
Mwy nag
Ailgylchu: ein
llwybr tuag at
economi
gylchol

Mae cadw adnoddau mewn defnydd, osgoi gwastraff a symud tuag at

economi gylchol yn mynd law yn llaw ag ymdrechion Cymru i gyrraedd

sero-net erbyn 2050. Mae cyfraddau ailgylchu Cymru o flaen y mwyafrif

o wledydd eraill ac erbyn hyn mae Llywodraeth Cymru wedi nodi

cynllun newydd, uchelgeisiol sy'n mynd y tu hwnt i ailgylchu, sy'n

canolbwyntio ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac yn anelu at

sicrhau'r cyfraniad mwyaf posibl i bob un o bedwar dimensiwn llesiant

trwy gamau gweithredu beiddgar ac arloesol. Bydd cyflwyno'r cynllun

hwn yn dibynnu ar weithredu cydweithredol ac integredig gan

Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, busnesau a chymunedau a

gallwn eisoes weld gweithredu arloesol ac ysbrydoledig yn digwydd ar

lawr gwlad.
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Lleihau ôl troed carbon o echdynnu deunydd crai

Effeithlonrwydd adnoddau a'r economi gylchol

Caffael cynaliadwy

Cefnogi busnesau trwy'r Gronfa Economi Gylchol

Buddsoddi mewn sgiliau gwyrdd

Cymru Lewyrchus:

Graddoli eitemau untro a

phlastig allan

Dileu gwastraff bwyd y gellir ei

osgoi

Ymdrechu am y cyfraddau

ailgylchu uchaf yn y byd

Rhoi offer dros ben i wledydd

eraill

Cymru sy'n Gyfrifol yn Fyd-eang:

Blaenoriaethu defnydd

deunydd cynaliadwy

Lleihau effaith casglu

gwastraff ar yr amgylchedd

Cymru Gydnerth:

Galluogi a chefnogi gweithredu

cymunedol

Cyngor ar weithredu unigol

Cymru o Gymunedau Cydlynus:

Annog rhannu, ailddosbarthu,

atgyweirio, ailddefnyddio ac

ail-weithgynhyrchu

Atal niwed cymdeithasol rhag

gwastraff bwyd

Cymru sy'n Fwy Cyfartal:

Annog mentrau cymunedol sy'n

mynd i'r afael ag unigrwydd ac yn

gwella iechyd meddwl

Yn cefnogi teithio llesol a

mynediad at fwyd ffres

Cymru Iachach:



Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol:

Mae Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 yn argymell bod Llywodraeth Cymru "Yn

parhau i arwain y ffordd ar ailgylchu, a gweithredu ei huchelgais i ddod yn wlad sero

gwastraff, sero carbon net."

"Mae gan Gymru economi gylchol gwbl weithredol" yw un o'r camau mwy uchelgeisiol

ar y Daith i Gymru sy'n Gyfrifol yn fyd-eang.

"Hoffem weld tystiolaeth sut rydych chi'n ystyried mentrau i gefnogi'r economïau

cylchol a sylfaenol..."

Adborth i Lywodraeth Cymru o fonitro cynnydd y Comisiynydd o gynnydd

https://www.futuregenerations.wales/cy/


Economi gylchol i Gymru
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Gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

caffi atgyweirio

Bydd pawb yn gweithio gyda'i
gilydd o fewn economi gylchol.

Bydd cymunedau'n teimlo eu bod
wedi'u grymuso i weithredu.

Dim
plastig
untro.

Ôl-troed carbon isel i
fusnesau.

Defnyddio nwyddau sy'n cael eu
hailgylchu, eu hail-gynhyrchu neu

eu gwneud o ddeunyddiau
cynaliadwy fel pren.

Y
cyfraddau
ailgylchu

uchaf yn y
byd.

Lleihau effaith
casglu gwastraff.

Bydd Cymru yn
cymryd

cyfrifoldeb llawn
am ei gwastraff.

Dim
gwastraff

bwyd.



Cyfranogiad dilys ac ystyrlon

Cydweithio a chynnwys cymunedau

ledled Cymru gyfan;

Dechreuwyd cyfranogiad rhan mor

gynnar â phosibl yn natblygiad y polisi;

Digwyddiadau dwyieithog a gynhelir ar

adegau ac mewn lleoliadau sy'n gyfleus i

gymunedau sicrhau bod pawb yn cael

cyfle cyfartal i gyfrannu;

Cadwyd dogfennau ategol yn fyr ac

roeddent yn cynnwys fersiynau,

crynodebau a chyflwyniad hawdd eu

darllen i alluogi ymgysylltiad annibynnol;

Cyfranogiad parhaus drwyddi draw a

gwahodd pobl i gyfrannu at gamau olaf y

strategaeth trwy weminarau i ddatblygu'r

camau sydd wedi'u cynnwys yn y polisi.

40
o ddigwyddiadau
wyneb yn wyneb

wedi'u cynnal ledled
Cymru gyfan

2000+
yn cymryd rhan

Moratoriwm ar unwaith ar weithfeydd

ynni-o-wastraff ar raddfa fawr newydd

- rhywbeth a godir gan gymunedau ar

sawl achlysur;

Y neges gyson bod y mater yn un

defnydd yn hytrach na phlastig un

defnydd yn unig. Roedd y strategaeth

gyhoeddedig yn adlewyrchu'r newid

hwnnw.

Arweiniodd y pryderon a'r safbwyntiau a

godwyd yn ystod yr ymglymiad at nifer o

gamau gan Lywodraeth Cymru gan

gynnwys:

Roedd

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru



Enghreifftiau o Economi Rhannu

Economi rhannu gref yng Nghymru gyda

chymunedau yn cydweithredu ac yn

rhannu adnoddau yn ystod y pandemig;

Mae sefydliadau fel Benthyg Cymru a

Repair Café Wales wedi datblygu a thyfu

yn ddiweddar;

Cipolwg ar sut mae'r economi rhannu

sy'n tyfu yn helpu i leihau effaith ar

adnoddau, hyrwyddo cynhwysiant

cymdeithasol a mynediad at nwyddau,

sgiliau a gwybodaeth

"Mae mynd i'r afael ag unigrwydd a
chael gwaith teilwng, deniadol yn
hanfodol ar gyfer iechyd meddwl a
chorfforol da. Rhan allweddol o'r
Strategaeth yw cefnogaeth i fentrau
cymunedol sy'n annog mwy o
gysylltiadau cymunedol, gan wella
llesiant meddyliol."

Wedi'i leoli yn Wrecsam, Sir Ddinbych a

Sir y Fflint;

Lleihau gwastraff trwy ddarparu cyngor,

treialon a benthyciadau citiau clytiau y

gellir eu hailddefnyddio i bobl sydd

mewn caledi ariannol;

Ers 2015 maent yn amcangyfrif eu bod

wedi atal dros 3 miliwn o glytiau a 26 

Casgliad Clytiau Gogledd Cymru

miliwn o gynhyrchion

misglwyf untro rhag mynd i

safleoedd tirlenwi, tra hefyd

yn mynd i'r afael â thlodi

mislif trwy eu prosiect Given

To Shine.

Mwy nag Ailgylchu

Ffynhonnell: Repair Cafe WalesFfynhonnell: Llywodraeth Cymru



Enghreifftiau o Economi Rhannu

Yn cefnogi lleihau gwastraff, rhannu

sgiliau a chydlyniant cymunedol;

Mae eitemau'n trwsio am ddim gan

wirfoddolwyr, yn atal gwastraff, yn arbed

arian, ac yn lleihau ôl troed carbon;

Ers dechrau yn 2017, mae dros 4000 o

eitemau wedi'u trwsio - o eitemau

drydanol i ddillad a beiciau;

Eu nod yw gweld caffi atgyweirio ym

mhob cymuned ledled Cymru;

Yn hyrwyddo diwylliant atgyweirio trwy

wahodd aelodau'r cyhoedd i ddysgu sgil

gan atgyweirwyr gwirfoddol profiadol neu

drwy hyfforddiant mwy ffurfiol;

Mae caffis atgyweirio yn helpu i fynd i'r

afael ag arwahanrwydd cymdeithasol a

gwella lles meddyliol trwy ddod â

chymunedau ynghyd mewn amgylchedd

cefnogol a chynhwysol.

Repair Cafe Wales

Ffynhonnell: Repair Cafe Wales

Ffynhonnell: Repair Cafe Wales

Ffynhonnell: Repair Cafe Wales

Ffynhonnell: Repair Cafe Wales



Enghreifftiau o Economi Rhannu

Yn caniatáu i bobl fenthyg yr hyn sydd ei

angen arnynt a rhoi'r hyn nad oes ei

angen arnynt;

Mae pobl yn cwrdd i rannu gwybodaeth

a sgiliau;

Cynnig dros 350 o eitemau am ffi

gymedrol, o wisg ffansi, i docwyr gwrych

ac i ffrâm symudedd;

Benthyg Cymru - Llyfrgell Pethau

Yn caniatáu mynediad i

gymunedau at eitemau

am gost isel, a allai fel

arall fod y tu hwnt i'w

gallu;

Yn lleihau'r angen am eitemau trwm

carbon na ddefnyddir yn aml.

Ffynhonnell: Eurgain PowellFfynhonnell: Eurgain Powell

Ffynhonnell: Eurgain Powell



Ailddosbarthu bwyd yn ystod y pandemig

Amlygwyd anghydraddoldeb o ran

mynediad at fwyd yn ystod y pandemig

gyda'r rhai mwyaf bregus yn cael eu

heffeithio fwyaf.

Yn ystod y pandemig, cefnogodd

Llywodraeth Cymru gamau i leihau

gwastraff bwyd a chydweithiodd â

FareShare Cymru i ehangu

eugweithrediad.

Bwyd
yw un o feysydd

blaenoriaeth a

gweithredoedd pennaf 

3+ miliwn
o brydau bwyd i'r rhai
mewn angen yn ystod
y pandemig

188 o gymunedau a grwpiau
elusennol wedi'u cefnogi

trwy ddarparu prydau bwyd i'r rhai
mwyaf bregus

Datblygodd FareShare Cymru

bartneriaeth gyda Castell Howell hefyd,

gan eu galluogi i ailddosbarthu gwarged

yn eu cadwyn gyflenwi a sicrhau nad

oedd yn mynd yn wastraff;

Mae'r enghraifft hon yn enghraifft o

rywfaint o'r camau sydd angen digwydd

ar raddfa fwy a thu allan i'r pandemig i

fyrhau a gwneud cadwyni cyflenwi bwyd

yn fwy gydnerth yn yr uchelgais i haneru

gwastraff bwyd erbyn 2025. Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

strategaeth y Strategaeth Economi Gylchol.

Ailddosbarthwyd



Ymagwedd

Dechreuodd y cyfranogiad yn gynnar yn

natblygiad y polisi

Dros 40 o ddigwyddiadau ledled Cymru

gyda llawer o sesiynau mewn cymunedau

ac ysgolion

Ymgysylltodd dros 2,000 o bobl a

rhanddeiliaid trwy offer a digwyddiadau

ar-lein

Nid yn unig y gofynnodd pobl am adborth

ar ymgynghori ond am eu syniadau a'u

gweledigaeth 

Mae'r strategaeth yn unol â llawer o

gynlluniau cenedlaethol ar draws y

llywodraeth gan gynnwys y Genhadaeth

Gwydnwch ac Ailadeiladu Economaidd, y

Datganiad Polisi Caffael Cyhoeddus, y

Cynllun Gweithredu Gweithgynhyrchu ac

eraill

Cyfraniad ar draws yr holl nodau ac

amcanion lluosog Llywodraeth Cymru

Wedi'i gynllunio mewn cydweithrediad â

dinasyddion a rhanddeiliaid

Bydd angen cydweithredu rhwng cyrff

cyhoeddus, busnesau a chymunedau ar

gyfer cyflenwi

Cynllun tymor hir yn gosod llwybr hyd at

2050

Trosglwyddo economi a chymdeithas

Cymru yn y dyfodol i economi gylchol,

carbon isel

Y nod yw atal gwastraff

Atal difrod pellach ar adnoddau

naturiol o'r economi linellol gyfredol

Atal colli deunyddiau

Cymryd ein hymdrechion gyda rheoli gwastraff y

tu hwnt i ailgylchu i sicrhau bod gennym economi

gylchol erbyn 2050

Beth Nesaf?

Her

Potensial i gyfrannu at bob un o'r 7 nod

Yn cyfrannu at Gymru Lewyrchus,

Gydnerth a Chyfrifol yn Fyd-eang

Potensial i gyfrannu at bob un o'r 7 nod

Yn cyfrannu at Gymru Lewyrchus a

Gymru sy'n Gyfrifol yn Fyd-eang

Yn cyfrannu at Gymunedau Cydlynus

Parhau â'r sgwrs gyda dinasyddion a

rhanddeiliaid trwy weminarau a ffyrdd eraill o

gymryd rhan

Cyd-gynhyrchu'r llwybr at gyfraddau ailgylchu

uwch

Cyhoeddi ymchwil allweddol i gefnogi

gweithredu yn y dyfodol fel y Map Llwybr Pren


