
Cerdded ymlaen gyda 
newidiadau ailgylchu

O 4 Mawrth 2019

Bwlch ailgylchu newydd ar gyfer poteli gwydr a jariau

Diwrnodau casglu yn newid

•

•



Casglu bob Bythefnos

Bydd y diwrnodau casglu yn newid o 4 Mawrth

Sbwriel Cartrefi , Gwastraff Cewynnau a Glanweithdra

Mae casgliadau sbwriel bob bythefnos yn dal i fod wedi eu 
cyfyngu i ddau bag.

Mae bagiau melyn ar gyfer gwastraff cewynnau a glanweithdra 
yn unig.

Ar gyfer disgresiwn, gallwn gasglu bagiau melyn o’r tu mewn i 
fi n sbwriel bach.

Caiff y gwastraff yma ei anfon i safl e ‘ynni o wastraff’ yng 
Nghaerdydd lle caiff ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan.

•

•

•

•



Casglu bob Bythefnos

Bydd eich tafl en ar y diwrnodau casglu newydd yn dilyn

Blwch Newydd Ailgylchu Gwydr

Cafodd eich blwch ailgylchu gwydr newydd ei ddosbarthu.

Caiff poteli gwydr a jariau glân eu casglu bob bythefnos.

Bydd cadw ein gwydr ar wahân yn ein helpu i wella ansawdd 
a gwerth ein holl ailgylchu.

Caiff gwydr ei anfon i safl e ailbrosesu yng Nghwmbrân lle caiff 
ei ailgylchu i wydr ffi br a photeli newydd.

•

•

•

•



Casglu bob Wythnos

Bydd diwrnodau casglu yn newid o 4 Mawrth

Ailgylchu mewn Bagiau Coch a Phorffor

Caiff bagiau coch a phorffor eu cadw ar wahân mewn 
cerbydau cefn hollt newydd.

Ni fyddwn bellach yn medru casglu bagiau sy’n cynnwys 
gwydr.

Bydd hyn yn helpu i wella ansawdd yr ailgylchu a gasglwn.

Anfonir ein ailgylchu i safle didoli lleol cyn cael ei gludo i 
ailbroseswyr i gael ei ailgylchu yn gynnyrch newydd.

•

•

•

•



Casglu bob Wythnos

Bydd eich tafl en ar y diwrnodau casglu newydd yn dilyn

Gwastraff Bwyd yn y Bin Glas

Caiff gwastraff bwyd ei gasglu ar wahân.

Caiff ei anfon i safl e ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy’n troi gwastraff 
bwyd yn drydan a gwrtaith hylif.

Gellir yn awr ddefnyddio bagiau plastig (bagiau bara ac yn y 
blaen) i leinio cadi gwastaff bwyd.

Caiff y bagiau eu tynnu yn ystod y broses yma a’u hanfon i safl e 
‘ynni o wastraff’ yng Nghaerdydd.

•

•

•

•



Casglu Tymhorol

Bydd diwrnodau casglu yn newid o 4 Mawrth

Ailgylchu Gwastraff Gardd 

Mae casgliadau tymhorol gwastraff gardd yn gweithredu o 
ddechrau mis Mawrth i ddiwedd mis Tachwedd.

Gallwch gofrestru a thalu am y gwasanaeth gwastraff gardd o 
fi s Chwefror. Ewch i Monmouthshire.gov.uk

Peidiwch cymysgu gwastraff bwyd cegin gyda gwastraff gardd 
os gwelwch yn dda.

Anfonir gwastraff gardd i fferm leol yn y Fenni i’w droi yn 
gompost.

•

•

•

•



Yma i helpu  

Mae mwy o wybodaeth ar ostwng, ail-ddefnyddio ac ailgylchu 
eich sbwriel ar gael yn monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01633 644 644

@MonCCRecycling

E-bost: contact@monmouthshire.gov.uk

RecyclinginMonmouthshire

Bydd bagiau y gellir eu hailddefnyddio yn gewlla ansawdd  y 
deunydd a gasglwn ar gyfer ailgylchu a bydd yn gostwng ein 
defnydd o blastig defnydd un-tro.

•

Haf 2019

Mwy o newidiadau i ddod...



Diolch

monmouthshire.gov.uk

Mae Sir Fynwy yn ailgylchu 
64% o’i wastraff cartrefi ar hyn o bryd. 

Rydym bellach yn un o’r ardaloedd 
gorau am ailgylchu, 

nid dim ond yng Nghymru ond y byd i gyd!
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