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arbed ailddefnyddio ailgylchu

Ailgylchu+ 

Yn cyflwyno eich gwasanaeth ailgylchu newydd



Sut mae system 
casglu Ailgylchu+  
yn gweithio?
Mae’r holl ailgylchu’n cael ei gasglu bob wythnos, ac 
eithrio gwastraff gardd, sy’n cael ei gasglu bob yn ail 
wythnos ynghyd â’ch sbwriel (bin du neu sachau du).

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

Bydd eich offer ailgylchu’n cael eu gwacáu gan ein 
criwiau a’u dychwelyd i’ch pwynt casglu gyda’ch sachau y 
tu mewn i’r blwch.

Byddwch wedi derbyn: 
•  Un sach wen 180 litr i’w hailddefnyddio, a fydd yn 

dal eich plastigion, cerdyn, cardbord, cartonau, ffoil, 
tuniau a chaniau.

• Blwch du gyda chaead ar gyfer papur a thecstilau.
• Blwch du heb gaead ar gyfer gwydr cymysg yn unig.
• Sach wen ar gyfer batris aelwyd.



Dylech eisoes gael y canlynol: 
•  Cadi cegin 5 litr llwyd ar gyfer gwastraff bwyd (defnydd 

mewnol).
•  Cadi gwyrdd 23 litr ar gyfer gwastraff bwyd (defnydd 

allanol).
• Sachau gwastraff bwyd. 
• Sachau ailgylchu plastigion.

Parhewch i ddefnyddio eich gwasanaeth gwastraff bwyd 
fel arfer.

Dylai eich gwastraff gardd barhau i gael ei 
gynnwys mewn sachau ailgylchu plastig.

Nid oes terfyn i’r hyn y gallwch ei ailgylchu, felly os nad 
oes gennych yr eitemau hyn neu os oes angen mwy 
arnoch, gallwch archebu’r hyn mae ei angen arnoch ar 
eich gwefan www.npt.gov.uk/archebufyeitemau 

Os oes gennych eisoes hen flwch gwydr gwyrdd, 
bydd yn cael ei gymryd gan ein criwiau.

I gael arweiniad llawn am yr  
hyn y gallwch ei ailgylchu wrth  
ymyl y ffordd, gweler yr Arweiniad  
Ailgylchu ar ein gwefan 
www.npt.gov.uk/ailgylchu



Beth sy’n mynd yn y bagiau ailgylchu hesian gwyn?

Bag 1

IN THIS BAG

YN Y BAG HWN

cardbord  cartonau 
Bocsys cardbord

Cardbord rhychiog
Cardiau cyfarch

Blychau grawnfwyd
Tiwbiau papur cegin/

tŷ bach

 Cartonau llaeth
Cartonau sudd

Tetra paks
Cartonau cawl

 
  

  
   

Mae'r eitemau hyn yn mynd ym Mag 1 
(yn rhydd, nid mewn sachau plastig)



 
 
 
 
 
 

 

Mae'r eitemau hyn yn mynd ym Mag 2 (yn rhydd, 
nid mewn sachau plastig)

IN THIS BAG

YN Y BAG HWN

Bag 2

plastigion caniau ffoil
Poteli plastig 

Tybiau 
Potiau bwyd 

Hambyrddau bwyd 
Bagiau plastig

 Tuniau
Caniau 

Aerosolau

 Ffoil glân 
(wedi'i wasgu)
Hambyrddau 

bwyd ffoil (glân)

  
  
  

  



Beth a roddir yn y blychau du?
Gallwch roi’r pethau hyn yn y blwch du â chaead:  
(yn rhydd, nid mewn bagiau plastig).

 papur cymysg tecstilau cymysg   
 Papur a chylchgronau a dillad 
 Cyfeirlyfrau ffôn Dillad 
 Catalogau a phost sgrwtsh Llieiniau gwely 
 Amlenni (plaen neu drwchus) Llenni 
 Carpion papur Esgidiau 
 (gwaelod y blwch)



Mae’r eitemau hyn yn mynd yn eich blwch du heb gaead: 
(yn rhydd, dim mewn bagiau plastig).

 gwydr, poteli a jariau cymysg 
 Poteli a jariau gwydr glân*  
 *mae’r caeadau metel yn mynd yn y sach wen

Beth a roddir yn y sach fach wen?
batris  
O fatris bach cymorth clyw/oriawr i fatris sgwâr  
a batris ffonau symudol. Hen unedau larwm  
mwg a CO2.



Pam ein bod yn cyflwyno’r 
newidiadau hyn?
Mae cyflwyno Ailgylchu+ yn rhan o’n hymgyrch i gynyddu 
ailgylchu yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae taflu sbwriel 
mewn safle tirlenwi’n ddrud ond mae hefyd yn ddrwg i’r 
amgylchedd lleol hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi gofyniad i holl gynghorau 
Cymru i gynyddu eu cyfradd ailgylchu flwyddyn ar ôl blwyddyn, 
gan gyflawni cyfradd ailgylchu o 58% erbyn 2016 a 64% erbyn 
2019/20. Rhoddir dirwyon llym ar awdurdodau lleol os na 
fyddant yn bwrw’r targedau hyn. Mae hyn yn golygu bod angen 
i bob aelwyd ailgylchu popeth y gall.

Dyma pam ein bod wedi cyflwyno’r gwasanaeth Ailgylchu+, 
sy’n rhoi cyfle i breswylwyr ailgylchu hyd yn oed yn fwy fel rhan 
o’u gwasanaeth ymyl y ffordd.

Mae llawer o bobl eisoes yn ailgylchu ac rydym  
yn gobeithio y bydd y gwasanaeth newydd yn 
eu hannog i ailgylchu hyd yn oed mwy, wrth 
annog y rhai nad ydynt yn ailgylchu ar hyn 
o bryd i wneud hynny.

Nid oes terfyn ar yr hyn y gallwch ei 
ailgylchu. Os oes angen mwy o offer  
arnoch, gallwch archebu ar-lein yn  
www.npt.gov.uk/archebufyeitemau 
neu drwy gysylltu â ni isod.

Diolch am ddefnyddio’r gwasanaeth ailgylchu.

www.npt.gov.uk/ailgylchu
Recycle4NPT      @Recycle4NPT       01639 686868

arbed ailddefnyddio ailgylchu


