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r,.. Merthyr Tudful yn ailgylchu 
'-,.. Merthyr Tydfil recycles 
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yn y cartref 

ym Merthyr Tudful 
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Helo, dyma ganllaw i’ch helpu i reoli eich 
gwastra˜ yn gynaliadwy yn y cartref. 

Mae gennym ni oll fel preswylwyr ddyletswydd i leihau 
allyriadau carbon ac arbed adnoddau i genedlaethau’r 

dyfodol drwy ailgylchu gymaint ag y gallwn o’r 
gwastra˜ rydym yn ei gynhyrchu. 

Mae Cymru’n gweithio tuag at fod yn wlad sero wastra˜ 
erbyn 2050. Ni yw'r genedl orau yn y DU eisoes o ran 
ailgylchu a gyda’ch help gallwn fod y gorau yn y byd! 

Diolch! 
Y newyddion gwych yw bod y rhan fwyaf o bobl ym 

Merthyr Tudful yn ailgylchu popeth y gallan nhw. Ho˜ai 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ddiolch i chi am 
eich ymdrechion a helpu unrhyw un nad yw’n ailgylchwr 

mawr eto, i ddyfod yn un gwych hefyd! 



Gwastraff bwyd 

Tecstilau 
ac eitemau 
trydanol 

bach 

• Gwastraff o'r ardd 

Mae’n bwysig bod yr holl ddeunyddiau yn cael eu 
cadw’n lân ac yn rhydd o halogwyr er mwyn sicrhau 

eu bod yn gallu cael eu hailgylchu. 

Sut allaf i ailgylchu fy sbwriel? 

Yn wythnosol 
Ffoil glân 

yn unig 

Aerosolau gwag 
yn unig 

Blwch du / Blwch gwyrdd 

Gwnewch bob blwch yn wastad a thorri Blwch du / Blwch gwyrdd cardfwrdd yn ddarnau bach i Cerdyn a gwydr ar wahân
˜tio mewn i’ch blwch ailgylchu 

Blwch du / Blwch gwyrdd 

Rhowch decstilau glân a nwyddau bach trydanol 
mewn bagiau plastig clir ar wahân 

Bob pythefnos 
Casgliadau tymhorol 

wilsoj
Cross-Out
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D yddiau c asglu 

Gallwch wirio dyddiau casglu sbwriel ac ailgylchu i’ch cyfeiriad ar ein 
gwefan  https://www.merthyr.gov.uk/resident/bins-and-recycling/ 
check-your-collection-day/ neu °oniwch ni ar 01685 725000 

Ailgylchu batris o’r car tref wr th ymyl y ˜ordd 

Gallwch ailgylchu’r batris rydych yn eu defnyddio yn y cartref bellach wrth 
ymyl y °ordd. Gallwch gasglu bagiau o’r siop ailddefnyddio gymunedol yn 
y cyfeiriad isod. Ar ôl casglu hen fatris yn y bag batris, rhowch y bag ar ben 
eich blwch ailgylchu fel bod y casglwyr yn gallu ei weld yn glir. 

D igon da i’w ailddefnyddio? 

Oes unrhyw eitemau cartref dros ben gynnych sydd mewn cy˜wr da, glân y 
gellir eu defnyddio? Os felly, i atal yr eitemau hyn rhag cael eu gwastra°u, 
gallwch eu rhoi i’r siop ailddefnyddio gymunedol. 

Galwch heibio i’r siop i edrych o gwmpas, edrychwch ar y dudalen 
Facebook neu °oniwch y siop ar 07827 519325 am wybodaeth bellach am y 
mathau o eitemau sydd ar gael neu sut i roi eitemau i’r siop. 

Lleoliad 

Bywyd Newydd - Uwchfarchnad Ailddefnyddio Cymunedol 
Uned 20 

Pentrebach 
Merthyr Tudful 

CF48 4DR 

Facebook page 
https://w w w.facebook . 
com/Anewleaseo˜ife 

109137690936231/ 

Bywyd Newydd 
A New Lease of Life 



Canolfan Ailgylchu a Gwastra˜ y Cartref (CAGCs) 

Ceir dwy Ganolfan Ailgylchu a Gwastra˜ y Cartref ym Merthyr Tudful i breswylwyr 
ailgylchu a chael gwared ar wastra˜ y cartref.  

Lleoliadau 

Canolfan Ailgylchu a Gwastra˜  Canolfan Ailgylchu a Gwastra˜ 
y Cartref Aberfan y Cartref Dowlais 
Heol Aberfan    Y Bont 
Aberfan     Hen Ffordd Gellifaelog 
Merthyr Tudful    Dowlais 
CF48 4QE Merthyr Tudful, CF48 3DA 

Cai˜ eitemau y gellir eu hailddefnyddio eu cymryd i’r Siop Ailddefnyddio. 

Tystiolaeth o’ch cyfeiriad 

Dim ond preswylwyr Merthyr Tudful sy’n cael defnyddio’r Canolfannau. Ni fyddwch 
yn cael mynediad heb dystiolaeth o’ch cyfeiriad. 

Cynllun trwydded 

Cai˜ cynllun trwydded ei weithredu ar gyfer rhai cerbydau, faniau a threlars mwy o 
faint. Ewch i’n gwefan am wybodaeth bellach a gwneud cais am drwydded. 
https://www.merthyr.gov.uk/resident/bins-and-recycling/recycling-centres/van-per 
mit/ 

Eitemau derbyniol 

Gallwch ailgylchu °lm blastig 
yn y Canolfannau bellach 

Batris Cartref a r Car 

Tiwbiau F˛worolau a 
Bylbiau Golau 

Oergelloedd/ 
Rhewgelloedd 

Setiau Teledu/Monitorau 
Bwrdd Plastr 

Cyfarpar Trydanol ac 
Electronig Gwastra˜ (WEEE) 

Gwastra˜ Gardd (ni 
dderbynnir Clymog Japan) 

Olew Llysiau 

Poteli Nwy 

Craidd Caled a Rwbel 

Pridd 

Pren 

Bwrdd Plastr 
(Dowlais yn unig) 

Deunydd Pacio Plastig 

Plastig Caled 

Caniau 

Metel Sgrap 

Cartonau Sudd (Tetrapak) 

Cyfryngau - Llyfrau, Cryno 
ddisgiau, Gemau a Disgiau 
DVD (Dowlais yn unig) 

Tecstilau Cymysg a Dillad 

Poteli Gwydr a Gwydr 
Gwastad 

Olew Injan Wedi ei 
Ddefnyddio 

Papur 

Cardfwrdd 
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https://www.merthyr.gov.uk/resident/bins-and-recycling/recycling-centres/van-per


 

Casglu Gwastra˜ Swmpus y Cartref 
Mae’r awdurdod yn darparu gwasanaeth casglu 

gwastra˜ swmpus y cartref y telir amdano ar gyfer 
casglu tair eitem ar ofyn. Ewch i’n gwefan am 

wybodaeth bellach a/ neu ymweld â  
https://www.merthyr.gov.uk/resident/bins-and-recycling/ 

bulky-items/ i archebu casgliad. 

Casgliad Gwastra˜ Gardd Gwyrdd Swmpus 
Mae’r awdurdod yn darparu gwasanaeth casglu gwastra˜ 

gardd gwyrdd swmpus. Ffoniwch ni ar 01685 725000 
am wybodaeth bellach neu i archebu casgliad. 

Angen help gyda’ch casgliadau? 
Mae’r awdurdod yn darparu gwasanaeth 

casglu gyda chymorth i’r rheini 
na all ymdopi ac sydd ag angen y 

gwasanaeth hwn. Ewch i 
https://www.merthyr.gov.uk/resident/bins 

-and-recycling/assisted-collections/ i 

ymgeisio neu ˜oniwch ni a 

01685 725000. 

https://www.merthyr.gov.uk/resident/bins


• Tips Defnyddiol 

Dyma rai pethau pwysig i’w coÿo: 
• Gosodwch eich ailgylchu a’ch gwastra° wrth y man casglu erbyn 7am 

ar eich diwrnod casglu. 
• I archebu bin newydd neu i adnewyddu bin */blwch ewch i 

https://www.merthyr.gov.uk/resident/bins-and-recycling/new-bin/ 
neu °oniwch ni ar 01685 725000 

• I archebu bagiau bwyd, clymwch fag o gwmpas dolen eich bin bwyd 
neu archebwch ar-lein ar ein gwefan neu gasglu rhai o’r Ganolfan 
Ddinesig neu’r Siop Ailddefnyddio (Bywyd Newydd).  

• Gwnewch yn si˛r fod pob gwastra° na ellir ei ailgylchu yn y bin 
sbwriel. Mae CBSMT yn gosod cosb ariannol ar y sawl sy’n cy˝wyno 
gwastra° ar dop y bin neu wrth ei ochr. 

• Golchwch poteli sgwosh, a chymryd pecynnu oddi ar gardfwrdd cyn 
eu gosod allan i’w casglu. 

• Symudwch unrhyw beth mae’r criw wedi ei wrthod cyn gynted ag sy’n 
bosibl i sicrhau fod ailgylchu yn cael ei gasglu'r diwrnod wedyn. 

• Ni ddylai deunydd y gellir ei ailgylchu gael ei osod yn eich bin ar gyfer 
pethau na ellir eu hailgylchu, gallech gael dirwy o £100 am wneud 
hynny.  

• Mae eitemau trydanol yn cynnwys deunydd peryglus a dylid cael 
gwared arnynt yn gywir. Er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu prosesu’n 
gywir, rhowch nhw i gael eu hailddefnyddio neu ailgylchwch nwyddau 
trydanol bach ar ymyl y °ordd. Gall eitemau mwy o faint neu rai nad 
ydynt yn ˙t i’w hailddefnyddio gael eu cymryd i’r Ganolfan ailgylchu a 
gwastra° y cartref lleol. 

• Torrwch gardfwrdd yn ddarnau bach fel eu bod yn ˙tio yn eich blwch 
ailgylchu. 

• Cadwch gardfwrdd a gwydr ar wahân, nid ydym yn derbyn y 
deunyddiau hyn yn gymysg mwyach. 

*Codir tâl o £15 am weinyddu ac adnewyddu pob bin olwynion. Mae’r pris 
yn amodol ar newid, gwiriwch y wefan am y ˙ ddiweddaraf  
www.merthyr.gov.uk. Mae blychau ailgylchu am ddim. 

www.merthyr.gov.uk
https://www.merthyr.gov.uk/resident/bins-and-recycling/new-bin
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Unrhyw beth arall? 
Cysylltwch â ni: 

E-bost: 

www.customercare@merthyr.gov.uk 

Ffôn: 01685 725000 

Cadwch y da˜en hon i’ch atgo°a 

am sut i ailgylchu’n gywir a 

choÿwch ei hailgylchu ar ôl 

gor°en gyda hi! 

www.customercare@merthyr.gov.uk

