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8.1.5 Gweithdrefn Defnyddio'r Storfa Gwastraff Cemegol   
 

1 Diben 

Diffinio rhwymedigaethau cyfreithiol a gweithdrefnau Prifysgol Abertawe mewn 

perthynas â storio, casglu a gwaredu cemegau a thoddyddion gwastraff a sylweddau 

cemegol peryglus eraill. Mae'r weithdrefn hon yn berthnasol i gemegau a 

thoddyddion gwastraff a sylweddau cemegol peryglus eraill a gynhyrchir gan y 

Brifysgol. 

 

2 Cyfrifoldebau 

Grwp Cyfrifoldeb 

Yr holl staff Sicrhau bod yr holl wastraff cemegol wedi'i becynnu, ei 
labelu a'i waredu'n gywir. 

Swyddog 
Gwastraff ac 
Ailgylchu 

Darparu cymorth i sicrhau bod pob adran yn mynd â 
chemegau a thoddyddion gwastraff a sylweddau peryglus 
eraill i'r storfa gwastraff cemegol berthnasol  

a threfnu i'r cemegau gael eu pecynnu a'u gwaredu wedi 
hynny, gan sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth ac â'r 
weithdrefn hon.  

Chemcycle a 
WasteCare 

Darparu cemegydd cymwys i becynnu cemegau ac, wedyn, 
gasglu a chludo gwastraff cemegol i'w waredu.  

Sicrhau bod nodiadau llwyth yn cael eu cwblhau, eu llofnodi 
a'u hanfon at y Swyddog Gwastraff ac Ailgylchu. 

Veolia (y prif 
gontractwr 
gwastraff) 

Darparu cemegydd cymwys i becynnu cemegau, ac wedyn, 
gasglu a chludo gwastraff cemegol i'w waredu.  

Sicrhau bod nodiadau llwyth yn cael eu cwblhau, eu llofnodi 
a'u hanfon at y Swyddog Gwastraff ac Ailgylchu. 

3 Dyletswydd Gofal a Chyfrifoldeb Cyfreithiol  

I sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â'i Dyletswydd Gofal, fel y'i nodir yn Adran 
34 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, rhaid i'r Brifysgol sicrhau bod ei holl wastraff 
yn cael ei storio mewn modd a fydd yn ei atal rhag cael ei ryddhau neu ei ollwng tra 
bydd ar y safle neu'n cael ei storio. 

 

 Rhaid sicrhau bod gwastraff yn cael ei gadw, ei drin, ei drosglwyddo neu ei 
waredu  yn unol â thrwydded rheoli gwastraff neu awdurdod arall 

 Rhaid i wastraff fod dan reolaeth y deilydd bob amser 
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 Rhaid i wastraff gael ei drosglwyddo i bobl awdurdodedig yn unig, megis 
cludwyr gwastraff cofrestredig neu weithrediadau gwaredu gwastraff 
trwyddedig â chaniatâd i dderbyn y math hwnnw o wastraff 

 Rhaid i ddisgrifiad ysgrifenedig digonol gyd-fynd ag unrhyw wastraff sy'n cael 
ei drosglwyddo/symud, a fydd yn caniatáu adnabod y gwastraff a'i drin yn 
gywir. 

 

Rhaid i'r Brifysgol weithredu i ddiogelu gwastraff wedi'i storio rhag:  

 

 cyrydu neu dreulio cynwysyddion gwastraff  

 gorlifo neu ollyngiad damweiniol neu drwytholchi damweiniol o wastraff nad 
yw wedi'i ddiogelu rhag y glaw;  

 damwain neu'r tywydd yn achosi i gynhwysydd gwastraff dorri gan ryddhau'r 
gwastraff;  

 gwastraff yn cael ei chwythu gan y gwynt neu'n cwympo wrth gael ei storio 
neu ei gludo; a  

 fandaliaid, lladron, plant, tresmaswyr neu anifeiliaid yn mynd â gwastraff 
ymaith 

 

Mae'r Ddyletswydd Gofal hon yn dechrau gyda'r sawl a gynhyrchodd y gwastraff ac ni 

ellir ei dirprwyo i eraill. Mae'r ddyletswydd hon yn orfodadwy o dan y gyfraith a gellir 

erlyn unigolion a'r Brifysgol am achosion o beidio â chydymffurfio. O ganlyniad, rhaid 

i'r Brifysgol (a'i staff a'i myfyrwyr) wneud pob ymdrech i gategoreiddio, didoli a storio 

gwastraff yn unol â'r safonau a bennir gan y ddeddfwriaeth gyfredol.  

 

Cyn ei gasglu, rhaid didoli a storio gwastraff cemegol yn unol â'i gategori priodol yn 

storfeydd cemegol y Brifysgol er mwyn lleihau risg ac atal adweithiau cemegol. 

Darperir arweiniad pellach ar ddosbarthu a storio gwastraff cemegol gan WMGN20 - 

Arweiniad ar Ddosbarthu a Storio Gwastraff Cemegol a dogfen Llywodraeth y DU - 

"Tecnical Guidance WM3: Waste Classification - Guidance on the classification and 

assessment of waste”. 

 

4 Y Broses 

4.1 Gweithgareddau Allweddol 

 

Y Tîm Cynaliadwyedd:  

 Penodi a rheoli'r Contractwr(wyr) Gwaredu Gwastraff trwyddedig.  

 Cydlynu casglu a gwaredu gwastraff cemegol.   

 Cynnal gwiriadau dyletswydd gofal.  

 Rheoli dogfennau gwastraff cemegol.  

 Hysbysu a chofrestru gyda’r awdurdodau perthnasol.  

 Darparu'r EWC priodol ar gyfer gwaredu (lle y bo'n briodol) 

http://naturalresourceswales.gov.uk/media/679446/waste-classification-technical-guidance-wm3-may14th.pdf
http://naturalresourceswales.gov.uk/media/679446/waste-classification-technical-guidance-wm3-may14th.pdf
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 Perchnogaeth Storfa Gwastraff Cemegol Grove a chyfrifoldeb am y broses 
gymeradwyo ar gyfer derbyn gwastraff cemegol i Storfa Gwastraff Cemegol y 
Bae 

 
Unedau Gwasanaeth Proffesiynol/Colegau:  

 Rhaid sicrhau bod ganddynt system ar waith i gynnal Asesiad Risg Cemegol1 
ar gyfer unrhyw sylweddau peryglus a bod yr asesiadau'n nodi'r ffordd gywir 
o gael gwared ar y sylwedd.  

 Rhaid sicrhau bod cemegau'n cael eu storio mewn cynhwysyddion addas a'u 
bod wedi'u labelu'n gywir yn barod i'w casglu.  

 Dylid mynd â gwastraff cemegol i'r storfa gwastraff cemegol briodol i'w 
waredu (Sylwer - ac eithrio cemegau risg uchel sy'n cael eu trafod ym mhwynt 
2) 

 Rhaid llenwi ffurflenni cais i waredu gwastraff cemegol yn gywir a'u 
dychwelyd i estates-waste@abertawe.ac.uk a rhaid bod cymeradwyaeth 
wedi'i sicrhau ymlaen llaw cyn mynd â gwastraff cemegol i'r man storio 
(darllenwch yr adran “Cymeradwyaeth ar gyfer Gwastraff Cemegol”).  Dylid 
darparu copi papur o'r ffurflen wedi'i chymeradwyo wrth fynd â'r gwastraff 
cemegol i'r storfa.  

 

Y Coleg Peirianneg; 

 Perchnogaeth Storfa Gwastraff Cemegol y Bae 

 Mae staff yr iard wasanaeth yn gyfrifol am agor ac asesu cynwysyddion 

gwastraff cemegol ac asesu eu dibynadwyedd â'u llygaid, ac am asesu 

cyfanrwydd y sachau coch a gludir i Storfa Gwastraff Cemegol Campws y Bae 

cyn y gellir rhoi'r llwyth gwastraff yn y storfa2. 

 

4.2 Cyfarwyddiadau Gwaredu 

 

Darperir canllaw fesul cam cyflym isod i'r weithdrefn ofynnol i waredu gwastraff 

cemegol drwy Storfa Gwastraff Cemegol y Brifysgol;  

1. Nodwch briodwedd perygl uniongyrchol pob eitem gwastraff  
2. Cwblhewch y Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol yn gywir  
3. E-bostiwch y ffurflen I estates-waste@abertawe.ac.uk i'w hasesu a'i 

chymeradwyo  
4. Sicrhewch fod y gwastraff wedi'i becynnu'n ddiogel a'i labelu 
5. Arhoswch am gymeradwyaeth  
6. Cludwch y gwastraff i'r storfa  

 Campws y Bae - dewch â'r gwastraff i'r storfa gan wisgo Cyfarpar 
Diogelwch Personol 

                                                      
1Cysylltwch â'r Arweinydd Iechyd a Diogelwch lleol am ragor o wybodaeth 
2 Gweler Atodiad B am Restr Wirio Diogelwch Siopau Gwastraff Cemegol 

mailto:estates-waste@abertawe.ac.uk
mailto:estates-waste@abertawe.ac.uk
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 Campws Singleton - dewch â'r gwastraff i'r storfa ar y diwrnodau agor 
dynodedig, gan wisgo Cyfarpar Diogelwch Personol 

 

Rhaid dod â chopi papur o'r Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol, wrth ddod â 

gwastraff i'r storfa.  

Bydd cemegydd y contractwr gwastraff cemegol a benodwyd gan y Brifysgol yn 

dynodi'r Côd Gwastraff Ewropeaidd cywir a'i gymhwyso i'r gwastraff cyn symud y 

llwyth o'r safle. 

 

4.2.1 Cam 1 - Nodi priodwedd perygl uniongyrchol pob eitem gwastraff 

 

Darperir rhagor o wybodaeth yn WMGN20. Os oes unrhyw gwestiynau, 

cysylltwch â'r Tîm Cynaliadwyedd am ragor o gymorth.   

 

4.2.2 Cam 2 - Cwblhau'r Ffurflen Gwastraff Cemegol 
 

Rhaid nodi unrhyw wastraff mae angen cael gwared arno, fesul eitem, ar y Ffurflen 

Gwaredu Gwastraff Cemegol3  

 

Mae taflenni data diogelwch sy'n cydymffurfio â REACH yn darparu gwybodaeth 

ynghylch priodweddau peryglus sylwedd ac yn amlinellu'r trefniadau a argymhellir i 

ymdrin ag ef, ei waredu a'i storio. Rhaid cofnodi'r wybodaeth hon ar y Ffurflen 

Gwaredu Gwastraff Cemegol.  

 

Mae rhagor o wybodaeth fanwl am ddosbarthu gwastraff peryglus a'r trothwyau 

uchaf ar gyfer y dosbarthiadau perygl gwahanol ar gael yn y Canllaw Technegol 

WM3: Waste Classification ac yn WMGN20, Canllaw y Brifysgol ar Ddosbarthu a 

Storio Gwastraff Cemegol. Am gymorth pellach, e-bostiwch estates-

waste@abertawe.ac.uk 

 

4.2.3 Cam 3 - E-bostio'r ffurflen i'w hasesu a'i chymeradwyo  
 

Dylid e-bostio'r ffurflen wedi'i chwblhau i estates-waste@abertawe.ac.uk i'w hasesu 

a'i chymeradwyo gan y Tîm Cynaliadwyedd. Mae'r meysydd gorfodol wedi'u hamlygu 

ar y ffurflen.  Os na chaiff y meysydd hyn eu cwblhau'n gywir, efallai y bydd yn arafu'r 

                                                      
3Mae hon ar gael ar y tudalennau staff yn https://www.swansea.ac.uk/cy/y-
brifysgol/cynaliadwyedd/ychydig-iawn-o-wastraff/ 
 

https://www.swansea.ac.uk/media/chemical-waste-disposal-formV3.xlsx
https://www.swansea.ac.uk/media/chemical-waste-disposal-formV3.xlsx
mailto:estates-waste@abertawe.ac.uk
mailto:estates-waste@abertawe.ac.uk
mailto:estates-waste@swansea.ac.uk
https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/cynaliadwyedd/ychydig-iawn-o-wastraff/
https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/cynaliadwyedd/ychydig-iawn-o-wastraff/
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gymeradwyaeth i waredu. Gall y Tîm Cynaliadwyedd ofyn am ragor o wybodaeth i 

ategu'r asesiad. Bydd y Tîm Cynaliadwyedd yn adolygu pob llwyth i sicrhau bod pob 

math o wastraff cemegol a restrir yn addas i'w dderbyn i'r storfa. 

 

4.2.4 Cam 4 - Sicrhau bod y gwastraff wedi'i becynnu'n ddiogel ac yn briodol  

 

Rhaid i bob math o wastraff sy'n dod i'r storfa gael ei labelu'n glir gan nodi'r 

Briodwedd Beryglus. Ni dderbynnir unrhyw eitemau i'r storfa heb Label 

Gwastraff Cemegol y Brifysgol wedi'i gwblhau.4 

 

 

Ffigur 1 - Enghraifft o'r Label Gwastraff Cemegol 

 

4.2.4.1 4.a Cynnwys gwastraff hylifol  
 

Rhaid bod Winchesters yn addas ar gyfer y math o wastraff, felly dylid dilyn y 

canllawiau canlynol: 

 

 Winchesters Gwydr: gellir eu defnyddio ar gyfer y rhan fwyaf o 

gemegau, ac eithrio gwastraff asid hydrofflworig 

 Winchesters Plastig: addas ar gyfer asidau ac alcalïau. Fodd bynnag, ni 

ddylid eu defnyddio ar gyfer toddyddion cryf iawn neu gymysgeddau sy'n 

cynnwys toddyddion cryf iawn. 

 

Ni ddylid defnyddio cynwysyddion/poteli a ddyluniwyd ar gyfer solidau i storio 

gwastraff hylifol.  

 

Cyfrifoldeb cynhyrchydd y gwastraff yw gwirio cyflwr pob Winchester a 

chynhwysydd cyn gwaredu gwastraff. Mae'n rhaid i Golegau/Unedau 

Gwasanaeth Proffesiynol/grwpiau ymchwil gael gafael yn eu potel neu eu 

Winchester eu hunain i waredu gwastraff.  

                                                      
4Mae hwn ar gael yn: https://www.swansea.ac.uk/cy/y-
brifysgol/cynaliadwyedd/ychydig-iawn-o-wastraff/  

https://www.swansea.ac.uk/media/chemical-waste-label.docx
https://www.swansea.ac.uk/media/chemical-waste-label.docx
https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/cynaliadwyedd/ychydig-iawn-o-wastraff/
https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/cynaliadwyedd/ychydig-iawn-o-wastraff/
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Peidiwch â gorlenwi poteli Winchester. Dylid eu llenwi hyd at yr ysgwyddau yn 

unig a dylai'r caeadau fod yn dynn, ac ni ddylai fod unrhyw dyllau ynddynt. Ni 

ddylai poteli Winchester sy'n cynnwys hylif tra fflamadwy neu eithriadol o 

fflamadwy (HP3) fod yn fwy na thri chwarter llawn. Os na chaiff y gofyniad hwn 

ei fodloni, ni fydd y poteli Winchester yn cael eu derbyn yn y storfa.  

 

Rhaid dilyn canllawiau'r cyflenwr ynghylch cynwysyddion a phecynnu addas i'w 

defnyddio, fel y'i nodir yn y taflenni data diogelwch.  

 

 

Ffigur 2 - lefel uchaf llenwi potel Winchester a chanlyniadau ei gorlenwi a defnydd  

anghywir. 

 

4.2.4.2 4.b Gwastraff soled (heblaw am mewn sach goch) 

 

Rhaid pecynnu'r holl wastraff cemegol, e.e. powdrau, yn briodol ac yn ddiogel, 

yn unol â'r daflen data diogelwch a'r canllawiau defnyddio. Mae hyn er mwyn 

sicrhau cludiant diogel i'r storfa gwastraff cemegol i'w waredu.  

 

4.c Sachau Coch ar gyfer Gwastraff Soled a Halogwyd gan Gemegau  

 

Darllenwch WMGN21 - Soledau Labordy wedi'u Halogi gan Gemegau am 

arweiniad pellach. Dylai'r holl sachau coch gynnwys soledau sydd wedi'u halogi 

gan gemegau, megis cyfarpar diogelwch personol a thywelion papur glas, yn 

unig. Ni ddylid rhoi unrhyw eitemau miniog5 nac eitemau eraill sy'n debygol o 

dorri'r sach yn y sach goch. Ni ddylai fod unrhyw dyllau neu rwygau yn y sach 

wrth iddynt gyrraedd y storfa. Os oes angen, defnyddiwch ddwy sach goch, un 

                                                      
5Darllenwch WMGN22 a WMGN23 

https://www.swansea.ac.uk/media/wmgn21-chemical-contaminated-laboratory-solids-waste-red-bag.pdf
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y tu mewn i'r llall, i atal gwastraff rhag cael ei ollwng. Rhaid bod Label 

Gwastraff Cemegol wedi'i gwblhau ar bob sach.  

 

Ffigur 3 - Enghraifft o sach goch dderbyniol (cyn gosod label arni) 

 

4.2.4.3 Cam 5 - Trosglwyddo i'r Storfa Gwastraff Cemegol 
 

Rhaid casglu unrhyw gemegau â'r priodweddau perygl uniongyrchol canlynol 

o'r labordai eu hun: 

 

 HP=1 (Ffrwydrol) e.e. Asid Picrig 

 HP-6 (Gwenwynig, yn benodol wrth anadlu) e.e. Asid Hydrofflworig  
 

Fodd bynnag, bydd y Tîm Cynaliadwyedd yn adolygu pob llwyth fesul achos, gan 

ddibynnu ar y crynodiad.  

 

Ceir dwy storfa gwastraff cemegol ar safleoedd y Brifysgol a dangosir eu lleoliadau yn 

Atodiad A.  

 

 Lleolir Storfa Gwastraff Cemegol Grove ar Gampws Parc Singleton rhwng 
Grove (Adeilad 12) a Glyndŵr (Adeilad 11.1) Mae'r Swyddog Gwastraff ac 
Ailgylchu yn agor y storfa bob dydd Iau. Gweler Atodiad A am yr oriau agor.  
 

Bydd rhaid i'r holl ymwelwyr, tenantiaid a chontractwyr sy'n defnyddio'r 

storfeydd (os nad ydynt yng nghwmni aelod o'r Tîm Cynaliadwyedd) gwblhau 

cyflwyniad i'r Storfa Gemegol cyn ei defnyddio.  

 

 Lleolir Storfa Gwastraff Cemegol Campws y Bae yn yr Iard Gwasanaeth 
Peirianneg. Mae'r storfa hon yn agor yn ôl y galw, rhwng 9am a 4pm o ddydd 
Llun i ddydd Gwener. I gael mynediad, rhaid anfon Ffurflen Gwaredu 
Gwastraff Cemegol i estates-waste@abertawe.ac.uk i'w chymeradwyo cyn y 
gellir mynd â gwastraff cemegol i'r storfa. Bydd aelod o iard wasanaeth y 
Coleg Peirianneg yn cael copi o'r e-bost cymeradwyo a bydd yn gyfrifol am 
agor y storfa ac archwilio'r gwastraff cyn ei dderbyn i'r storfa.  

mailto:estates-waste@abertawe.ac.uk
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Rhaid i unigolion sy'n dod â gwastraff i storfeydd gwastraff cemegol Singleton a'r Bae 

wisgo cyfarpar diogelwch personol priodol. Rhaid cludo eitemau gwastraff mewn 

modd diogel a sicr a rhaid darparu Ffurflen Gwaredu Gwastraff Cemegol gyda'r 

llwyth.  

 

5 Prosesu a Chasglu Gwastraff i'w Waredu oddi ar y Safle 

 

Caiff gwastraff cemegol y Brifysgol ei gasglu gan gontractwr gwastraff cemegol 

cofrestredig sy'n meddu ar yr holl hawlenni a thrwyddedau angenrheidiol gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd.  

 

Cludir gwastraff y Brifysgol i orsaf trosglwyddo gwastraff peryglus gofrestredig cyn ei 

gludo i gyfleusterau arbenigol sy'n niwtraleiddio, yn llosgi neu'n paratoi'r gwastraff 

cemegol i'w ailddefnyddio'n ddiwydiannol.  

 

6 Costau Gwaredu  

 

Codir taliadau ar denantiaid y Brifysgol am waredu gwastraff cemegol. Os yw 

tenantiaid am gael gwared ar wastraff cemegol, rhaid iddynt lenwi'r Ffurflen Gwaredu 

Gwastraff Cemegol a'i hanfon drwy e-bost i estates-waste@abertawe.ac.uk i drafod 

trefniadau a'r costau tebygol.  

 

Os oes gan Golegau ac Unedau Gwasanaeth Proffesiynol gyfanswm sylweddol o 

gemegau i'w gwaredu (h.y. gwacáu labordy), gan gynnwys cyfanswm sylweddol o 

gemegau HP1 a HP6 i’w casglu’n uniongyrchol, bydd rhaid iddynt ddarparu côd cost 

am y gwasanaeth.   

 

Am arweiniad pellach, e-bostiwch estates-waste@abertawe.ac.uk 

 

7 Effeithiau a Chamau Gweithredu yn sgil diffyg Cydymffurfiaeth 

Gall peidio â chydymffurfio â'r weithdrefn arwain at: 

 Methiant i gydymffurfio â gofynion EcoGampws a safon ISO 14001:2015  
 

http://www.swansea.ac.uk/media/Chemical%20waste%20disposal%20formV3.xlsx
http://www.swansea.ac.uk/media/Chemical%20waste%20disposal%20formV3.xlsx
mailto:estates-waste@swansea.ac.uk
mailto:Estates-Waste@Swansea.ac.uk
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Manylir ar effeithiau peidio â chydymffurfio â'r weithdrefn hon yn 10.1 Diffyg 
Cydymffurfio, Camau Gweithredu Unioni ac Atal. 
 

8 Rheoli Fersiwn 

Dyddiad Fersiwn Diweddariad 

 1 Dogfen wreiddiol 

 2 - Templed diwygiedig 
- Adolygwyd, diweddarwyd ac ehangwyd gwybodaeth 

26.01.21 3 Diweddariadau hypergyswllt amrywiol a 
mewnosodwch newidiadau yn amseroedd agor siopau 
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9 Atodiad A - Map o Leoliadau'r Storfeydd Gwastraff Cemegol 

 

Campws Singleton  

 

Storfa Gwastraff Cemegol Grove: Lleoliad 12 ar y Map o'r Campws. 

 

O 7 Chwefror 2019, bydd Storfa Gwastraff Cemegol Grove ar agor unwaith yr wythnos. 

 

Dyma'r oriau agor newydd: 

 Dydd Iau 1af y mis: 9.30-10am 

 2il ddydd Iau'r mis: 2.00-2.30pm 

 3ydd dydd Iau'r mis: 9.30-10am 

 4ydd dydd Iau'r mis: 2.00-2.30pm 
* E-bostiwch estates-waste@abertawe.ac.uk i egluro'r oriau agor ym mis Ionawr 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:estates-waste@abertawe.ac.uk
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10 Campws y Bae  

 

Storfa Gwastraff Cemegol Iard Gwasanaeth Peirianneg Lleoliad: 3.1 yn yr Iard 

Gwasanaeth Peirianneg  

 

Oriau Agor: 

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am-4pm  

Mynediad drwy gymeradwyaeth yn unig  

Dim ond staff yr iard wasanaeth sy'n gallu agor y storfa  
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Atodiad B  

 

Rhestr Wirio Swyddfa Storfa Gwastraff Cemegol, Iard Peirianneg, 

Campws y Bae 

 

Rhestr Wirio Ticiwch  

Enw'r derbynnydd  

Rhif Labordy/Ystafell 

Dyddiad 

 

 

 

 

Ydy'r holl gemegau wedi'u labelu? 

 

 

 

Ydy'r holl beryglon wedi'u nodi? 

 

 

 

Ydy pob winchester a chynhwysydd yn hollol gadarn? 
(archwiliad â llygaid)  

 

 

 

Ydy pob winchester wedi'i lenwi'n briodol? (at fôn y gwddf yn 
unig) 

 

 

 

Ydy'r holl sachau coch wedi'u labelu? 

 

 

 

Ydy'r holl sachau coch ynghau heb rwygau na thyllau? 
(archwiliad â llygaid)  

 

 

 

Ydy Swyddog yr Iard Wasanaeth wedi llofnodi, nodi ei 
flaenlythrennau a dyddiad ar bob label gwastraff cemegol cyn 
derbyn y gwastraff i'r storfa? 

 

 


