
Neath Port Talbot Council
Cyngor Castell-nedd Port Talbot

recycle for Neath Port Talbot
ailgylchu dros Gastell-nedd Port Talbot

ARWEINIAD
AILGYLCHU
Arweiniad ar yr hyn y
gallwch ei ailgylchu
fel rhan o'ch casgliad 
ailgylchu ar ymyl y ffordd
yng Nghastell-nedd 
Port Talbot



Pam y dylech chi ailgylchu? 
• Mae ailgylchu'n helpu i ddiogelu'r amgylchedd

• Mae ailgylchu'n cadw adnoddau ynni
• Mae ailgylchu'n lleihau'r defnydd o safleoedd 

tirlenwi 

• Does dim cyfyngiad ar y swm y gallwch ei ailgylchu

• Byddwn yn casglu'r holl ailgylchu bob wythnos

• Bob yn ail wythnos byddwn yn casglu'ch biniau 
olwynion/sachau du a'ch gwastraff gardd

• Byddwn yn casglu 1 bin olwynion yn unig (neu 
3 sach ddu mewn ardaloedd casglu sachau)

• Cofiwch, rhaid i’ch ailgylchu a’ch sbwriel fod 
 allan i’w casglu erbyn 6am

Sut mae'r system 
casglu ailgylchu
 yn gweithio? 



 

IN THIS BAG

YN Y BAG HWNIN THIS BAG

YN Y BAG HWN

GARDEN WASTE ONLY

GWASTRAFF GARDD YN UNIG GARDEN WASTE ONLY

GWASTRAFF GARDD YN UNIG

Eich cyfarpar ailgylchu 

2 x fag gwyn ailddefnyddiadwy 
90 litr ar gyfer plastigion, cerdyn, 
cartonau, ffoil, tuniau a chaniau

Blwch du â chlawr ar gyfer papur

Blwch du heb glawr ar gyfer 
gwydr cymysg yn unig 

Bagiau gwyrdd ailddefnyddiadwy 
ar gyfer gwastraff gardd

Bin gwastraff bwyd gwyrdd i'w 
gyflwyno i'w gasglu

Blwch bach i'w gadw yn eich cegin 



Beth gallwch chi 
ei roi yn eich bin 
gwastraff bwyd? 

• Cig a physgod - amrwd ac wedi'u coginio, 
  gan gynnwys esgyrn

• Cynnyrch llaeth e.e. caws

• Bara, teisennau a phasteiod

• Reis, pasta a ffa

• Bwyd sydd heb ei fwyta o'ch platiau a'ch llestri

• Cydau te, gwaddodion te a choffi

• Plisg wyau

• Bwyd y mae'r dyddiad terfyn wedi mynd heibio 

Gwastraff Bwyd  
 

Rydym yn casglu gwastraff bwyd bob wythnos.

Gallwch roi cymaint o wastraff ailgylchu ag yr 
hoffech allan i'w gasglu.

• Ffrwythau a llysiau - amrwd, wedi'u coginio a philion 

Gallwch gael cyfarpar gwastraff bwyd ychwanegol 
ar-lein yn: www.npt.gov.uk/ailgylchu



• Bocsys cardbord

• Cardbord rhychiog

• Cardiau cyfarch

• Bocsys grawnfwyd

 

• Cartonau llaeth

• Cartonau sudd

• Cartonau cawl

Cardbord  
 

Bag
1

Cartonau 

Rhowch yr eitemau hyn ym mag 1 

Beth gallwch
chi ei roi yn
eich bagiau 
ailgylchu gwyn?

Gallwch roi cymaint o wastraff ailgylchu ag yr 
hoffech allan i'w gasglu

Rhowch yr eitemau hyn yn y bag yn rhydd, ac nid 
mewn bagiau plastig.
Bydd angen torri darnau o gerdyn mawr yn ddarnau llai.

• Tiwbiau papur tŷ bach
   /cegin 

• Tetra paks

Gallwch gael bagiau ychwanegol ar-lein yn 
www.npt.gov.uk/ailgylchu

IN THIS BAG

YN Y BAG HWN



• Poteli plastig

• Tybiau 

• Potiau bwyd

• Hambyrddau 
  bwyd
• Bagiau plastig

Plastigion

Bag
2

IN THIS BAG

YN Y BAG HWN

• Tuniau 

• Caniau

• Aerosolau 

• Cloriau metel

Caniau
• Ffoil glân 

• Hambyrddau 
  bwyd ffoil 

Ffoiltin s & can s

Rhowch yr eitemau hyn yn y bag yn rhydd, ac nid 
mewn bagiau plastig.
Rhowch eitemau glân i'w hailgylchu'n unig - 
golchwch eich plastigion, eich hambyrddau bwyd 
a'ch tuniau.

Rhowch yr eitemau hyn ym mag 2 

Gallwch roi cymaint o wastraff ailgylchu ag yr 
hoffech allan i'w gasglu
Gallwch gael bagiau ychwanegol ar-lein yn 
www.npt.gov.uk/ailgylchu



• Papur a chylchgronau 

• Llyfrau ffôn

• Catalogau a phost sothach

• Amlenni

• Papur wedi'i rwygo 

Papur cymysg 
 

 

Beth gallwch 
chi ei roi yn 
eich blwch 
du â chlawr? 

Gallwch roi cymaint o wastraff ailgylchu ag yr 
hoffech allan i'w gasglu
Gallwch gael blychau ychwanegol ar-lein yn 
www.npt.gov.uk/ailgylchu



• Poteli a jariau gwydr*

*rhowch gloriau metel yn eich bag gwyn

Gwydr cymysg, poteli a jariau 

 

O fatris bach ar gyfer cymhorthion clyw ac 
oriorau i fatris sgwâr a batris ffonau symudol. 
Larymau CO2 a mwg sydd wedi dod i ddiwedd 
eu hoes.

Batris

Beth sy'n mynd yn y bag gwyn bach?

Beth gallwch 
chi ei roi yn 
eich blwch du
heb glawr? 

Gallwch roi cymaint o wastraff ailgylchu ag yr 
hoffech allan i'w gasglu
Gallwch gael blychau ychwanegol ar-lein yn 
www.npt.gov.uk/ailgylchu



• Toriadau gwair, chwyn a dail 

• Blodau - blodau wedi'u torri a chynnwys 
  basgedi crog/planhigion pot

• Toriadau perthi, rhisgl, brigau, ffyn a 
  changhennau (sy'n llai na 5cm o drwch) 

• Blawd llif ac asglodion pren

Gwastraff gardd

Beth gallwch
chi ei roi yn 
eich sachau 
gwyrdd?

GARDEN WASTE ONLY

GWASTRAFF GARDD YN UNIG GARDEN WASTE ONLY

GWASTRAFF GARDD YN UNIG

Gallwch roi cymaint o wastraff ailgylchu ag 
yr hoffech allan i'w gasglu.

I archebu bagiau gwyrdd newydd neu ychwanegol 
am £1 ewch i: www.npt.gov.uk/ailgylchu



I gael rhagor o wybodaeth am 
ein Canolfannau Ailgylchu Cymunedol, 
gan gynnwys amserau agor a'r cerbydau 
a ganiateir ar y safle, ewch i 
www.npt.gov.uk/canolfannauailgylchu

Canolfannau Ailgylchu Cymunedol

Mae rhai eitemau na allwch eu rhoi gyda'ch casgliad 
ailgylchu wythnosol ond gallwch eu hailgylchu o hyd 
yn eich canolfan ailgylchu gymunedol.

Gall preswylwyr Castell-nedd Port Talbot ddefnyddio'r
Canolfannau Ailgylchu Cymunedol canlynol:

Llansawel Y Cymer Cwm
Twrch Isaf

Maent yn cynnwys:
• Tsieini / llestri
• Plastigion caled fel teganau 
• Cynwysyddion ar gyfer olew peiriannau neu baent 
• Potiau neu hambyrddau planhigion plastig 
• Cloriau CD/DVD
• Cwarelau ffenestri
• Pyrex a gwydrau yfed 
• Bylbiau/tiwbiau fflwroleuol
• Carthenni/gobenyddion/ clustogau/ 
   tecstilau/ esgidiau
• Olew neu fraster hylif 
• Batris ceir a beiciau modur



Ni ellir ailgylchu eitemau sydd wedi’u 
halogi.

Tynnwch y bwyd o'r pecyn a golchwch 
ac ailgylchwch y pecyn. 

Dylid rhoi eitemau llai yn eich 
bin olwynion.

Dylech fynd ag eitemau mwy i'ch 
Canolfan Ailgylchu Cymunedol leol. 

• Haenen blastig - tynnwch hyn lle y bo modd
• Polystyren
• Pecynnau creision
• Cydau bwyd anifeiliaid anwes 
• Gwydr gwydn
• Papur cegin 
• Hancesi papur neu hancesi sychu 
• Papur wedi'i lamineiddio 
• Hylif
• Gwastraff anifail o unrhyw fath 
• Pridd, compost, rwbel, pren neu gerrig
• Papur lapio

  

Mae rhai pethau na allwn eu 
hailgylchu ar hyn o bryd.



Ewch ar-lein i www.npt.gov.uk/ailgylchu
i gael rhagor o wybodaeth
I drefnu casgliad gwastraff swmpus, dewch o hyd
i'ch canolfan ailgylchu cymunedol leol a gwiriwch 
eich dyddiad casglu sbwriel ac ailgylchu.

Diolch am ailgylchu

    

Recycle4NPT 

@Recycle4NPT

contactcentre@npt.gov.uk


