (mm) Gwastraff gweddilliol: Du neu wyrdd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bin olwynion 240L litr (mm) Gwastraff gweddilliol: Gwyrdd a gwastraff gardd: Gwyrdd â chaead 

oren 
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Bin olwynion 360L (mm) Gwastraff gweddilliol: Gwyrdd – Ailgylchu: Corff gwyrdd, caead melyn â 

thwll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bin olwynion 660 litr (dur): Gwastraff gweddilliol (corff arian, caead du), ailgylchu (corff gwyrdd, 

caead gwyrdd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bin cyfandirol 1100 litr (mm) (dur): Gwastraff gweddilliol (corff arian, caead du), ailgylchu (corff 

gwyrdd, caead gwyrdd) 
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9 Atodiad 3  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Annwyl Gyfeillion,  
  
Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu  
 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd a Newport Wastesavers yn darparu casgliadau gwastraff ac 
ailgylchu yng Nghasnewydd.  
 
 [Enw’r Datblygwr] yw perchennog y tir [disgrifiad o’r tir] (y Datblygiad)  
 
Er mwyn cael mynediad i'r eiddo sy'n rhan o'r Datblygiad er mwyn casglu gwastraff ac 
ailgylchu'r trigolion, bydd angen i staff a cherbydau Cyngor Dinas Casnewydd a'i gontractwyr 
weithredu o fewn y Datblygiad. Felly, mae angen indemniad gan [Enw’r Datblygwr] fel y 
tirfeddiannwr sy'n gyfrifol dros gynnal a chadw'r Datblygiad. Os yw [Enw’r Datblygwr] yn fodlon 
darparu indemniad o'r fath, cwblhewch yr adran isod a dychwelwch y llythyr hwn i Gyngor 
Dinas Casnewydd.  
 
Mae [Enw’r Datblygwr], sydd wedi'i ymgorffori a'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr dan Rif 
Cwmni [Rhif]  ac y mae ei swyddfa gofrestredig yn [Cyfeiriad], DRWY HYN yn rhoi caniatâd i 
Gyngor Dinas Casnewydd a'i gontractwyr, gan gynnwys staff a cherbydau pob parti, weithredu 
o fewn y Datblygiad i gael mynediad i'r eiddo o fewn y Datblygiad er mwyn casglu 
cynhwysydd/cynwysyddion gwastraff ac ailgylchu’r trigolion. [Enw’r Datblygwr] yw 
tirfeddiannwr y Datblygiad ac felly'n gyfrifol am gynnal a chadw'r Datblygiad. Os yw 
tirfeddiannwr y Datblygiad yn newid, bydd angen indemniad newydd.   
 
Mae [Enw’r Datblygwr] DRWY HYN yn cytuno i indemnio Cyngor Dinas Casnewydd yn erbyn 
yr holl gostau, hawliadau, difrod neu dreuliau a dynnwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd sy’n 
deillio waith Cyngor Dinas Casnewydd neu ei gontractwyr o fewn y Datblygiad er mwyn casglu 
cynhwysydd/cynwysyddion gwastraff ac ailgylchu’r trigolion. Ni fydd yr indemniad hwn yn 
berthnasol i Gyngor Dinas Casnewydd i'r graddau y mae hawliad oddi tano yn deillio o 
esgeulustod Cyngor Dinas Casnewydd neu ei gontractwyr.  
 
Llofnodwyd gan [Enw’r Cyfarwyddwr]  
dros ac ar ran [Enw’r Datblygwr]:…………………………………… 

Cyfarwyddwr  
 
Dylid anfon y llythyrau wedi'u cwblhau at:  
 

AARAT SYLW: Rheolwr Tîm Casgliadau, Ffordd y Dociau, Maesglas, Casnewydd. NP20 2GH  

Ask for/Gofynnwch am  City Services 

                                               Gwasanaethau'r Ddinas  
 

Our Ref/Ein Cyf  
Your Ref/Eich Cyf  

Tel/Ffôn 01633 656656 
Direct Dial/Rhif Union   

DX  
E-Mail/E-Bost City.Services@newport.gov.uk 

 
Civic Centre/Canolfan Ddinesig 

Newport/Casnewydd 
South Wales/De Cymru 

NP20 4UR 
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Sylwer nad yw cwblhau'r ffurflen hon yn gwarantu y bydd modd casglu gwastraff ac ailgylchu 
oddi wrth ymyl y ffordd ger eiddo sy'n rhan o'r Datblygiad. Bydd angen cynnal asesiad ffisegol 
o'r mynediad, o ran addasrwydd, lled y ffordd a'r lle troi sydd ar gael, cyn y gellir gwneud 
casgliadau.  
 
 
Yn gywir  
  
Gwasanaethau Rheoli Gwastraff  
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10 Atodia 4 - Dimensiynau Cerbydau Casglu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfeirnod y 

Ddelwedd 

Rhan o’r Cerbyd Dimensiynau 

mewn mm 

V1 Pellter cyffredinol 

rhwng yr 

echelydd  
 

5250 

V2 Hyd cyffredinol 9190 

V2 Hyd cyffredinol gyda’r tinbren wedi’i godi 10270 

V3 Echel flaen i’r corff cywasgu blaen 650 

V4 Bargod blaen 1665 

V4 Bargod blaen gyda’r caban ar ogwydd 3465 

V5 Ôl-fargod 2285 

V5 Ôl-fargod gyda’r tinbren wedi’i godi 3145 

V6 Uchder cyffredinol 3450 

V6 Uchder cyffredinol gyda’r tinbren wedi’i 

godi 

5100 

V7 Uchder ar flaen y bibell wagio 3500 

V8 Uchder to’r caban 3130 

V8 Uchder to’r caban gyda’r caban ar ogwydd 3690 

V9 Uchder llawr y caban 885 

V10 Uchder y caban cam cyntaf o’r ddaear 495 
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V11 Uchder rheilen y grawen 1050 

V12 Lle clir y llawr yn rhan isaf y cerbyd 250 

V13 Lle clir y llawr gyda’r tinbren 410 
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