
arbed ailddefnyddio ailgylchu

Eich arweiniad 
i ailgylchu 
gartref

Arweiniad i’r hyn y 
gallwch ei ailgylchu 
fel rhan o’ch 
casgliad ailgylchu 
ymyl y ffordd yng 
Nghastell-nedd 
Port Talbot



Bydd yr arweiniad hwn yn eich helpu 
i ddeall pa fathau o ddeunyddiau 
y gallwch eu hailgylchu wrth ymyl y 
ffordd a ble gallwch ailgylchu’r rhai 
na allwch eu rhoi i’w casglu wrth ymyl
y ffordd.
Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gweithio i 
gynyddu swm yr ailgylchu yn y fwrdeistref sirol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu gofyniad i bob 
cyngor yng Nghymru gynyddu ei gyfradd ailgylchu 
flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae’n rhaid cyflawni cyfradd 
ailgylchu o 58% erbyn 2015/16 a chyfradd ailgylchu o 
64% erbyn 2019/20. 

Bydd cynghorau lleol yn derbyn dirwyon llym os nad 
ydynt yn cyrraedd y targed a dyma’r rheswm pam ein 
bod yn gofyn i bob aelwyd yng Nghastell-nedd Port 
T

I gyflawni’r targedau hyn, rydym am ei wneud mor 
hawdd â phosib i chi ailgylchu cymaint â phosib, a 
gofynnwn am eich cefnogaeth ac i chi ddefnyddio cynllun 
ailgylchu ymyl y ffordd y cyngor yn gywir.

Diolch am ein helpu i ailgylchu mwy.

albot ailgylchu popeth y gallan nhw.



 CA  ewch ag ef i’r ganolfan ailgylchu, mwy o fanylion ar dudalen 8.

Cardbord
IE NA
✔ Bocsys cardbord

✔ Cardbord rhychiog

✔ Pecynnu prydau parod

✔ Bocsys grawnfwyd

✔ Tiwbiau papur toiled/cegin

✔ Cardiau cyfarch

✔ Blychau wyau

✗  Unedau cardbord rhychiog 
mawr nad ydynt wedi’u torri’n 
ddarnau. (Rhaid torri pecynnu 
cardbord mawr yn ddarnau 
neu mi fydd yn rhy fawr i fynd 
ar ein cerbydau casglu.) CA

✗  Ffilm blastig – tynnwch hi lle 
bynnag y bo'n bosib

Cartonau
IE NA
✔  Cartonau diod e.e. llaeth/

sudd*

✔  Tetra Paks*

✔  Cartonau cawl*

*tynnwch y caeadau plastig

✗  Cartonau nad ydynt wedi'u 
golchi



Plastigion
IE NA
✔ Poteli plastig
✔  Tybiau, potiau a 

hambyrddau bwyd 
plastig

✔  Poteli glanhau  
(e.e. cannydd)

✔  Poteli cynnyrch ystafell 
)ŵsiamp .e.e( ihclomy

✔  Topiau neu gaeadau 
poteli plastig (tynnwch 
oddi ar y botel)

✔  Bagiau siopa
✔  

✗  Polystyren
✗  Pecynnau creision
✗  Ffilm blastig (gan gynnwys papur 

lapio paledi)
✗  Pecynnu bwyd anifeiliaid anwes
✗  Potiau neu hambyrddau 

planhigion CA

✗  Plastigion caled megis teganau, 
cambrenni neu ddodrefn gardd CA

✗  Cynwysyddion olew injan  
neu baent CA

✗  Casys CD/DVD CA

✗  Cynwysyddion rhannol lawn

Gwydr
IE NA
✔  Poteli gwydr (pob lliw)
✔  Jariau gwydr (pob lliw)

✗  Gwydr wedi’i atgyfnerthu  
e.e. ffenestri ceir

✗  Ffenestri CA

✗  Crochenwaith CA

✗  Pyrex CA

✗  Gwydrau yfed CA

✗  Cynwysyddion rhannol lawn

Deunydd lapio swigod



 CA  ewch ag ef i’r ganolfan ailgylchu, mwy o fanylion ar dudalen 8.

Papur cymysg
IE NA
✔  Papur a chylchgronau
✔  Cyfeirlyfrau ffôn
✔  Catalogau
✔  Post sgrwtsh
✔  Amlenni (plaen neu â 

phadin)
✔  Papur wedi’i rwygo

✗  Gwelyau anifeiliaid CA

✗  Papur lapio CA

✗  Papur wal CA

✗  Papur cegin
✗  Hancesi papur neu hancesi 

sychu llaith
✗  Papur wedi’i lamineiddio

Tecstilau a dillad
IE NA
✔ Dillad

✔  Dillad gwely
✔  Llenni
✔  Esgidiau

✗  Duvets/gobenyddion/
clustogau CA

✗  Eitemau o safon y gellir eu 
hailddefnyddio (e.e. eu rhoi  
i siop elusen)



Gwastraff bwyd
IE NA
✔  Cig a physgod - amrwd ac 

wedi’u coginio, gan gynnwys 
esgyrn

✔  Ffrwythau a llysiau – amrwd, 
wedi’u coginio a phlicion

✔  Cynnyrch llaeth e.e. caws
✔  Bara, teisennau a theisennau

crwst 
✔  Reis, pasta a ffa
✔  Bwyd nad yw wedi’i fwyta o’ch 

platiau
✔  Bagiau te, gwaddodion te  

a choffi
✔  Plisgyn wyau

✗  Pecynnu o unrhyw fath
✗  Bagiau plastig
✗  Hylifau
✗  Olew neu fraster hylif CA

✗  Papurau newydd neu 
bapur cegin

✗  Bwyd mewn pecynnau 
(e.e. eitemau y tu hwnt i’r 
dyddiad defnyddio)

✗  Gwastraff anifeiliaid o 
unrhyw fath

Gwastraff gardd
IE NA
✔  Gwair, chwyn a dail
✔  Blodau – wedi’u torri a chynnwys 

basgedi crog a phlanhigion 
mewn potiau

✔  Toriadau llwyni, rhisgl, brigau, 
canghennau (llai na 5cm o led)

✔  Blawd llif a darnau bach o bren

✗  Pridd, compost, rwbel, 
pren neu gerrig

✗  Chwyn ymledol megis 
canclwm Japan, ffromlys 
chwarennog a’r benfelen

✗  Boncyffion coed neu 
ganghennau trwchus CA

✗  Gwelyau anifeiliaid CA



 CA  ewch ag ef i’r ganolfan ailgylchu, mwy o fanylion ar dudalen 8.

Metelau
IE NA
✔  Tuniau
✔  Caniau
✔  Caeadau a chapiau metel o 

jariau a photeli
✔  Caniau erosol
✔  Ffoil glân (wedi’i gywasgu)
✔  Hambyrddau bwyd ffoil glân

✗  Tuniau paent CA

✗  Caeadau erosol plastig
✗  Ffoil plastig (e.e. pecynnau 

creision)

Batris
Gallwch ond ailgylchu batris wrth ymyl y ffordd unwaith bydd eich 
aelwyd wedi’i chynnwys yn ein gwasanaeth Ailgylchu+ a’ch bod 
wedi derbyn sach fatris.

IE NA
✔  Batris cartref: O fatris 

celloedd bach cymhorthion
clyw/batris oriorau i fatris
sgwâr a batris ffonau symudol

✔  Hen larymau mwg a CO
2

✗  Batris ceir a beiciau  
modur CA

✗  Batris sy’n cynnwys hylif CA

tins & cans



Ewch ar daith i’r Ganolfan
Ailgylchu!
Ni allwch ailgylchu llawer o’r pethau a restrir 
uchod fel rhan o’ch casgliad ymyl y ffordd ond 
bydd ein canolfannau ailgylchu’n eu derbyn.
Mae tair canolfan ailgylchu yng Nghastell-nedd Port Talbot; yn 
Llansawel, y Cymer a Phontardawe.
I ddefnyddio’r cyfleusterau hyn, rhaid i chi fyw yng Nghastell-nedd 
Port Talbot ac ailgylchu eich gwastraff cartref eich hun.
Gallwch fynd â’r holl ddeunyddiau hyn i’n canolfannau ailgylchu: 
●  Papurau newydd, 

cylchgronau a chardbord

●  Poteli a jariau gwydr

●  Gwydr mewn haenau

●  Caniau metel

●  Plastigion

●  Batris cerbydau neu 
gartref

●  Olew mwyn gwastraff 
(injan)

●  Bylbiau golau/tiwbiau 
fflworolau

●  Carpedi

●  Celfi

●  Matresi

●  Poteli nwy gwag

●  Paent cartref

●  Tecstilau ac esgidiau

●  Gwastraff gardd

●  Metel sgrap

●  Pren

●  Cyfarpar trydanol ac
electronig gwastraff

Os byddwch yn ymweld ag unrhyw un o’r canolfannau  
mewn fan neu ag ol-gerbyd, bydd angen i chi wneud cais am 
drwydded mynediad am ddim. Gallwch wneud hyn ar-lein neu
drwy ffonio 01639 686868.

Am restr lawn o’r hyn y gallwch fynd ag ef i’r Ganolfan 
Ailgylchu, ewch i www.npt.gov.uk/ailgylchu 



Casgliadau swmpus
Os oes gennych eitemau sy’n rhy fawr i’ch bin 
neu i chi eu cludo i’r ganolfan ailgylchu, gallwch 
ofyn i ni ddod i wneud casgliad swmpus.
Byddwn yn codi tal am y gwasanaeth hwn a byddwn yn 
casglu unrhyw nifer o eitemau o setiau teledu i garpedi, celfi i 
oergelloedd.

I drefnu hyn, ewch i www.npt.gov.uk/swmpus

Siop Ailddefnyddio
Os byddwch yn teimlo bod eitemau dieisiau’n rhy 
dda i gael eu hailgylchu, yna peidiwch â’u taflu.
Mae ein Siop Ailddefnyddio yng Nghanolfan Ailgylchu Llansawel 
ar agor drwy gydol y flwyddyn, dydd Llun i ddydd Sul*

Mae ailddefnyddio’n bwysig wrth leihau swm y gwastraff a anfonir 
i safleoedd tirlenwi ac mae’n helpu i leihau costau gwaredu.

Dan reolaeth Ymddiriedolaeth Enfys, mae’r siop yn lle gwych i roi 
eich eitemau dieisiau i’w gwerthu’n rhad.  Byddant wedyn yn mynd i 
gartref da yn lle cael eu taflu. 

Gallwch roi unrhyw eitemau i’w hailddefnyddio yn unrhyw un o’n tair.

*Gallwch wirio’r oriau agor ar-lein yn www.npt.gov.uk/ailgylchu neu 
drwy ffonio’r Siop Ailddefnyddio’n uniongyrchol ar 01639 821 045.
 



Cysylltu â ni
Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch ar unrhyw agwedd ar ein

 
 

gwasanaeth ailgylchu, mae nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni: 

 

www.npt.gov.uk/ailgylchu

arbed ailddefnyddio ailgylchu

Recycle4NPT 

01639 686868

www.npt.gov.uk/ailgylchu

@Recycle4NPT      


