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CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT 

CYNLLUN EITHRIO RHAG CYFYNGIADAU GWASTRAFF OCHR 

Telerau ac Amodau 

1.0 Diffiniadau 

"Chi" yn golygu'r person y mae ei enw a'i gyfeiriad ar y Ffurflen Gais 

"y Cyngor" yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

"Cynllun Eithrio" yw'r cynllun hwn i gael eich eithrio rhag Cyfyngiad Gwastraff 
Ochr y Cyngor 

"Cyfnod Eithrio" yw'r cyfnod o 12 mis o'r dyddiad y mae'r Cyngor yn eich 
hysbysu bod eich cais wedi bod yn llwyddiannus (gellir gwneud hyn drwy rhoi 
sticeri eithrio i chi) 

2.0 Cyffredinol 

Mae gan y Cyngor Gyfyngiad Gwastraff Ochr i gyfyngu ar faint o wastraff sy'n 
cael ei rhoi i'w waredu ac annog mwy o ailgylchu. 

Mae'r Cyngor yn casglu gwastraff na ellir ei ailgylchu o aelwydydd mewn naill 
ai biniau ar olwynion neu fagiau du, fel y penderfynir gan y Cyngor. 

Mae'r terfynau canlynol yn berthnasol i wastraff na ellir ei ailgylchu a gyflwynir 
i'w waredu: 

 dim mwy nag un bin ar olwynion i'w waredu o bob tŷ; neu

 mewn ardaloedd casglu bagiau dim mwy na chyfanswm o 3 bag du i'w

gwaredu o bob tŷ

Nid oes terfyn ar faint o ddeunydd ailgylchadwy y gellir ei rhoi allan i'w 
ailgylchu 

Mae'r cynllun eithrio hwn ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu yn unig 

I wneud cais am eithriad mae'n ofynnol i chi ddefnyddio gwasanaeth ailgylchu 
ymyl palmant y Cyngor i gyflwyno'ch deunyddiau ailgylchadwy i'w casglu 

Mae'r Cynllun Eithrio ar gael ar gyfer cartrefi sy'n ailgylchu ond sy'n dal i fod 
â mwy o wastraff na ellir ei ailgylchu na'r terfyn penodedig 

Nid oes cyfyngiad ar wastraff yn y casgliad sbwriel yn syth ar ôl y Nadolig ac 
felly nid oes angen eithriadau bryd hynny 

Gall y Cyngor newid, newid neu ganslo'r cynllun eithrio 
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3.0 Cais  
 
Mae'n ofynnol i chi: 
 

 llenwi'r ffurflen gais a datgan bod y wybodaeth a rhoddwyd yn wir ac 

yn gywir 

 Dim ond gyflwyno un cais o bob cartref 

 
Gellir gwneud ceisiadau trwy ein gwefan https://www.npt.gov.uk/ailgylchu 
ond wrth lenwi ffurflen gais ar bapur, cwblhewch a dychwelwch eich cais i: 
 

Cynllun Eithrio Cyfyngu Gwastraff Ochr 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
Canolfan Ymateb y Gwasanaethau 
Y Ceiau 
Ffordd Brunel 
SA11 2GG 

 
Bydd y Cyngor wedyn yn: 
 

 ystyried eich cais a gallai gysylltu â chi neu ymweld â chi i gael mwy o 

wybodaeth ac asesu a all y Cyngor helpu'ch cartref i ailgylchu mwy 

 dim ond os gallwch ddangos bod eich cartref yn rhoi gwastraff na ellir 

ei ailgylchu yn eich bin ar olwynion neu fagiau du y gallwn rhoi eithriad 
 

4.0 Y Cynllun Eithrio 
 
Os yw'ch cais yn llwyddiannus, yna bydd gofyn i chi: 

 

 parhau i beidio â rhoi deunydd ailgylchadwy yn eich bin olwynion neu 

fagiau du 

 cyflenwi eich bagiau du ychwanegol eich hun ar gyfer unrhyw wastraff 

ychwanegol 

 glynu un sticer eithrio ar bob bag du ychwanegol uwchlaw'r terfyn a 

rhoddir i'w gasglu 

 peidio â throsglwyddo eich sticeri eithrio i unrhyw eiddo neu berson 

arall 

 rhoi gwybod i'r Cyngor os byddwch yn symud tŷ 

 Ewch â'ch sticeri gyda chi os ydych yn symud tŷ 

 ail-ymgeisio am eithriad pellach os byddwch yn parhau i gynhyrchu 

llawer iawn o wastraff na ellir ei ailgylchu ac angen eithriad ar ôl diwedd 

eich eithriad presennol 

 ail-ymgeisio ddim mwy na mis cyn diwedd eich eithriad presennol 

 
A bydd y Cyngor yn: 

 

 Rhowch nifer o sticeri eithrio i chi (nifer y sticeri byddwch yn gyfartal â 

nifer y bagiau du ychwanegol y bydd angen i chi eu cyflwyno dros 

gyfnod o 12 mis, y cyfnod eithrio) 

 peidio â rhoi unrhyw sticeri eithrio ychwanegol i chi, na rhoi sticeri eithrio 

neu rai sydd wedi'u dwyn yn lle (rhaid i'r nifer o sticeri eithrio am y cyfnod 

llawn o 12 mis bara) 

https://www.npt.gov.uk/ailgylchu


 peidio â chasglu gwastraff dros ben nad oes ganddo sticer eithrio 

 Efallai y bydd yn edrych ar finiau olwynion a bagiau du er mwyn 

cydymffurfio â'r cynllun eithrio (yn arbennig, na ellir gwaredu unrhyw 

wastraff ailgylchadwy) ac ni fydd yn casglu gwastraff dros ben os yw 

biniau olwynion neu fagiau du yn cynnwys deunydd ailgylchadwy 

 cadw'r hawl i ganslo eich eithriad 

 ystyried unrhyw ail-gais heb fod yn fwy na mis cyn diwedd unrhyw 

eithriad presennol (a bydd unrhyw eithriad newydd yn cychwyn heb fod 

yn gynharach na diwedd yr eithriad presennol) 
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