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Mae Cymru’n arwain y byd o 
ran rheoli gwastraff



Ble ydym ni am fod

Ein nod yw symud at economi gylchol yng Nghymru. Lle
rydym yn osgoi creu gwastraff a’n bod ni’n defnyddio’r hyn

rydym yn ei ddefnyddio mor hir â phobl. 

Mae hyn yn rhan bwysig o’r hyn sydd ei angen i arafu’r
newid yn yr hinsawdd. 

Mae’n creu llawer o swyddi newydd fel rhan o’r symudiad at 
economi carbon isel.     



Sut mae Ailgylchu a Mwy yn
gweithio gyda strategaethau
eraill



Amcanion cyffredinol
Llywodraeth Cymru

Tecach – defnyddio ein cyfran deg o stwff a gwneud yn
siŵr fod pawb yng Nghymru’n rhannu’r manteision.

Gwyrddach – cynhyrchu llai o garbon a gwneud dim drwg i
natur.

Ffyniant – helpu pobl i fod yn llwyddiannus.
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Sut mae taro’r nod : 
Y Chwe Thema Graidd
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Sut mae taro’r nod: 
Yr Wyth Prif Gam

7

1. Dod y gorau yn y byd am ailgylchu

2. Rhoi’r gorau i ddefnyddio plastig untro

3. Casglu gwastraff mewn ffordd wyrddach

4. Osgoi gwstraffu bwyd trwy ystyried y gadwyn fwyd

gyfan

5. Rhoi blaenoriaeth i ddefnyddio pren ac ailwneud ac

ailgylchu mwy o bethau

6. Helpu ac addysgu cymunedau i wneud y pethau bach

sydd gyda’i gilydd yn gwneud gwahaniaeth mawr

7. Helpu busnesau i wneud mewn o’u gwastraff ac i

gymryd camau er lles yr amgylchedd

8. Bod yn gwbl gyfrifol am ein gwastraff



Sut mae’n gweithio - gyda’i
gilydd



Rydym wedi gwneud yr ymgynghoriad hwn yn

fyr ac yn hawdd ei ddeall.

Bydd eich barn yn dylanwadu ar ein camau

dros y degwad nesaf ac yn ein helpu i ddilyn y 

llwybr at Gymru ddiwastraff

Mae Llywodraeth Cymru am 
glywed eich barn

Cwestiwn 1. Ydyn ni wedi dewis y themâu

a’r camau cywir?



Cwestiwn 2. Ydyn ni wedi anghofio

rhywbeth?  Os ydyn ni, beth?

Cwestiwn 3. Ydych chi’n meddwl y dylen ni

wneud mwy gydag ysgolion, er enghraifft, i

atal ac ailddefnyddio gwastraff? Os ydych, 

beth?

Cwestiwn 4. A oes gennych syniadau eraill

sut y gallwn wastraffu llai, fel bwyd neu

blastig?

Mae Llywodraeth Cymru am 
glywed eich barn



Cwestiwn 5. Rydyn ni am i fusnesau wneud

pethau o bethau sydd wedi’u hailgylchu ac am 

i bobl ddewis ailddefnyddio neu i brynu mwy o 

bethau sydd wedi’u hailgylchu. 

Yn eich barn chi, sut y gallwn wneud i hyn

ddigwydd?

Mae Llywodraeth Cymru am 
glywed eich barn



Sut i ymateb:

• Yr holiadur ar-lein: 
https://llyw.cymru/strategaeth-economi-
gylchol

• E-bostiwch ni: BeyondRecycling@gov.wales
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