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Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad 'Cymru Ddi-dipio' 

1 Cyflwyniad 

 

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar 'Cymru Ddi-dipio' er mwyn ein 
helpu i lunio'r cam nesaf yn y broses o fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon. Rydym 
yn cydnabod bod angen i ni fabwysiadu ymagwedd wirioneddol gydweithredol er 
mwyn mynd i'r afael ag achosion tipio anghyfreithlon.  Credwn fod gennym gyfle i fod 
yn esiampl i eraill o ran mynd i'r afael â thipio anghyfreithlon yn effeithiol ac rydym 
am gydweithio â rhanddeiliaid er mwyn cydgynllunio camau gweithredu a'u rhoi ar 
waith yn y dyfodol. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 26 Tachwedd 2012 a 
28 Chwefror 2013 ac roedd y ddogfen ymgynghori ar gael ar ein gwefan. 

Nododd yr ymgynghoriad weledigaeth newydd ar gyfer:  
 
Dyfodol i Gymru heb y niwed cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol 
annerbyniol a achosir gan dipio anghyfreithlon. Dyfodol lle byddwn i gyd yn 
cydweithio i ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros ein gwastraff ac ymfalchïo yn ein 
cymunedau. 
  
Nododd yr ymgynghoriad rai canlyniadau lefel uchel a fydd yn rhoi ffocws i'r gwaith o 
fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon ledled Cymru yn y dyfodol, gan gynnwys: 
  

• pob sefydliad allweddol yng Nghymru yn ymrwymo i ddileu tipio 
anghyfreithlon, ymrwymiad sy’n rhan annatod o’u strategaethau a’u gwaith 
o ddydd i ddydd;  

• dealltwriaeth eang bod tipio anghyfreithlon yn annerbyniol mewn 
cymdeithas;  

• haws i bobl ddelio â’u gwastraff mewn ffordd gyfrifol;   

• unrhyw un sy’n tipio’n anghyfreithlon yn cael ei ddal a’i gosbi’n briodol.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Trosolwg o'r ymatebion 

 

Cafwyd cyfanswm o 41 o ymatebion i'r ymgynghoriad.  Ceir dadansoddiad o'r 
ymatebion fesul sector isod.  Ceir rhestr o’r sefydliadau a ymatebodd i'r 
ymgynghoriad yn Atodiad 1. 

Categori o Ymatebwyr Nifer yr Ymatebwyr 

Unigolyn Preifat  (P) 3 

Awdurdod Lleol (ALl) 19 

Corff Masnach (CM) 4 

Corff Proffesiynol (CP) 2 

Corff Cyhoeddus (CC) 1 

Undeb (U) 2 

Trydydd Sector (TS) 6 

Sector Preifat (SP) 3 

Cynghorau Tref a Chymuned (CTaCh) 1 

 

Gofynnwyd i'r rhanddeiliaid ateb y cwestiynau canlynol: 

Cwestiwn 1 - Ydych chi'n cytuno â'r weledigaeth a osodwyd yng nghyflwyniad y 
papur sefyllfa? 

Cwestiwn 2 - A oes gennych unrhyw astudiaeth achos pellach o arfer da yr hoffech 
eu rhannu? 

Cwestiwn 3 - Ydych chi'n cytuno bod tipio anghyfreithlon yn broblem yng Nghymru? 
Oes gennych unrhyw enghreifftiau pellach o'i effaith ar wasanaethau 
cyhoeddus a chymunedau ehangach? 

Cwestiwn 4 - Oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch y gwersi a ddysgwyd yn 
adran 10 y papur sefyllfa, neu oes gennych unrhyw wersi ychwanegol a 
ddysgwyd ac yr hoffech eu rhannu? 

Cwestiwn 5 - Oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch y canlyniadau a sut y gellid 
eu cyflawni? 

Cwestiwn 6 - Hoffech chi fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu camau angenrheidiol i 
sicrhau llwyddiant y canlyniadau? 



Isod ceir dadansoddiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad a gytunodd neu a 
anghytunodd â'r cynigion ar gyfer pob cwestiwn. Dim ond yr ymatebwyr a roddodd 
ateb uniongyrchol i bob cwestiwn sydd wedi'u cynnwys yn y ffigurau hyn. Os na 
wnaeth rhanddeiliaid ateb cwestiwn penodol; os nodwyd nad oedd ganddynt farn ar 
gwestiwn; neu os nad oedd yn glir o'r ymateb a roddwyd p'un a oeddent yn cefnogi'r 
cynnig ai peidio; nid ydynt wedi'u cynnwys yn y ffigurau. Ceir hefyd grynodeb o'r prif 
faterion a godwyd o dan bob cwestiwn a, lle y bo'n briodol, restr o bwyntiau pellach a 
godwyd. Ceir enghreifftiau o astudiaethau achos a chamau gweithredu penodol a 
awgrymwyd ar gyfer cyflawni canlyniadau yn yr atodiadau. 



3 Crynodeb Gweithredol 

 

Cafwyd 41 o ymatebion i'r ymgynghoriad 'Cymru Ddi-dipio'. O'r rheini a roddodd 
ymateb uniongyrchol, roedd 97% yn cytuno â'r weledigaeth a amlinellwyd yn yr 
ymgynghoriad. 

Dyfodol i Gymru heb y niwed cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol 
annerbyniol a achosir gan dipio anghyfreithlon. Dyfodol lle byddwn i gyd yn 
cydweithio i ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros ein gwastraff ac ymfalchïo yn ein 
cymunedau. 
 
Cyflwynwyd llawer o enghreifftiau o arfer da.  Nodwyd enghreifftiau amrywiol o'r 
ffordd y gall gweithio mewn partneriaeth helpu i ostwng lefelau tipio anghyfreithlon yn 
ein cymunedau. 

Roedd pawb yn cytuno bod tipio anghyfreithlon yn broblem yng Nghymru. 
Cefnogwyd y canlyniadau a nodwyd yn yr ymgynghoriad. Awgrymwyd dau ganlyniad 
ychwanegol: 

1 Canlyniad trawsbynciol sy'n nodi'r dyhead i sicrhau gwelliannau yn y 
cymunedau mwyaf difreintiedig. 

2 Canlyniad sy'n amlygu pwysigrwydd grymuso cymunedau lleol i fynd i'r afael â 
thipio anghyfreithlon. 

Awgrymwyd amrywiaeth o syniadau ar gyfer cyflawni'r canlyniadau. Ategir y rhain 
gan y syniadau a nodwyd yn y gynhadledd 'Cymru Ddi-dipio' a gynhaliwyd ar 
26 Tachwedd 2012.  Mae'r wybodaeth hon ar gael yn Atodiadau 4 a 5. 

Byddai 97% o'r rheini a ymatebodd yn hapus i fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu'r 
camau sydd eu hangen i gyflawni'r canlyniadau. 



4. Dadansoddiad o'r Ymatebion 

 

4.1 Cwestiwn 1 - Ydych chi'n cytuno â'r weledigaeth a osodwyd yng 
nghyflwyniad y papur sefyllfa? 

 

Trosolwg 

Cafwyd 41 o ymatebion i'r ymgynghoriad.  Roedd 29 o'r ymatebion yn ymdrin yn 
uniongyrchol â chwestiwn 1.  Roedd 28 o'r rhain yn cytuno â'r weledigaeth 
arfaethedig. 

'Dyfodol i Gymru heb y niwed cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol 
annerbyniol a achosir gan dipio anghyfreithlon.  Dyfodol lle byddwn i gyd yn 
cydweithio i ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros ein gwastraff ac ymfalchïo yn ein 
cymunedau. 

Roedd yr ymatebydd nad oedd yn cytuno â'r weledigaeth o'r farn ei bod yn 'ddiniwed 
i feddwl y gellir sicrhau nad oes unrhyw dipio anghyfreithlon yn digwydd yng 
Nghymru'. 

Roedd yr ymatebwyr a oedd yn cefnogi'r weledigaeth yn croesawu'r uchelgais a'r 
ymrwymiad cryf i fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon.   Nododd y rhan fwyaf ohonynt 
bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth i fynd i'r afael â'r broblem.  Gwnaethpwyd 
sylwadau am yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni a'r effaith y gall hyn ei 
chael ar allu awdurdodau lleol i ddelio â digwyddiadau. 

 

4.2 Cwestiwn 2 - A oes gennych unrhyw astudiaethau achos pellach o arfer 
da yr hoffech eu rhannu? 

 

Rhoddwyd astudiaethau achos o arfer da gan nifer o sefydliadau.  Nodir y rhain yn 
Atodiad 2. 

 

4.3 Cwestiwn 3 - Ydych chi'n cytuno bod tipio anghyfreithlon yn broblem 
yng Nghymru?  Oes gennych unrhyw enghreifftiau pellach o'i effaith ar 
wasanaethau cyhoeddus a chymunedau ehangach? 

 

Trosolwg 

Cafwyd 27 o ymatebion uniongyrchol i'r cwestiwn hwn.  Roedd pob un o'r rhain yn 
cytuno bod tipio anghyfreithlon yn broblem yng Nghymru. Nododd bob un o'r 



ymatebwyr hynny na wnaethant ateb y cwestiwn hwn yn uniongyrchol fod tipio 
anghyfreithlon yn broblem wirioneddol i bobl Cymru, a hynny yn eu hymatebion i 
gwestiynau eraill.  Ceir crynodeb o'r sylwadau a gafwyd isod. 

Adrodd 

Nodwyd cyfyngiadau'r gronfa ddata Flycapture.  Soniodd nifer o'r ymatebwyr fod 
angen data o ansawdd gwell ar dipio anghyfreithlon, yn enwedig ar dir preifat. 

Teimlwyd hefyd fod tangofnodi digwyddiadau yn broblem yr oedd angen mynd i'r 
afael â hi. 

Tir Preifat 

Soniodd nifer o'r ymatebwyr am yr anhawster sy'n gysylltiedig â delio â thipio 
anghyfreithlon ar dir preifat. 

Mae anghysondebau yn y ffordd y mae awdurdodau lleol gwahanol yn delio â thipio 
anghyfreithlon ar dir preifat yn arwain at rwystredigaeth i dirfeddianwyr preifat. 
Awgrymwyd bod angen dull cyson o weithredu ledled Cymru. 

Roedd rhai o'r farn nad oedd hi'n deg bod tirfeddianwyr preifat yn gorfod talu i ddelio 
ag achosion o dipio anghyfreithlon ar eu tir. I'r gwrthwyneb, roedd un awdurdod lleol 
yn pryderu ynghylch y cynnydd posibl mewn costau pe bai'n rhaid iddynt ddelio â 
thipio anghyfreithlon ar dir preifat.  Soniwyd hefyd am yr effaith y byddai hyn yn ei 
chael ar eu targedau ailgylchu. 

Arian 

Cafodd arian ei ystyried yn broblem drwy gydol yr ymgynghoriad.  Soniwyd y gallai'r 
arian a ddefnyddir i ddelio â thipio anghyfreithlon gael ei wario'n well ar bethau eraill 
a bod gwir gost y gwaith o ddelio â thipio anghyfreithlon yn anodd ei mesur. Cododd 
awdurdodau lleol fater adnoddau digonol i ddelio â thipio anghyfreithlon. 

Nododd un ymatebydd, yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni ac ar adeg pan fo 
toriadau yng nghyllid awdurdodau lleol, na ddylid ystyried y gwaith o fynd i'r afael â 
thipio anghyfreithlon yn rhywbeth nad yw'n hanfodol. Fodd bynnag, mae angen i ni 
gydweithio â chymunedau a defnyddio'r adnoddau sydd gennym yn ddoeth. 

Prif Effeithiau 

Mae tipio anghyfreithlon yn effeithio ar ardaloedd trefol a gwledig. Teimlwyd ei fod yn 
cael effaith ar werth amwynderau a thwristiaeth, ansawdd bywyd, iechyd, 
mewnfuddsoddiad a balchder y gymuned.  Ni chaiff yr effeithiau hyn eu meintioli ar 
hyn o bryd. Nodwyd hefyd na ddylai'r ffaith bod llai o ddigwyddiadau wedi'u gweld 
dros y blynyddoedd diwethaf gelu'r ffaith bod tipio anghyfreithlon yn dal i fod yn 
broblem wirioneddol mewn llawer o gymunedau difreintiedig. 

Yn 2010, cynhaliodd Cadwch Gymru'n Daclus arolwg o 621 o bobl ledled Cymru.  
Dywedodd 61% ohonynt fod tipio anghyfreithlon yn cael effaith negyddol ar 



edrychiad a naws ardal leol, a nododd 20% ohonynt eu bod yn gweld tipio 
anghyfreithlon yn digwydd yn rheolaidd yn eu hardal leol. 

Sylwadau Eraill 

• Nid oes ymdrechion yn cael eu gwneud i fynd ar ôl tramgwyddwyr pan fo 
tystiolaeth ar gael. 

• Dylem weithio gyda Chomisiynwyr newydd yr Heddlu. 

• Mae'r dreth tirlenwi wedi arwain at fwy o achosion o dipio anghyfreithlon a 
chynnydd hefyd yn y costau y mae'n rhaid i dirfeddianwyr preifat eu talu i 
ddelio â thipio anghyfreithlon. 

• Mae tipio anghyfreithlon yn broblem ar ystadau tai cymdeithasol mawr ac yn 
yr ardal o'u hamgylch, yn enwedig gan nad yw llawer o'r rhain o dan reolaeth 
yr awdurdod lleol mwyach. Awgrymir y gallai "protocol gwirfoddol" gyda 
landlordiaid tai cymdeithasol mawr helpu. 

• Nid eir i'r afael â'r peryglon i dda byw, gan gynnwys y problemau iechyd a lles 
a all ddod i'w rhan pan fyddant yn dod ar draws gwastraff tra'n pori ar gaeau a 
thir comin. 

• Mae trolïau siopa yn broblem barhaus. Onid yw'n amser i adolygu a 
diweddaru canllawiau ac ailymgysylltu â'r busnesau hynny sy'n darparu trolïau 
at ddefnydd cwsmeriaid? 

• Gall tipio anghyfreithlon ar dir rheilffordd arwain at broblemau gyda 
gwasanaethau a'r gwaith o wasanaethu traciau rheilffordd. Mae hyn, yn ei dro, 
yn effeithio ar ymwelwyr a chymudwyr.  

• Gall tipio gwastraff yn anghyfreithlon ar lonydd cefn neu fannau agored achosi 
problemau mynediad, nid yn unig i drigolion lleol, ond hefyd i'r gwasanaethau 
brys.  

• Mae tanau sy'n dechrau am fod gwastraff wedi'i adael ar dir comin nid yn unig 
yn beryglus i anifeiliaid a ffermwyr oherwydd eu heffaith ar bori a mynediad, 
ond hefyd i gerddwyr a'r gwasanaethau brys, ac maent hefyd yn dinistrio fflora 
a ffawna lleol.  

• Mae ardaloedd sy'n cael eu hesgeuluso yn dod yn ardaloedd nad yw pobl am 
fentro iddynt ac mae hynny'n arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae 
hefyd yn effeithio ar y gymuned, canfyddiad pobl eraill o'r gymuned a gall 
hefyd roi mwy o bwysau ar y gwasanaethau brys. 

 



4.4 Cwestiwn 4 - Oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch y gwersi a 
ddysgwyd yn adran 4 y papur sefyllfa, neu oes gennych unrhyw wersi 
ychwanegol a ddysgwyd ac yr hoffech eu rhannu? 

 

Trosolwg 

Cafwyd 30 o ymatebion uniongyrchol i'r cwestiwn hwn. Ceir crynodeb o'r ymatebion 
isod. 

Gweithio mewn partneriaeth 

Mae'r sawl a ymatebodd i'r cwestiwn hwn o'r farn bod gweithio mewn partneriaeth yn 
allweddol o ran y gwaith o fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon.  Soniwyd am 
lwyddiant y bartneriaeth Taclo Tipio Cymru a gwnaethpwyd awgrymiadau ynghylch 
partneriaethau eraill a allai helpu i gyflawni'r weledigaeth o Gymru Ddi-dipio. Ymhlith 
y rhain roedd Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, Cynghorau Tref a Chymuned, 
Prosiect Partneriaeth Tirfeddianwyr Asiantaeth yr Amgylchedd. 

Ystyrir bod ymgysylltu ag ysgolion, colegau a phobl ifanc ac annog cymunedau i 
werthfawrogi eu hamgylchedd yn allweddol hefyd. 

Nododd un ymatebydd mai dim ond os sicrheir arian ac adnoddau cyfartal a safiad 
cyfartal ar orfodi y gellir gweithio mewn partneriaeth ar lefel llywodraeth leol. Yn yr un 
modd, nododd ymatebydd arall fod gan swyddogion llywodraeth leol, yn ogystal ag 
ymchwilio i dipio anghyfreithlon, nifer o gyfrifoldebau eraill y mae'n rhaid iddynt eu 
cyflawni. 

Deall graddau a natur y broblem 

Nododd nifer o'r ymatebwyr fod llawer o ymchwil eisoes wedi'i gwneud ac y dylem 
ddefnyddio'r ymchwil hon wrth bennu'r ffordd ymlaen. Er enghraifft, prosiect 
Partneriaeth Tirfeddianwyr Asiantaeth yr Amgylchedd; prosiect i dirfeddianwyr preifat 
a gynhaliwyd gan DEFRA yn 2009; a phapur polisi Cadwch Gymru'n Daclus ar 
Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon ar Dir Preifat.  Rhoddodd Ymddiriedolaeth Carnegie 
restr fanwl o'r gwersi a ddysgwyd ganddynt wrth ymgymryd â phrosiectau â 
chymunedau lleol. Nodir y rhain yn Atodiad 3.  

Roedd y sawl a ymatebodd i'r cwestiwn hwn yn cefnogi'r bwriad i ddeall graddau'r 
broblem, yn enwedig ar dir preifat.  Pwysleisiodd sefydliadau sy'n gweithio gyda 
thirfeddianwyr preifat bod angen gweithio'n rhagweithiol gyda thirfeddianwyr a'u 
cynorthwyo a'u hannog i gofnodi achosion.  Mae tangofnodi yn broblem ar hyn o 
bryd gan fod tirfeddianwyr yn ofni y cânt eu dal yn gyfrifol am unrhyw dipio ar eu tir. 

Nododd yr awdurdodau lleol a ymatebodd fod llawer o dimau Gorfodi ledled Cymru 
yn treulio cryn dipyn o amser yn delio â thipio anghyfreithlon ar dir preifat ond na 
cheir fawr ddim cydnabyddiaeth am hyn a phrin yw'r cymorth a roddir i dirfeddianwyr.  
Fodd bynnag, roedd eraill o'r farn bod yr ymateb i dipio anghyfreithlon ar dir preifat 
ledled Cymru yn amrywio a bod hyn yn rhywbeth y bydd angen mynd i'r afael ag ef. 



Addysg 

Roedd nifer o'r ymatebwyr o'r farn bod addysg yn bwysig.  Awgrymwyd sawl ffordd 
newydd o gyfleu'r neges ynglŷn â thipio anghyfreithlon, a nodir y rhain isod. 

Awgrymwyd bod angen i ddeiliaid cartrefi gael eu hannog i feddwl am wastraff fel 
adnodd: mae rhoi'r adnoddau a'r seilwaith i gefnogi hyn ar waith yn bwysig. Mae 
angen helpu'r cyhoedd i wneud y cysylltiad hwn ac, yn y pen draw, mae angen 
sicrhau bod y broses o reoli gwastraff cartref mewn ffordd gynaliadwy yn arwain at 
fanteision sylweddol i'r gymuned. Un ffordd bosibl o fynd i'r afael â hyn fyddai 
cysylltu'r neges ynglŷn â thipio anghyfreithlon ag ymgyrchoedd addysg gwastraff 
awdurdodau lleol sydd eisoes ar waith. 

Mae angen dulliau mwy dyfeisgar, fel cynlluniau bancio amser, er mwyn ymgysylltu â 
chymunedau lleol. Gallai sicrhau bod y gymuned yn cymryd rhan mewn cynlluniau 
sy'n helpu i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol fel taflu sbwriel a thipio 
anghyfreithlon, tra'n rhoi gwobrau ariannol gwirioneddol (fel talebau y gellir eu 
cyfnewid yn lleol), fod yn un opsiwn. 

Awgrymwyd, os gellir grymuso cymunedau i wella ansawdd eu hamgylchedd lleol, ac 
os caiff y cysylltiad rhwng manteision cymunedol a rheoli gwastraff defnyddwyr 
mewn ffordd gynaliadwy ei nodi'n glir, yna ni ddylai tipio gwastraff cartrefi yn 
anghyfreithlon fod yn broblem mwyach. Hefyd, pe bai unigolion yn cael eu hannog i 
fynd ati'n rhagweithiol i ddiogelu eu hamgylchedd a phe bai modd cysylltu hyn â 
gwobrau am wybodaeth a fyddai'n arwain at erlyn y sawl sy'n tipio'n anghyfreithlon, 
yna byddai plismona lleol (hunanreoleiddio) yn digwydd. Awgrymwyd y dylai hyn 
ddechrau lleddfu'r baich presennol ar wasanaethau cyhoeddus a grëir gan dipio 
anghyfreithlon. 

Darpariaeth wastraff 

Wrth ateb y cwestiwn hwn, nododd dau ymatebydd fod anhyblygrwydd safleoedd 
Amwynder Dinesig yn cyfrannu at dipio anghyfreithlon.  Awgrymwyd y dylid 
defnyddio'r safleoedd hyn yn fwy hyblyg, gan ddileu'r rheolau sy'n atal deiliaid cartrefi 
a oedd yn ceisio cael gwared ar eu gwastraff yn gywir rhag gwneud hynny.  

Nodwyd hefyd y gall y pwysau ar Gynghorau i gyrraedd targedau ailgylchu wneud 
mwy o ddrwg nag o les mewn rhai achosion, gan wneud y broblem o dipio 
anghyfreithlon yn waeth. 

Ystyriwyd hefyd fod darparu nifer digonol o safleoedd yn ffactor cyfranogol mewn 
rhai ardaloedd. Nododd un ymatebydd o Ogledd Cymru fod y cyfleusterau a 
ddarperir yn ddigonol ond y byddai'n ddefnyddiol pe bai rhai casgliadau, megis 
dodrefn, yn cael eu cynnig am ddim. 

Soniwyd yn benodol bod angen delio â'r gwastraff a adewir gan fyfyrwyr ar ddiwedd 
y tymor.  Soniwyd hefyd fod angen caniatáu i dirfeddianwyr preifat ddefnyddio 
safleoedd i gael gwared ar wastraff a gaiff ei dipio'n anghyfreithlon. 



Nodwyd hefyd fod angen ystyried darparu cyfleusterau digonol er mwyn i adeiladwyr 
waredu ac ailgylchu eu gwastraff. Yn ôl un ymatebydd, dylai cwmnïau adeiladu bach 
a chanolig fod yn gallu tipio eu gwastraff am ddim. Y teimlad oedd y byddai hyn yn 
arbed arian yn yr hirdymor.   Dylai mwy o wybodaeth gael ei rhoi i'r cwmnïau hyn er 
mwyn eu galluogi i ailgylchu a delio â'u gwastraff mewn ffordd gynaliadwy. 

Dull gorfodi sy'n seiliedig ar wybodaeth 

Roedd chwe ymatebydd yn cytuno y dylid sicrhau bod y gallu i orfodi yn gyson ledled 
Cymru.  Byddai'r ymatebwyr hyn yn croesawu canllawiau cenedlaethol.  I'r 
gwrthwyneb, roedd un ymatebydd o'r farn y dylai fod gan Gynghorau unigol ddewis o 
ran materion gorfodi ac na ddylai fod yn rhaid iddynt fod yn rhan o brosiect 
partneriaeth bob amser, onid yw'n benodol i fenter genedlaethol.  Ni wnaeth yr 
ymatebwyr eraill fynegi barn ar y mater hwn. 

Soniodd rhai am yr anhawster sy'n gysylltiedig â chynnal gweithgarwch gorfodi ac 
awgrymwyd y gallai Hysbysiadau Cosb Benodedig gael eu defnyddio o bosibl i 
ddelio â rhai achosion o dipio anghyfreithlon. 

Cytunwyd hefyd y dylid hysbysu ynadon yn llawn fel bod y sawl sy'n tipio'n 
anghyfreithlon yn cael eu cosbi'n briodol. 

Er bod rhai ymatebwyr am weld mwy o weithgarwch gorfodi ledled Cymru, 
awgrymodd un ymatebydd y byddai'n well gwario mwy o arian ar ddeall pam bod 
pobl yn teimlo'r angen i dipio'n anghyfreithlon a mynd i'r afael â'r broblem hon. Yna, 
byddai modd targedu gweithgarwch gorfodi wrth ffynhonnell y gwastraff h.y. 
hapwiriadau ar safleoedd adeiladu a stopio a chwilio mwy o gerbydau sy'n cludo 
gwastraff.   

 

4.5 Cwestiwn 5 - Oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch y canlyniadau a 
sut y gellid eu cyflawni? 

 

Trosolwg 

Cafwyd 28 o ymatebion uniongyrchol i'r cwestiwn hwn. O'r ymatebwyr hynny, 
awgrymwyd canlyniadau ychwanegol gan ddau ohonynt.  Roedd y gweddill yn 
cytuno â'r canlyniadau ond soniodd rhai bod angen sicrhau bod digon o adnoddau ar 
gael er mwyn cyflawni'r canlyniadau. 

Awgrymwyd nifer o gamau gweithredu manwl ar gyfer cyflawni'r canlyniadau. 
Dangosir y rhain yn Atodiad 4. 

Canlyniadau ychwanegol a awgrymwyd 

Awgrymir bod canlyniad trawsbynciol yn cael ei ychwanegu sy'n nodi'n glir bod 
dyhead o fewn pob canlyniad i sicrhau gwelliannau sylweddol yn y cymunedau 



mwyaf difreintiedig, a lleihau anghydraddoldebau rhwng ardaloedd lleol gwahanol o 
ran y graddau y mae tipio anghyfreithlon yn digwydd ynddynt. 

Awgrymwyd canlyniad newydd hefyd, sef 'Mae cymunedau lleol yn cael eu grymuso i 
chwarae rôl flaenllaw wrth fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon'. 

Soniwyd hefyd ei bod yn ymddangos bod y canlyniadau yn targedu cyrff "Awdurdod". 
Dylid hefyd ystyried y rôl y gallai sefydliadau yn y sector cymunedol a chynghorau 
cymuned ei chwarae wrth helpu i fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon.  Er enghraifft, 
mae Cylch CRC yn cynrychioli sefydliadau ailddefnyddio yn y gymuned ledled 
Cymru sy'n casglu eitemau trydanol, dodrefn, tecstilau, trugareddau ac ati diangen er 
budd y gymuned. Dylid hybu partneriaethau â'r Trydydd Sector i ddarparu'r mathau 
hyn o wasanaethau gan eu bod yn annog cymunedau i ddeall y gydberthynas rhwng 
"gwastraff" a budd cymunedol. Maent hefyd yn helpu i atal eitemau diangen rhag 
dod yn wastraff yn y lle cyntaf. 

 

4.6 Cwestiwn 6 - Hoffech chi fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu camau 
angenrheidiol i sicrhau llwyddiant y canlyniadau? 

 

Trosolwg 

Cafwyd 29 o ymatebion uniongyrchol i'r cwestiwn hwn.  O'r rheini a ymatebodd, 
roedd 28 ohonynt yn hapus i helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r camau 
gweithredu sydd eu hangen i sicrhau na cheir unrhyw dipio anghyfreithlon yng 
Nghymru. 

Nodir y sefydliadau o'r sector cyhoeddus/preifat a'r sector gwirfoddol a gynigiodd 
help isod: 

Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Ymddiriedolaeth Carnegie, y Sefydliad 
Siartredig Rheoli Gwastraff, Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd, Sgiliau 
Adeiladu Cymru, Cymdeithas Tirfeddianwyr Cefn Gwlad, y Gynghrair Cefn Gwlad, 
Cylch, Cyfoeth Naturiol Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru, Grays Waste 
Management, Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Cadwch Gymru'n Daclus, Undeb 
Cenedlaethol Amaethwyr Cymru a Chymdeithas Cynghorau Tref a Chynghorau 
Cymuned Mwy Gogledd Cymru. Awdurdodau lleol Abertawe, Blaenau Gwent, 
Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Ceredigion, Conwy, Gwynedd, Merthyr Tudful, 
Rhondda Cynon Taf, Sir Caerfyrddin, Torfaen ac Ynys Môn. 



5 Ymateb Llywodraeth Cymru 

 

Hoffai Llywodraeth Cymru ddiolch i bawb a ymatebodd am roi o'u hamser i gymryd 
rhan yn yr ymgynghoriad. Cafwyd ymateb da i'r ymgynghoriad gyda 40 o ymatebion 
gan amrywiaeth eang o gyrff.  

Rydym yn falch bod dros 97% o'r ymatebwyr yn cytuno â'r weledigaeth a'r 
canlyniadau a amlinellwyd yn yr ymgynghoriad. Mae hyn yn rhoi dechrau ardderchog 
i ni wrth i ni ateb yr her o fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon yng Nghymru. O ran yr 
ymatebydd a nododd fod y weledigaeth arfaethedig ar gyfer 'Cymru ddi-dipio' yn 
"ddiniwed", nodwn fod Llywodraeth Cymru am fod yn uchelgeisiol ac ymrwymo gyda 
phob sefydliad partner a chymuned i gydgynllunio canlyniadau a chamau gweithredu 
clir a'u rhoi ar waith er mwyn atal y broblem o dipio anghyfreithlon ledled Cymru. 
Mae'n rhaid i ni anelu'n uchel os ydym am ddod o hyd i ateb gwirioneddol 
gynaliadwy i'r broblem hon. 

Croesawn yr ymatebion cefnogol a roddwyd a'r ffaith bod cynifer o sefydliadau yn 
barod i fod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu'r camau sydd eu hangen i gyflawni'r 
canlyniadau a sicrhau bod yr enghreifftiau o 'arfer da' a'r 'gwersi a ddysgwyd' a 
rannwyd yn yr ymatebion ar gael.  

Er mwyn ystyried a datblygu'r syniadau a gynigiwyd yn yr ymatebion i'r 
ymgynghoriad, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfres o weithdai i drafod y 
syniadau hyn gydag amrywiaeth o randdeiliaid. Yna, lle y bo'n briodol, caiff y 
syniadau hyn eu troi'n gamau gweithredu a fydd yn sail i strategaeth tipio 
anghyfreithlon newydd i Gymru. Byddwn yn gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid a 
Taclo Tipio Cymru i ddatblygu camau gweithredu a fydd yn canolbwyntio ar 
gyflawni'r canlyniadau a ddisgrifiwyd yn yr ymgynghoriad. 

Rydym wedi nodi'r canlyniadau ychwanegol a awgrymwyd gan ddau ymatebydd a 
byddwn yn sicrhau bod y rhain yn cael eu trafod yn y gweithgorau unwaith y byddant 
wedi'u sefydlu.  

 

 

Y camau nesaf: 

• Cynnal nifer o weithdai gyda rhanddeiliaid allweddol ledled Cymru er mwyn 
helpu i ddatblygu strategaeth tipio anghyfreithlon newydd i Gymru. 

• Sefydlu gweithgorau i gyflawni'r camau gweithredu manwl sydd eu hangen i 
gyflawni'r canlyniadau y cytunwyd arnynt. 

• Datblygu strategaeth tipio anghyfreithlon newydd, a chynnal ymgynghoriad 
arni ar ddechrau 2014. 



 

Atodiad 1 
Rhestr o'r Ymatebwyr i'r Ymgynghoriad 

 

A1 Skips (SP) 

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (CC) 

Cadwch Gymru'n Daclus (TS) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau 
Gwent (Awdurdod lleol - ALl) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro 
Morgannwg (ALl) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (ALl) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd 
(ALl) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (ALl) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Gwynedd 
(ALll) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 
Tudful (ALl) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr (ALl) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf (ALl) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen x 2 
(ALl) 

Cyngor Sir Caerfyrddin (ALl) 

Cyngor Sir Ceredigion (ALl) 

Cyngor Sir Penfro (ALl) 

Cylch (TS) 

Cymdeithas Cynghorau Tref a  

Chynghorau Cymuned Mwy Gogledd 
Cymru (CTaCh) 

Cymdeithas Tirfeddianwyr Cefn Gwlad 
(CM) 

Dinas a Sir Abertawe (ALl) 

Dinas a Sir Caerdydd (ALl) 

Grays Waste Management (SP) 

Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr (CM) 

Penaethiaid Iechyd yr Amgylchedd yng 
Nghymru (CM) 

Sefydliad Siartredig Iechyd yr 
Amgylchedd (CC) 

Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff 
(CC) 

Sefydliad y Peirianwyr Sifil (CM) 

Sgiliau Adeiladu Cymru (TS) 

Solutia (SP) 

Undeb Amaethwyr Cymru (U) 

Undeb Cenedlaethol Amaethwyr 
Cymru (U) 

Unigolyn Preifat x 3 (P) 

Y Gynghrair Cefn Gwlad (CM) 

Ymddiriedolaeth Carnegie (TS) 

Ynys Môn x 2 (ALl) 

Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac  

Afonydd (TS) 
ALl – Awdurdod lleol CP – Corff Proffesiynol  CC – Corff Cyhoeddus  
P – Unigolyn preifat SP – Sector Preifat  SP – Sector Preifat  
CTaCh – Cynghorau Tref a Chymuned   TS – Trydydd Sector  U - Undeb 

 



 

Atodiad 2 

Astudiaethau Achos o Arfer Da 

 

1 Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Atebion lleol i broblemau lleol 

Yng Nghaerffili, rydym wedi cael cefnogaeth lawn yr aelodau a'r Prif Weithredwr ac 
mae gennym grŵp o swyddogion penodedig (swyddogion gorfodi gwastraff a 
swyddogion iechyd yr amgylchedd) sy'n gwneud eu gorau glas i atal y llif drwy leihau 
achosion o dipio anghyfreithlon mewn hinsawdd economaidd heriol.  Credwn ein bod 
yn gwneud cynnydd ac mae nifer yr achosion yn parhau i ostwng. Drwy ddelio â 
mater lleol yn uniongyrchol a chraffu ar unigolion p'un a ydynt yn fasnachwyr neu'n 
ddeiliaid cartrefi, hyd y gellir o dan y ddeddfwriaeth, credwn ein bod yn cyfleu'n 
uniongyrchol i gymunedau na chaiff y fath weithgarwch ei oddef. 

Yma, mae gan staff yr Awdurdod Lleol wybodaeth leol ardderchog a nhw sydd yn y 
sefyllfa orau i ymateb yn gyflym o ran ymchwilio a gorfodi. Rydym yn gweithio'n 
galed i amlygu dyletswydd gofal y deiliad cartref i'n trigolion drwy ddefnyddio 
datganiadau i'r wasg a'r rhwydweithiau cymdeithasol i bwysleisio mai'r unigolyn sy'n 
gyfrifol. Rydym hefyd yn cymryd camau yn erbyn unrhyw un pan fo llwybr tystiolaeth 
yn ein harwain yn ôl i annedd ddomestig. Yn amlwg, ein prif uchelfraint yw atal yr 
unigolyn sydd wedi cyflawni'r drosedd a byddwn yn defnyddio unrhyw dystiolaeth 
sydd gennym i gyflawni'r nod hwn. 

Rydym yn defnyddio'r cyfryngau a rhwydweithiau cymdeithasol gan gynnwys 
'newsline' y cyngor, twitter a facebook i enwi unigolion a erlynwyd gennym a chodi 
cywilydd arnynt. Mae hyn wedi cael effaith wirioneddol yn yr ardaloedd lle ceir y 
problemau mwyaf ac mae wedi arwain at effaith ataliol gadarnhaol, gyda thrigolion 
yn cael eu hannog i ofyn y cwestiynau cywir i'r unigolion hynny sy'n ceisio darparu 
gwasanaeth gwaredu gwastraff.  

Mae llawer o'r problemau tipio anghyfreithlon yr ymdrinnir â hwy wedi bod ar 
gynnydd o ganlyniad i'r twf yn nifer y casglwyr metel sgrap. Mae'n siomedig dweud 
mai delwyr metel sgrap ydynt yn y bore ond, yn aml, byddant yn mynd ati i dipio'n 
anghyfreithlon yn y prynhawn. Mae'r unigolion hyn mewn sefyllfa ddelfrydol i 
ddefnyddio'r cyhoedd drwy gymryd eu gwastraff i ffwrdd am yr hyn sy'n ymddangos 
fel cyfraddau cystadleuol iawn. Mae ein herthyglau 'newsline' yn pwysleisio'r union 
ffaith hon ac yn nodi bod y gweithgarwch fwy na thebyg yn anghyfreithlon os yw'n 
ymddangos yn rhy dda i fod yn wir. 

Mae ein neges yn glir - gwnewch y peth iawn 



Gweithio gyda Heddlu Gwent 

Er mwyn mynd i'r afael â'r broblem hon, rydym wedi bod yn gweithio'n rhagweithiol 
gyda'r heddlu wrth iddynt fynd ati i gynnal gweithrediadau atal ar gyfer problemau'n 
ymwneud â dwyn metel, megis 'operation ignite'. Rydym yn mynd o amgylch gyda 
swyddogion yr heddlu ac, unwaith y maent wedi cynnal y gwiriadau metel, rydym yn 
cyhoeddi ceisiadau am ddogfennaeth dyletswydd gofal ar gyfer unrhyw wastraff arall 
sydd ar y cerbyd. Mae hyn yn dwyn sylw'r unigolion hyn at y ffaith bod angen iddynt 
waredu eu gwastraff yn gyfreithlon ar safleoedd priodol mewn ffordd dryloyw ac 
archwiliadwy. Os na ddarperir y ddogfennaeth, eir â'r unigolion i'r llys, a hynny heb 
eithriad. Cafwyd pedwar achos yn ystod y 12 mis diwethaf. 

Rydym yn cyfleu neges glir i gynulleidfa benodol bod ganddynt gyfrifoldebau ac, os 
na fyddant yn cyflawni'r cyfrifoldebau hynny, y byddwn yn cymryd camau cadarn ond 
cymesur yn eu herbyn. 

Ffordd arall rydym wedi symud ymlaen â hyn yn rhagweithiol yw drwy sefydlu 
prosiect peilot gyda'n cydweithwyr yn Heddlu Gwent.  Ar hyn o bryd, rydym yn 
rhedeg menter a ariennir ar y cyd â'r heddlu lle mae swyddog yr heddlu yn gweithio 
dri diwrnod yr wythnos ar "y dirwedd angof". Prif rôl y swyddog yw patrolio rhai o'r 
ardaloedd mwyaf hardd a hanesyddol a ddiogelir yn amgylcheddol ar y prif fryniau yn 
y Fwrdeistref Sirol sy'n ffinio â Thorfaen, Casnewydd a Blaenau Gwent. Yn ogystal 
ag ariannu'r fenter, rydym yn darparu un o gerbydau 4x4 y cyngor yn ystod y 
penwythnosau. Mae'r swyddog yn delio â'r rheini sy'n gyrru beiciau modur oddi-ar-y-
ffordd a cherbydau 4x4. Mae hefyd yn chwilio am achosion o dipio anghyfreithlon ac 
yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer digwyddiadau.  Mae'r fenter beilot hon wedi'i 
chroesawu gan y cyhoedd ac awgrymwn y dylai gael ei hystyried fel enghraifft o arfer 
da.  Ers i'r swyddog ddechrau ar y gwaith, rydym wedi gweld gostyngiad sylweddol 
yn yr achosion o dipio anghyfreithlon yn yr ardal a gwmpesir ganddo. Rydym hefyd 
wedi gallu galw arno pan fo angen i ni gyfweld ag unigolion sydd wedi methu â 
mynychu ar ôl i ni ysgrifennu atynt mewn perthynas â thipiau anghyfreithlon yr 
ymchwiliwyd iddynt ledled y Fwrdeistref Sirol. Mae'r gwaith a wnaed ganddo wedi 
bod yn amhrisiadwy. Mae wedi llenwi bwlch yn ein portffolio gorfodi ac mae'n helpu 
gydag ymyriadau cynnar. Yn bwysig iawn, mae hefyd ar gael i hwyluso'r broses o 
gyfweld ag unigolion sydd o bosibl yn gysylltiedig â digwyddiadau. Mae ei 
bresenoldeb ynghyd â'i bwerau i arestio yn ddarbwyllol iawn o ran sicrhau bod pobl 
yn mynychu'r cyfweliad. 

Lleihad yn nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon 

Yn ôl ffigurau 'Flycapture', gwelwyd gostyngiad o 40% yn nifer y digwyddiadau a 
welwyd yng Nghaerffili yn 2011/2012.  Mae hyn o ganlyniad i'n hymateb gorfodi 
cadarn i ddigwyddiadau lle rydym yn mynd ar drywydd datganiadau gan dystion neu 
dystiolaeth, cyhyd ag y bo hynny'n bosibl. Mae hyn, yn aml, yn arwain at erlyniadau.  

 



 

2 Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd 

Gweithio gydag Awdurdodau Lleol a chofnodi digwyddiadau ar dir preifat 

Dechreuodd yr Ymddiriedolaeth hysbysu Asiantaeth yr Amgylched am yr holl 
achosion o dipio anghyfreithlon a gofnodwyd ganddo ym mis Ebrill 2009 fel rhan o'r 
Prosiect Peilot Tir Preifat ac, er i'r prosiect ddod i ben ym mis Hydref 2010, rydym 
wedi parhau i gyflwyno adroddiadau misol.  Mae rhywfaint o'r data a rown i 
Asiantaeth yr Amgylchedd ar fformat 'Flycapture' ond rydym hefyd yn darparu'r holl 
ddata ar fformat taenlen (gan gynnwys cyfeirnodau grid) sydd (yn wahanol i 
'Flycapture') yn golygu y gellir mapio'r digwyddiadau.  

Ymhlith yr enghreifftiau lle rydym yn gweithio gydag eraill i atal/mynd i'r afael ag 
achosion o dipio anghyfreithlon mae:  

• Awdurdodau Lleol yn ymchwilio i achosion o dipio anghyfreithlon ar dir yr 
Ymddiriedolaeth - rydym wedi cytuno â Chymdeithas Prif Weithredwyr y 
Penwynion a Swydd Gaerhirfryn y bydd y cynghorau (Blackburn, Burnley, 
Pendle, Hyndburn) yn ymchwilio i achosion o dipio anghyfreithlon ar ein tir.  Yr 
Ymddiriedolaeth sy'n clirio'r gwastraff a adewir o hyd ond mae'r awdurdodau 
lleol wedi bod yn cyfweld â phobl ac ati gan eu bod yn cydnabod nad oes 
gennym y pwerau na'r arbenigedd i wneud hyn. 

• Rydym wedi canfod ei bod yn fanteisiol gweithio gydag awdurdodau lleol i 
gynhyrchu llythyrau ar y cyd i'w hanfon at ddeiliaid cartrefi/busnesau mewn 
ardaloedd lle ceir problemau neu'r rheini yr amheuir eu bod yn tipio'n 
anghyfreithlon - mae'n ychwanegu pwysau.  

• Mae rhai awdurdodau lleol yn caniatáu i'r Ymddiriedolaeth ddefnyddio eu 
Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref neu orsafoedd trosglwyddo i 
waredu gwastraff sydd wedi'i dipio'n anghyfreithlon (weithiau gellir gwneud 
hyn am ddim ond fel arfer codir ffi fach).  Mae hyn yn help mawr yn enwedig 
gan ein bod weithiau yn gyrru heibio'r safleoedd hyn (yn cludo nwyddau fel 
hen oergell sydd wedi'i dympio ar ein tir) i'n safleoedd ein hunain (lle mae'r 
gofod storio yn brin) hyd nes y gallwn ofyn i gontractwr gwastraff ddod i'w 
gasglu.   

• Rydym yn mynychu cyfarfodydd y Fforwm Troseddau Amgylcheddol gydag 
ALlau, tirfeddianwyr ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn Swydd Gaerhirfryn - 
mae hyn yn rhoi cyfle i ni feithrin partneriaethau gwaith cryf sy'n allweddol h.y. 
rhannu gwybodaeth a gallu nodi pobl leol allweddol a all helpu gyda 
phroblemau'n ymwneud â thipio anghyfreithlon.  



• Rydym wedi gallu trefnu digwyddiadau ar gyfer cael gwared ar wastraff sydd 
wedi'i dipio'n anghyfreithlon ar y cyd â'r awdurdod lleol a gwirfoddolwyr yr 
Ymddiriedolaeth.  

• Mae Cyngor Bwrdeistref Pendle wedi darparu hyfforddiant ar gyfer ein staff 
banc ar yr hyn i'w wneud pan fyddant yn darganfod achos o dipio 
anghyfreithlon er mwyn penderfynu a oes tystiolaeth y mae angen i'r cyngor ei 
gweld cyn y gall glirio'r safle - mae hyn yn fuddiol iawn ac mae'n rhoi rhywfaint 
o sicrwydd i Pendle na fyddwn ond yn troi atynt os bydd achos gwirioneddol 
er mwyn sicrhau ei bod yn cymryd ein hadroddiadau o ddifrif 

• Mae rhai awdurdodau lleol yn rhoi arwyddion 'Dim tipio anghyfreithlon' i'r 
Ymddiriedolaeth i'w gosod. 

 

3 Ymddiriedolaeth Carnegie 

Pride in Place - Tackling Incivilities, Llwynhendy, Llanelli 

Ym mis Medi 2012, cyhoeddwyd Pride in Place: Tackling Incivilities. Yn yr adroddiad 
hwn, nodwyd yr effaith y gall problemau amgylcheddol lleol megis tipio 
anghyfreithlon, sbwriel, gwastraff, fandaliaeth a graffiti ei chael ar ansawdd bywyd 
unigolion a chymdogaethau. Nodwyd sut y gallai dull gweithredu a arweinir gan y 
gymuned - gyda'r cymorth cywir gan gyrff cyhoeddus, elusennau ac arianwyr - 
arwain at welliannau sylweddol yn y dyfodol drwy fynd i'r afael â'r problemau hyn. 
Roedd ein hadroddiad yn cynnwys cyfres o wyth astudiaeth achos o arfer gorau o 
bob cwr o'r DU. Ymhlith yr astudiaethau achos hynny roedd prosiect Llwynhendy 
Growing Spaces yn Llanelli, lle aeth y gymuned leol ati i glirio darn o dir diffaith a 
oedd yn safle delfrydol ar gyfer tipio anghyfreithlon a'i droi'n gyfres o randiroedd 
cymunedol. 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am ein gwaith ar ein gwefan 
www.carnegieuktrust.org.uk. Drwy brosiect 'Incivilities' rydym wedi canfod y canlynol: 

• mae problemau amgylcheddol lleol megis tipio anghyfreithlon yn cael effaith 
anghymesur amlwg ar gymunedau trefol difreintiedig;  

• yn ogystal â bod yn symptom o dlodi, gall amgylchedd lleol gwael fod yn achos tlodi 
hefyd, gan fod data yn dangos bod cymdogaethau sy'n wynebu problemau 
amgylcheddol yn annhebygol o feddu ar y cymhelliant i fynd i'r afael ag amrywiaeth 
eang o heriau cymdeithasol ac economaidd eraill sy'n eu hwynebu;  

• mae dinasyddion sy'n byw mewn cymunedau difreintiedig yn llai tebygol o fod â 
digon o 'gyfalaf pontio' i'r strwythurau gwybodaeth a gwneud penderfyniadau allanol 
a all gael effaith sylweddol ar ansawdd eu hamgylchedd lleol; 



• mae'r pwysau presennol ar arian cyhoeddus wedi arwain, yn naturiol, at fwy o 
gystadleuaeth am adnoddau ac, o dan yr amgylchiadau hyn, mae perygl y bydd 
ardaloedd difreintiedig ar eu colled o gymharu ag ardaloedd mwy cyfoethog ac 
ymwthgar. 

Fel y cyfryw, credwn ei bod yn hanfodol bod strategaeth Llywodraeth Cymru i fynd i'r 
afael â thipio anghyfreithlon yn canolbwyntio ar anghenion penodol ardaloedd 
difreintiedig, ac rydym yn falch iawn bod hyn yn cael ei gydnabod yng ngweledigaeth 
y strategaeth. 

Mae gweledigaeth Llywodraeth Cymru hefyd yn nodi pwysigrwydd grymuso 
dinasyddion i wella eu hamgylchedd lleol, ac mae'n cydnabod bod llawer o bobl yn 
teimlo nad ydynt yn rhan o strwythurau gwneud penderfyniadau ar hyn o bryd ac "na 
allant gymryd rhan mewn penderfyniadau na dylanwadu ar y sialensiau 
amgylcheddol sy'n eu hwynebu". Wrth edrych i'r dyfodol, mae'r datganiad o 
weledigaeth yn cyfeirio at "ddull gweithredu sy'n wirioneddol gydweithredol"; 
symudiad tuag at "gynnwys a grymuso cymunedau'n well"; a'r dyhead i "ddylunio a 
chyflenwi camau gweithredu ar y cyd ar gyfer y dyfodol". 

Unwaith eto, rydym yn gefnogol iawn i'r math hwn o ddull gweithredu. Yn ôl y 
dystiolaeth o'n hymchwil 'Tackling Incivilities', gall cymunedau lleol chwarae rôl 
effeithiol iawn wrth fynd i'r afael â'r problemau amgylcheddol - gan gynnwys tipio 
anghyfreithlon - sy'n effeithio ar eu hardal. Canfuwyd, pan gaiff dinasyddion eu 
cefnogi a'u grymuso i fynd i'r afael â'r problemau hyn, bod y gymuned yn aml yn 
cymryd 'perchenogaeth' ohonynt. Mae hyn yn golygu, nid yn unig y caiff problemau 
megis tipio gwastraff yn anghyfreithlon eu datrys yn y byrdymor, ond y bydd y 
problemau hyn yn llawer llai tebygol o ddigwydd eto yn y dyfodol. Hefyd, yn ôl yr 
ymchwil a wnaed gennym, pan gaiff cymunedau'r gefnogaeth gywir i fynd i'r afael â 
phroblemau amgylcheddol lleol yna gall hyn arwain hefyd at welliannau mewn 
cydlyniad cymunedol - gyda dinasyddion yn cael eu hysbrydoli i gymryd camau 
pellach yn y dyfodol a helpu i sicrhau amrywiaeth o welliannau cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol eraill. 

 

4 Cyngor Sir Ceredigion 

Yng Ngheredigion, sefydlwyd cysylltiadau agos rhwng adran Rheoli'r Amgylchedd y 
Cyngor (Adran Gwasanaethau Amgylcheddol a Thai) a'r grŵp Partneriaethau a 
Gweithrediadau yn isadran Gwasanaethau Peirianneg yr Adran Priffyrdd, Eiddo a 
Gwaith. Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd y gwasanaethau stryd yn fisol er mwyn 
cyflawni nodau ac amcanion Fframwaith Balchder Cymunedol y Cyngor. Mae'r 
cydgysylltydd Balchder Cymunedol yn manteisio'n llawn ar yr arian sydd ar gael 
drwy'r mentrau Trefi Taclus ac Ansawdd yr Amgylchedd Lleol (LEQ) i fynd i'r afael â 
thipio anghyfreithlon ac agweddau eraill ar droseddau amgylcheddol. Mae nifer o 
brosiectau amgylcheddol lleol (LEQ) wedi gwella darnau o dir a arferai gael eu 



defnyddio ar gyfer tipio anghyfreithlon. Ymhlith yr enghreifftiau mae: clirio tir yn 
Aberteifi ar gyfer datblygu rhandiroedd, diwrnodau gweithredu cymunedol ar dir 
Cymdeithasau Adeiladu, a gwaith clirio sbwriel rheolaidd/aml gyda chymorth 
Grwpiau Trefi Taclus a gwirfoddolwyr eraill.  

Gweithio gyda thirfeddianwyr preifat 

Yng Ngheredigion, gwneir gwaith clirio mewn partneriaeth â thirfeddianwyr a chynigir 
cymorth os gall y tirfeddiannwr gytuno i gymryd camau i osod y cyfryw wastraff 
mewn man casglu cyfleus a diogel ger priffordd. Fodd bynnag, mae'r broses yn 
destun amodau penodol, a rhaid i dirfeddianwyr osod arwyddion rhybuddio a 
chymryd camau i wella diogelwch drwy osod ffensys ac ati neu wneud gwaith arall i 
gyfyngu ar y mynediad i dipwyr anghyfreithlon posibl mewn ardaloedd lle ceir 
problemau. 

 

5 Cymdeithas Tirfeddianwyr Cefn Gwlad  

Tipio anghyfreithlon ar dir preifat 

Yn Lloegr, mae'r Gymdeithas Tirfeddianwyr Cefn Gwlad yn gweithio gyda 
Chyngor Swydd Suffolk a Phartneriaeth Troseddau Gwastraff Suffolk i ddatblygu 
partneriaeth gydweithredol debyg ac, fel rhan o'r gwaith hwn, maent hefyd yn 
ystyried a fyddai cynllun tocynnau yn ffordd hyfyw o sicrhau bod modd cludo 
gwastraff sydd wedi'i dipio'n anghyfreithlon ar dir preifat yn haws i dipiau lleol. Bydd y 
dull gweithredu hwn yn ystyried pa fath o drefniadau rhannu costau a allai fod yn 
briodol. 

 

6 Cylch 

Llanandras Ddiwastraff 

Er nad yw'n enghraifft uniongyrchol o dipio anghyfreithlon, mae tystiolaeth o fenter 
Llanandras Ddiwastraff yn dangos bod system casglu deunydd ailgylchu a wahenir 
wrth y ffynhonnell ac a gaiff ei rhedeg yn dda (sydd â chefnogaeth y gymuned leol ac 
sy'n gysylltiedig ag ymgyrch addysg gyhoeddus ragweithiol sy'n canolbwyntio ar yr 
unigolyn) yn arwain at sefyllfa lle mae cartrefi yn cynhyrchu llai o wastraff yn 
gyffredinol. Gan mai gwastraff cartrefi sy'n cyfrif am y rhan fwyaf o'r deunydd a gaiff 
ei dipio'n anghyfreithlon, mae'n gwneud synnwyr bod cysylltiad rhwng y gwaith o 
fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon a'r broses o ddarparu atebion rheoli gwastraff 
cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar y gymuned.  

 



 

7 Grays Waste Management 

Safleoedd dod â gwastraff masnachol  

Rydym wedi agor "safle dod â gwastraff" masnachol ym Mhenrhyndeudraeth 
(Gwynedd) ac rydym yn bwriadu agor un arall ym Mona yn Ynys Môn - gall 
busnesau bwyso eu gwastraff a thipio'r gwastraff hwnnw gyda ni. Ni chodir tâl am 
ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu ac maent yn talu am wastraff sy'n 'costio i'w 
waredu'. 

 

8 Cadwch Gymru'n Daclus 

Dangosydd Ansawdd Stryd 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi'i gomisiynu gan 
Newport City Homes i fonitro glanweithdra ei ystad ym Mhilgwenlly, gan ddefnyddio 
ein Dangosydd Ansawdd Stryd newydd. Dangosodd arolwg sylfaenol, a gynhaliwyd 
ym mis Ionawr 2012, fod tipio anghyfreithlon yn broblem gyffredin ar yr ystad (fe'i 
gwelwyd ar 25% o drawsluniau.) Yn fuan ar ôl cynnal yr arolwg cyntaf hwn, aeth y 
Gymdeithas Dai ati i gyflogi gofalwr ar gyfer yr ystad. Erbyn yr ail arolwg, ym mis 
Mawrth 2012, roedd yr achosion o dipio anghyfreithlon wedi gostwng yn sylweddol, a 
hynny yn sgil y ffaith bod y gofalwr wedi casglu'r gwastraff. Fodd bynnag, o 
ganlyniad i hynny, cafodd y gofalwr ei ystyried gan y trigolion fel ffordd o gael gwared 
ar eu gwastraff, felly rhoddodd y gorau i gasglu'r sbwriel ac arweiniodd hyn at 
gynnydd bach yn yr achosion o dipio anghyfreithlon erbyn y trydydd arolwg, ym 
mis Medi 2012. Erbyn yr arolwg olaf, ym mis Ionawr 2013, roedd yr achosion o dipio 
anghyfreithlon wedi gostwng unwaith eto i 10.7% o drawsluniau. Gwelodd yr 
arolygwyr fod sticeri ar fagiau a oedd wedi'u tipio'n anghyfreithlon yn gofyn i'r 
tramgwyddwr symud y gwastraff neu gallai wynebu Hysbysiad Cosb Benodedig neu 
gael ei erlyn. Nodwyd hefyd fod arwyddion wedi'u gosod yn rhybuddio pobl i beidio â 
thipio'n anghyfreithlon a chawsom ein hysbysu bod trafodaethau wedi'u cynnal â 
thrigolion i godi ymwybyddiaeth o'r broblem. Ymddengys fod y mesurau hyn wedi 
bod yn effeithiol o ran lleihau'r achosion o dipio anghyfreithlon ar yr ystad. 

Yn 2011, mewn partneriaeth â Choleg y Barri, aeth Cadwch Gymru'n Daclus ati i 
ddatblygu arolwg Dangosydd Ansawdd Stryd (SQI) newydd. Archwiliad gweledol o 
strydoedd a'r ardal o'u hamgylch ydyw ac mae'n ystyried 15 o wahanol 
ddangosyddion, wedi'u pwysoli yn ôl canfyddiad y cyhoedd o bob mater. Treialwyd yr 
arolwg SQI mewn pedwar awdurdod lleol yn 2011 ac mae arolygon wedi'u comisiynu 
gan Newport City Homes ac Ardal Gwella Busnes Abertawe i fonitro newid yn yr 
ardaloedd a reolir ganddynt. 



Trefi Taclus 

Drwy ein gwaith cymunedol Trefi Taclus, rydym yn ymgymryd â phrosiectau sy'n 
canolbwyntio ar dipio anghyfreithlon yn rheolaidd. Mae prosiectau yn amrywio o 
waith clirio i drawsnewid ardaloedd sy'n cael eu heffeithio gan dipio anghyfreithlon 
er mwyn iddynt allu cael eu defnyddio gan y gymuned; ac o ymgyrchoedd lleol i 
weithredu mesurau ataliol. Gweler yr enghreifftiau isod. 

Enghraifft 1:  Clirio Nant Fairwater, Cwmbrân, Torfaen 

Roedd hwn yn ddigwyddiad partneriaeth mawr a welodd Cadwch Gymru'n Daclus, 
McDonalds (Cwmbrân), Co-Star Partnership, Bron Afon Housing ac Ysgol Gyfun 
Croesyceiliog yn dod ynghyd i gael gwared ar wastraff a dipiwyd yn anghyfreithlon 
o'r nant a'i adfer er budd bywyd gwyllt. 

Cafwyd gwared ar bedwar rhwystr mawr o'r nant; yr oedd dau ohonynt yn argloddiau 
o wastraff pedair troedfedd o uchder a oedd wedi ffurfio rhaeadrau. Gyda'i gilydd, 
casglodd 34 o bobl 2.25 tunnell o wastraff a oedd yn cynnwys sofas, carpedi, 
beiciau, conau traffig yn ogystal â sbwriel cyffredinol, poteli a chaniau. 

Enghraifft 2: Amnest Gwastraff ac Ymgyrch Lanhau Gymunedol, Sir Fynwy 

Cymerodd Cadwch Gymru'n Daclus, Monmouthshire Community Housing a 
Chyngor Sir Fynwy (yr adran wastraff a'r adran ailgylchu) ran yn y prosiect hwn i 
wella'r amgylchedd mewn chwe ardal drwy gynnal rhaglen o ddigwyddiadau amnest 
gwastraff a glanhau. 

Ym mhob ardal, aeth partneriaid a gwirfoddolwyr ati i gasglu sbwriel a glanhau 
eitemau a oedd wedi'u dympio mewn mannau cyhoeddus lleol. Rhoddwyd dau neu 
dri sgip ym mhob ardal hefyd a chafodd y defnydd a wnaed ohonynt ei fonitro. 
Cafodd trigolion y cyfle i gael gwared ar eitemau diangen y gallent o bosibl fod wedi 
cael anhawster mynd â hwy i ganolfannau ailgylchu eu hunain. Cafodd eitemau 
amldro eu rhoi o'r neilltu ac aethpwyd â llawer ohonynt gan drigolion eraill. Aethpwyd 
â'r eitemau a oedd yn weddill i siop elusen. Llenwyd pob un o'r sgipiau gydag 
amcangyfrif o 24.8 o dunelli o wastraff, gan gynnwys sbwriel a gasglwyd fel rhan o'r 
ymgyrch lanhau a'r eitemau a roddwyd gan drigolion. Fel arall, efallai y byddai rhai 
o'r eitemau a roddwyd gan drigolion wedi cael eu gadael mewn mannau amhriodol 
yn y gymuned maes o law. Treuliodd 30 o bartneriaid a gwirfoddolwyr 186 o oriau ar 
y prosiect yn ystod y digwyddiadau. 

Yn ystod y digwyddiadau, cafodd staff y cyngor gyfle i hyrwyddo gwasanaethau 
ailgylchu a chasglu sbwriel y cyngor. Cafodd eitemau trydan eu rhoi o'r neilltu a'u 
casglu'n ddiweddarach mewn swmp drwy drefniant gyda gwasanaeth casglu 
nwyddau trydanol Cadwch Gymru'n Daclus. 



 

Atodiad 3 

Y Gwersi a Ddysgwyd gan Ymddiriedolaeth Carnegie 

 

• Pan welir problemau amgylcheddol mewn ardal leol, gall y broblem hon fod wedi'i 
gwreiddio'n ddwfn gan olygu ei bod hi'n anodd ysgogi newid. Felly, mae angen 
'sbardun' neu bwynt tyngedfennol. Gall hyn ddod o'r gymuned ei hun - neu gall gael 
ei ysgogi o'r tu allan gan asiantaeth gyhoeddus neu'r sector gwirfoddol. Ymhlith yr 
enghreifftiau o'r ffordd y gellir gwneud hyn mae: gofyn i'r gymuned pa gamau yr 
hoffent eu gweld yn cael eu cymryd; neu drefnu cystadleuaeth i roi cyfle i bobl leol 
feddwl am syniadau ynglŷn â sut y gellir gwella'r ardal. 

• Mae mentrau llwyddiannus a arweinir gan y gymuned i fynd i'r afael â phroblemau 
amgylcheddol lleol megis tipio anghyfreithlon yn dueddol o ddenu cefnogaeth eang o 
bob rhan o'r gymuned leol - gall hyn arwain at fwy o effaith a sicrhau bod yr hyn a 
gyflawnir gan y prosiect yn fwy cynaliadwy yn y tymor hwy. Mae gan gyrff cyhoeddus 
rôl bwysig i'w chwarae yn y bartneriaeth o ran helpu i ysgogi diddordeb ac ymgysylltu 
â nifer fawr o aelodau'r gymuned, er enghraifft drwy roi cyhoeddusrwydd i 
weithgareddau drwy wefannau, cylchlythyrau a'r cyfryngau lleol. 

• Mae arweinwyr cymunedol ysbrydoledig yn chwarae rôl hollbwysig yn llwyddiant 
prosiectau amgylcheddol a gyflawnir gan y gymuned leol neu mewn partneriaeth â'r 
gymuned leol. Mae'n rhaid i lunwyr polisi sicrhau bod yr arweinwyr hyn yn cael yr 
anogaeth a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i gyflawni'r rôl hon. 

• Gall busnesau lleol chwarae rôl bwysig hefyd wrth helpu i fynd i'r afael â 
phroblemau amgylcheddol mewn cymuned, gan gynnwys tipio anghyfreithlon. Yn 
aml, mae problemau o'r fath yn cael effaith niweidiol ar eu busnes ac mae ganddynt 
ddiddordeb mawr mewn helpu i'w goresgyn. Er enghraifft, efallai y bydd busnesau yn 
ysgwyddo'r cyfrifoldeb am ddelio â thipio anghyfreithlon mewn ardaloedd gerllaw eu 
safleoedd, neu efallai y byddant yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ac 
asiantaethau cyhoeddus i gynnig eu sgiliau a'u hadnoddau a helpu i gyflwyno newid. 

• Yn aml, mae prosiectau cymunedol sy'n mynd i'r afael â phroblemau amgylcheddol 
lleol sydd wedi'i gwreiddio'n ddwfn yn tyfu ac yn datblygu dros nifer o flynyddoedd. 
Mae'n bwysig bod llunwyr polisi yn cydnabod hyn ac yn cefnogi cymunedau'n 
briodol. Ni ddylid gwthio prosiectau i gyflawni gormod yn rhy fuan. Yn hytrach, dylid 
eu hannog i fod yn hyblyg, yn greadigol ac yn ymwybodol o gyfleoedd sy'n dod i'r 
amlwg. Gall prosiectau bach untro arwain at fanteision ehangach na'r 
gweithgareddau cyfyngedig a gynhelir ganddynt - er enghraifft, drwy feithrin 
cysylltiadau newydd mewn cymuned a all arwain at weithgareddau mwy sylweddol 
yn y dyfodol.  



• Fel arfer, mae angen rhywfaint o arian allanol i gefnogi prosiect cymunedol 
llwyddiannus - hyd yn oed os caiff y prosiect ei ddyfeisio, ei gyflawni a'i berchenogi'n 
gyfan gwbl gan y gymuned leol. Yn aml, gall grantiau bach a roddir i gymunedau 
wneud elw da ar fuddsoddiad yn yr ymgyrch i fynd i'r afael â phroblemau 
amgylcheddol lleol megis tipio anghyfreithlon - gan fod grwpiau lleol yn gwirfoddoli 
cryn dipyn o'u hamser am ddim ac, yn aml, yn sicrhau arian ychwanegol drwy 
weithgareddau codi arian a chynlluniau aelodaeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
rhoi cymorth ariannol gwerthfawr i brosiectau amgylcheddol a arweinir gan y 
gymuned drwy ei menter arloesol Trefi Taclus sydd wedi cynnig £350,000 o grantiau 
i brosiectau cymunedol ledled Cymru yn 2012-13 ac a fydd yn parhau â'r gwaith 
hwnnw yn 2013-14. Byddem yn annog Llywodraeth Cymru i ystyried sut y gall 
barhau i sicrhau bod yr adnoddau ariannol hanfodol hyn ar gael i gymunedau lleol y 
tu hwnt i 2014. 

• Yn aml, mae'r gwaith o ddatblygu prosiect cymunedol i fynd i'r afael â phroblemau 
amgylcheddol megis tipio anghyfreithlon yn gofyn am amrywiaeth eang o wahanol 
sgiliau - gan gynnwys sgiliau sy'n ymwneud â chynnal ymgyrchoedd glanhau diogel; 
dylunio mannau cymunedol deniadol newydd; sgiliau ariannol; cynllunio prosiectau; 
arweinyddiaeth; a sgiliau ymgysylltu â'r gymuned. Mewn rhai achosion, bydd 
aelodau o'r gymuned leol eisoes yn meddu ar lawer o'r sgiliau hyn - ond, mewn 
achosion eraill, mae gan asiantaethau cyhoeddus rôl bwysig i'w chwarae yn y 
bartneriaeth o ran meithrin gallu grwpiau lleol. 

• Mae prosiectau lleol yn cael budd o gasglu gwybodaeth ac adrodd ar yr hyn a 
gyflawnwyd ganddynt. Gall y broses o gasglu a chyflwyno'r wybodaeth hon roi 
tystiolaeth iddynt i'w helpu i sicrhau arian yn y dyfodol, a gall ysbrydoli ac annog y 
rheini sydd eisoes yn wirfoddolwyr ar y prosiect a darpar wirfoddolwyr. Wrth weithio 
mewn partneriaeth â chymunedau, dylai llunwyr polisi sicrhau bod digon o amser ac 
adnoddau yn cael eu neilltuo i alluogi dinasyddion i gymryd rhan yn y math hwn o 
broses fyfyrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atodiad 4 

Awgrymiadau ar gyfer cyflawni canlyniadau 

 

 Canlyniad 1 - Pob sefydliad allweddol yng Nghymru yn ymrwymo i ddileu 
tipio anghyfreithlon, ymrwymiad sy'n rhan annatod o'u strategaethau a'u 
gwaith o ddydd i ddydd. 

1 Mae matrics tipio anghyfreithlon lleol Asiantaeth yr Amgylchedd/Cyngor Sir 
Ceredigion yn enghraifft dda o arfer da/gwaith partneriaeth, lle y caiff 
cyfrifoldebau pob awdurdod eu diffinio'n glir. Fodd bynnag, o ystyried y ffaith 
bod adnoddau'n prinhau a'r pwysau ar y gyllideb, dylid sicrhau bod system ar 
waith i ddelio ag anghydfodau drwy eu cyfeirio at fwrdd gwneud 
penderfyniadau. Nid oes unrhyw anghydfodau wedi'u nodi yng Ngheredigion 
ers cyflwyno'r matrics. 

Awgrymodd ymatebydd arall bod angen i brotocolau tipio anghyfreithlon egluro 
rolau a chyfrifoldebau sefydliadau, a bod angen iddynt fod yn benodol iawn. 

2 Dylai Menter Parc Rhanbarthol y Cymoedd ('Taclo Tipio Cymru') gael ei 
hymestyn i rannau eraill o Gymru er mwyn atgyfnerthu'r cysylltiadau sydd eu 
hangen er mwyn mynd i'r afael â thipio anghyfreithlon yng Nghymru. Ystyrir 
bod angen cyflwyno system ymchwilio a arweinir gan wybodaeth ledled Cymru. 
Byddai gwybodaeth leol a chyfranogiad Cynghorau Cymuned yn fuddiol wrth 
nodi'r ardaloedd hynny lle ceir problemau tipio anghyfreithlon. 

3 Gwell cysylltiad rhwng Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru a'r 
System gyfreithiol er mwyn sicrhau cysondeb - Cytundeb Cenedlaethol. 

4 Gormod o grwpiau, dim digon o weithredu.  Gormod o grwpiau yn cael eu 
hariannu gan Lywodraeth Cymru i wneud yr un gwaith mewn rhai achosion.  
Mae angen eglurder ynghylch pwy sy'n cael ei ariannu, eu rolau a'u 
cyfrifoldebau.  Sut y cânt eu monitro? Beth yw eu targedau/atebolrwydd? A 
ydym yn gwybod a yw'r gwaith yn cael ei ddyblygu ai peidio?   

Gwell gwerthusiad o fentrau a gyflawnir gan brosiectau a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru.  

Angen dull cydgysylltiedig o ddelio â thipio anghyfreithlon ar dir preifat ledled 
Cymru. 



5 Mae angen datblygu system orfodi gyson ledled Cymru wedi'i ategu gan 
refeniw sydd wedi'i neilltuo ar gyfer gwneud hyn. Er mwyn cefnogi'r system 
hon, dylid gosod dyletswydd statudol ar bob awdurdod lleol i fynd i'r afael â 
thipio anghyfreithlon ar lefel leol ac nid mewn modd ad hoc yn seiliedig ar y 
refeniw sydd ar gael. Awgrymwyd dangosyddion perfformiad cenedlaethol 
hefyd. 

Yn erbyn y sylw canlynol; 

Er bod dealltwriaeth y dylid glynu wrth egwyddorion Un Llais Cymru, credir y 
dylai fod gan Gynghorau unigol ddewis ynghylch materion gorfodi ac na 
ddylent feddu ar y logo partneriaeth ac ati bob amser onid yw'n gysylltiedig â 
menter genedlaethol.  

Dylid sicrhau bod y gwaith o waredu gwastraff anghyfreithlon yn ddyletswydd 
statudol i awdurdodau lleol. 

 Canlyniad 2 - Dealltwriaeth eang bod tipio anghyfreithlon yn annerbyniol 
mewn cymdeithas. 

6 Addysg - Rhowch wybod i bobl beth y dylent ei wneud os byddant yn dyst i 
weithgarwch tipio anghyfreithlon. 

7 Dylai mentrau megis Taclo Tipio Cymru gael eu hysbysebu fel mentrau 
Cymru Gyfan yn hytrach na rhai sy'n ymwneud â rhai ardaloedd yn unig e.e. y 
Cymoedd. 

8 Sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol bod tystiolaeth o dipio anghyfreithlon yn 
eu cymuned leol.  Weithiau, mae'r tipiau anghyfreithlon wedi'u clirio ac nid yw 
cartrefi cyfagos hyd yn oed yn ymwybodol o'r broblem.  Gellir gwella 
strwythurau adrodd drwy anfon llythyrau a chardiau post i'r gymuned leol. 

9 Defnyddio cyflogeion gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio yn y gymuned i 
wybod am beth y dylid edrych a rhoi gwybod am achosion o dipio 
anghyfreithlon. 

10 Dylai pob ALl ddefnyddio ei gylchlythyr misol a'r wasg leol i roi 
cyhoeddusrwydd i gyfrifoldebau perchenogion cartrefi a busnesau bach a'r 
cosbau sy'n gysylltiedig â chyflogi pobl i waredu sbwriel o'u heiddo yn 
anghywir. 

11 Annog preswylwyr i roi gwybod am dipio anghyfreithlon drwy ddarparu rhif ffôn 
am ddim. 

12 Canllawiau Arfer Da ar fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon e.e. Cardiau Post 
Troseddau Amgylcheddol IACC. 



13 Cefnogi ymgyrchoedd amnest gwastraff. 

14 Gwell addysg ynghylch dyletswydd gofal, gan ddechrau mewn ysgolion. 

15 Byddai hysbyseb deledu lefel uchel ar ymgyrch tipio anghyfreithlon a sbwriel 
genedlaethol yn fuddiol. 

16 Annog busnesau mawr i gymryd cyfrifoldeb drwy annog pobl i gael gwared ar 
eu gwastraff mewn ffordd gyfrifol. Er enghraifft, dylai siopau DIY a dodrefn nodi 
bod gwaredu gwastraff mewn ffordd gyfrifol yn rhan o'r broses o brynu cegin 
newydd, soffa neu duniau o baent. 

 Canlyniad 3 - Haws i bobl ddelio â'u gwastraff mewn ffordd gyfrifol. 

17 Gallai Swyddogion Rheoliadau Adeiladu dynnu sylw at y ffaith bod angen 
trefniadau gwaredu gwastraff cywir ar waith a'u gorfodi fel rhan o'u 
dyletswyddau archwilio arferol. Gallai cyfrifoldebau rheoli gwastraff y rheini sy'n 
gyfrifol am ddatblygiadau mawr gael eu hymestyn i gwmpasu contractwyr 
adeiladu llai o faint. 

18 Byddai'n fuddiol hyrwyddo argaeledd safleoedd Amwynder Dinesig a'r defnydd 
y gall endidau masnachol ac endidau anfasnachol eu gwneud ohonynt i 
waredu 'gwastraff anodd' yn rhad (Mae hyn yn arbennig o wir am waredu 
cynhyrchion sment asbestos).  

19 Dylai fod yn rhatach i'r troseddwr waredu'r gwastraff yn gyfreithlon nag yn 
anghyfreithlon. 

Dylid rhoi mwy o bwyslais ar y ffaith bod tipio anghyfreithlon yn drosedd a all 
arwain at gyfnod yn y carchar. 

20 Dylid mynd ati i hyrwyddo cynlluniau cost isel a gynigir gan Gynghorau Sir a 
sefydliadau preifat eraill i gasglu eitemau domestig mawr mewn modd cyson 
ledled Cymru er mwyn lleihau'r potensial y gallai tipio anghyfreithlon ddigwydd.  
Awgrymodd rhai ymatebwyr hefyd y dylai'r gwasanaethau hyn gael eu darparu 
am ddim. 

21 Dylai fod yn hawdd cael gafael ar restrau o safleoedd a all gymryd gwastraff 
gan fusnesau, gan gynnwys gwastraff anadweithiol, a gwybodaeth am gludwyr 
gwastraff cofrestredig. Cafwyd awgrym y dylai cludwyr gwastraff cofrestredig 
arddangos eu rhif ar eu cerbydau. 

22 Os yw'n bosibl, dylid cyflwyno cymhellion er mwyn annog pobl i fynd â'u 
gwastraff i safleoedd gwaredu cyfreithlon. Gallai hyn fod yn seiliedig ar 
gymhellion i ailgylchu. Awgrymwyd hefyd y gellir rhoi talebau disgownt i'r rheini 
sy'n defnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig. 



 Canlyniad 4 - Unrhyw un sy'n tipio'n anghyfreithlon yn cael ei ddal a'i 
gosbi'n briodol. 

23 Dylid diwygio Adran 33 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd (1990) er mwyn 
sicrhau na ellir erlyn tirfeddianwyr am y rheswm syml nad ydynt wedi gwaredu 
gwastraff sydd wedi'i dipio ar eu tir. Yn ogystal â bod yn annheg, nid yw 
ychwaith yn cymell pobl i roi gwybod am achosion o dipio anghyfreithlon. 
Byddai dileu'r gofyniad hwn yn helpu i leddfu pryderon tirfeddianwyr y cânt eu 
herlyn am rywbeth sydd y tu hwnt i'w rheolaeth. Ar yr un pryd, dylid cyflwyno 
system sy'n caniatáu i wastraff sydd wedi'i dipio'n anghyfreithlon gael ei 
dderbyn yn haws ar dipiau lleol, a hynny am ddim. 

24 Atgyfnerthu'r ddyletswydd i orfodi tipio anghyfreithlon ar dir preifat. 

25 Dylid gwneud mwy o ddefnydd o guddwylio mewn ardaloedd lle ceir 
problemau. 

26 Dylid ystyried defnyddio mesurau adferol yn fwy eang. 

27 Annog diwylliant o enwi a chodi cywilydd. 

28 Cydweithio rhwng timau gorfodi a thimau economaidd, er enghraifft, ni ddylai 
troseddwyr gael arian grant i sefydlu busnesau, neu dylent o leiaf gael llai o 
gymorth ariannol. 

29 Adolygu 'Flycapture', cymryd hysbysiadau Cosb Benodedig allan o 'Flycapture'.

30 Ystyried y posibilrwydd o fynd i'r afael â throseddau baeddu gan gŵn/tipio 
anghyfreithlon/taflu sbwriel o dan Gynlluniau Gwarchod Cymdogaeth? 
Gwybodaeth leol ac ati. 

31 Cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig ar gyfer tipio anghyfreithlon. 

31a Cynnwys/egluro gwastraff domestig a adewir yn y mannau anghywir fel rhan o'r 
disgrifiad o dipio anghyfreithlon. Yn ogystal ag achosi problemau gyda sbwriel, 
mae rhoi bagiau allan ar yr amser anghywir, ar y diwrnod anghywir ac ati yn 
gwneud i ardal edrych fel pe bai wedi'i hesgeuluso. 

 Atebion Trawsbynciol 

32 Ateb arfaethedig ar gyfer delio â thipio anghyfreithlon ar dir preifat; 

1. Cofnodi Manylion a Rhoi Gwybod am Achosion 

 

 



 

Yn sail i unrhyw ateb mae'r gofyniad i brofi bod y gwastraff yn ganlyniad i dipio 
anghyfreithlon. Y ffordd symlaf o wneud hyn yw gofyn i'r tirfeddiannwr preifat 
gymryd llun o'r gwastraff a hysbysu'r Awdurdod Lleol am y tip anghyfreithlon, 
efallai drwy borth e-adrodd safonol syml ar gyfer gwastraff sydd wedi'i dipio'n 
anghyfreithlon sy'n cofnodi'r wybodaeth mewn ffordd debyg i'r gronfa ddata 
'Flycapture'. 

2. Tirfeddiannwr yn Cludo Gwastraff 'Cartrefi' i Safle Amwynder Dinesig i'w 
waredu am ddim 

Gellir gwaredu symiau bach o wastraff cartrefi ar y safleoedd hyn. Ni ddylai fod 
yn ofynnol i dirfeddianwyr sy'n cludo gwastraff a dipiwyd yn anghyfreithlon 
gofrestru ag Asiantaeth yr Amgylchedd (Cyfoeth Naturiol Cymru) fel cludwr 
gwastraff. Lle y bo'n bosibl, dylai'r tirfeddiannwr gael ei annog i wahanu'r 
gwastraff yn ddeunyddiau ailgylchadwy er mwyn cyfyngu ar faint o wastraff a 
anfonir i safleoedd tirlenwi. Dim ond gwastraff a dipiwyd yn anghyfreithlon ac y 
rhoddwyd gwybod i'r Awdurdod Lleol amdano a fyddai'n gallu cael ei waredu 
am ddim. Gallai'r porth e-adrodd gynhyrchu 'rhif olrhain' awtomatig i'w 
arddangos wrth fynd i mewn i'r safle gwastraff (byddai hyn hefyd yn golygu na 
fyddai angen cyfnewid Nodyn Trosglwyddo Gwastraff). 

3. Tirfeddiannwr yn cysylltu ag Asiantaeth yr Amgylchedd ynglŷn â symiau 
mawr o wastraff neu wastraff peryglus  

Dylid rhoi gwybod i Asiantaeth yr Amgylchedd (Cyfoeth Naturiol Cymru) am 
symiau mawr o wastraff (>un lori lawn), gwastraff peryglus neu dipiau 
anghyfreithlon sy'n achosi llygredd er mwyn iddynt ymchwilio i'r achosion hynny 
a'u clirio.  

4. Awdurdod Lleol neu Asiantaeth yr Amgylchedd i roi canllawiau arfer da 

Dylid rhoi canllawiau ar ddulliau atal i'r tirfeddiannwr er mwyn sicrhau na chaiff 
achosion eu hailadrodd. Gellir gwneud hyn mewn sawl ffordd yn dibynnu ar yr 
adnoddau sydd ar gael i'r Awdurdod Lleol/Asiantaeth yr Amgylchedd (mae'r 
canllawiau hyn eisoes yn cael eu datblygu gan y Grŵp Cenedlaethol dros 
Atal Tipio Anghyfreithlon). Dylid sicrhau bod y canllawiau hyn, a rhif ffôn 
canolog neu gyfeiriad e-bost, ar gael yn eang. 

Mae'r ateb hwn yn: Rhannu'r gost rhwng y tirfeddiannwr a'r awdurdod lleol, gan 
ei fod yn ofynnol i dirfeddianwyr gludo'r gwastraff i safle er mwyn ei waredu am 
ddim; Lleihau'r baich rheoleiddio ar y tirfeddiannwr a'r rheoleiddiwr drwy ddileu'r 
angen i gofrestru fel cludwyr gwastraff neu gynhyrchu Nodiadau Trosglwyddo 
Gwastraff; Helpu i roi darlun cywir o faint y broblem mewn ardal, gan ei bod yn 
ofynnol i dirfeddianwyr roi gwybod am y gwastraff er mwyn iddynt allu ei 
waredu am ddim; Gellir ei ddefnyddio i asesu'r cynnydd tuag at sicrhau lleihad 



yn nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon mewn ardaloedd lleol, gan fod 
gwybodaeth am dipio anghyfreithlon ar dir cyhoeddus a thir preifat yn cael ei 
chasglu er mwyn llunio ystadegau swyddogol; Cynnal y protocol presennol 
rhwng Asiantaeth yr Amgylchedd ac Awdurdodau Lleol; Gellir ei addasu i 
weddu i'r math o gyfleusterau a'r adnoddau sydd ar gael yn lleol. 



 

Atodiad 5 

Camau gweithredu a awgrymwyd mewn cynhadledd 'Cymru 
Ddi-dipio' a gynhaliwyd ar 26ain Tachwedd 2012 yn Stadiwm Swalec 

yng Nghaerdydd. 

 

Cynhaliwyd pedwar gweithdy yn y gynhadledd.  Roedd y gweithdai'n canolbwyntio ar 
y pedwar canlyniad a nodwyd yn y ddogfen ymgynghori.  Isod ceir rhestr o'r camau 
gweithredu a fyddai, yn ôl y rheini a oedd yn bresennol, yn sicrhau bod y 
canlyniadau yn cael eu cyflawni. 

 Canlyniad 1 - Pob sefydliad allweddol yng Nghymru yn ymrwymo i ddileu 
tipio anghyfreithlon, ymrwymiad sy'n rhan annatod o'u strategaethau a'u 
gwaith o ddydd i ddydd. 

C1 
Cynnwys dangosyddion mewn papurau gwyn ar ddatblygu cynaliadwy - gallai'r 
dangosyddion hynny gynnwys tipio anghyfreithlon. 

C2 
Codi ymwybyddiaeth ar lefel uchel - nid yw Llywodraeth Cymru, A Llau yn 
pregethu i'r cadwedig.  

C3 Mwy o sbardunau statudol/dangosyddion perfformiad i bob sefydliad. 

C4 Annog pobl i herio a chefnogi, cymorth i bobl sy'n herio. 
C5 Annog partneriaethau a chysylltiadau. 

C6 Gweithio mewn partneriaeth er mwyn rhannu gwybodaeth. Cynnwys eraill fel 
yr Adran Gwaith a Phensiynau, adrannau/cymdeithasau tai a'r heddlu. 

C7 Ymrwymo i ddarparu adnoddau. 

C8 Ei gynnwys yn y cynlluniau integredig sengl - strategaethau cymunedol. 

C9 Chwalu rhwystrau mewnol yn yr un sefydliad er mwyn atal y broses o godi 
ymerodraethau. 

 Canlyniad 2 - Dealltwriaeth eang bod tipio anghyfreithlon yn annerbyniol 
mewn cymdeithas. 

C10 Herio normau cymdeithasol - Balchder yn y gymuned. 
C11 Cynnydd hirdymor/addysg ychwanegol. 
C12 Cael hyrwyddwyr yn eich ardal. 
C13 Mynd i'r afael â rhwystrau iaith. 

C14 
Busnes - gwybodaeth gyda llythyrau atgoffa am ardrethi.  Addysgu am 
Ddyletswydd Gofal, codi ymwybyddiaeth o'r ffaith ei fod yn drosedd, addysg 
gref yn y gymuned. 

C15 Newid canfyddiad o ran sbwriel pwy ydyw. 



C16 Cynnig gwobrwyon a chymhellion. 
C17 Addysg gryfach yn y gymuned. 
C18 Ymgyrch gyhoeddusrwydd, ymgyrchoedd ar wahanol lefelau.  Llwybrau 

gwahanol yn y cyfryngau a llwybrau cyfathrebu gwahanol, mynd i'r afael â 
rhwystrau iaith. 

C19 Sicrhau ei bod yn haws i bobl wybod ble i fynd i roi gwybod am wastraff a 
chael gwared arno. 

C20 Sicrhau ei bod yn haws cael gafael ar wybodaeth am wastraff. 
C21 Addysg: Ei gwneud yn haws drwy wybodaeth a chyfrifoldeb cymdeithasol. 
C22 Canfyddiad cadarnhaol o'r drosedd.  Rhoi cyhoeddusrwydd i'r gollfarn a 

sicrhau bod pobl yn ymwybodol bod yr ALl yn mynd i'r afael â'r drosedd. 
 Canlyniad 3 - Haws i bobl ddelio â'u gwastraff mewn ffordd gyfrifol. 

C23 Safleoedd i ailgylchu pob math posibl o wastraff. 
C24 Ble mae'r gwastraff yn mynd, camau orfodi ar y cam cynllunio. 
C25 Darparu sgipiau cymunedol a safleoedd Amwynder Dinesig symudol. 
C26 Casglu gwastraff yn fwy aml. 
C27 Ei gwneud hi'n rhatach i waredu gwastraff. 
C28 Pennu dyddiadau casglu ar gyfer eitemau domestig mawr. 
C29 Mwy o hyblygrwydd i ddefnyddwyr masnachol ddefnyddio cyfleusterau. 
C30 Darparu sgipiau cymunedol a safleoedd Amwynder Dinesig symudol. 
C31 Sicrhau bod safleoedd Amwynder Dinesig ar agor am gyfnod hwy a chynyddu 

nifer y safleoedd hynny. 
C32 Cynyddu'r mathau o wastraff y gellir eu casglu wrth ochr y ffordd. 
C33 Gwell partneriaeth â'r diwydiant casglu gwastraff ac Awdurdodau Lleol parthed 

mynediad ar gyfer gwastraff masnachol preifat.  Ei gwneud yn haws i bobl gael 
gwared ar eu gwastraff. 

 Canlyniad 4 - Unrhyw un sy'n tipio'n anghyfreithlon yn cael ei ddal a'i 
gosbi'n briodol. 

C34 Angen ailystyried y system cludwyr gwastraff cofrestredig. 
C35 Angen casglu data ar dir preifat a thir cyhoeddus er mwyn cael y darlun mwyaf 

cynhwysfawr posibl. Gwell ffocws ar brosesau casglu a arweinir gan 
wybodaeth ar gyfer gwaith gorfodi a rhannu data er mwyn cael atebion 
strategol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 

C36 Llai o fiwrocratiaeth o ran camau gorfodi. 
C37 Enwi a Chodi Cywilydd. 
C38 Trwyddedau cludo gwastraff unigol. 
C39 Ymarfer cwmpasu i nodi'r rhwystrau a wynebir gan ALlau unigol o ran sicrhau 

erlyniad llwyddiannus.  
C40 Teledu cylch cyfyng mewn ardaloedd lle ceir problemau. 
C41 Dirymu trwydded cludo gwastraff ac atafaelu cerbyd ar ôl collfarn. 
C42 Rhoi'r hyn sydd ei eisiau/ei angen ar y llys. 
C43 Defnyddio gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
C44 Cofrestriad cludo gwastraff yn ôl cerbyd nid person. 
C45 Opsiynau dedfrydu eraill h.y. gwaharddiad/pwyntiau ar drwydded. 



C46 Gwneud iawn â'r gymuned. 
C47 Dirwy briodol am y drosedd - Atafaelu cerbyd/enillion troseddu. 
C48 Hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau EM am yr enillion 

nas datgelwyd yn sgil y gweithgaredd. 
C49 Ymchwiliadau effeithlon. 
C50 Dulliau adrodd cywir T.D.P VRN - i – ALl 
C51 Datgelu collfarnau blaenorol fel mater o drefn ar y cam cyn-dedfrydu. 
C52 ALl yn chwarae rôl arweiniol ac yn ariannu swyddog yr heddlu i fynd ar batrôl. 

 


