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Cwmni Buddiannau Cymunedol (CBC) yw Economi 
Gylchol Cymru (EGC) sy’n cynorthwyo mentrau sy’n 
gweithredu ym meysydd ailddefnyddio ac ailgylchu. 
Cwmnïau yw’r rheini sy’n canolbwyntio’n bennaf ar 
greu Gwerth o Wastraff, gan sicrhau budd hirdymor 
i gymunedau drwy fasnachu mewn defnyddiau a 
gasglwyd, creu cynhyrchion newydd a chodi refeniw  
er mwyn datrys problemau lleol.  

Mae’r llyfryn gwybodaeth hwn yn amlinellu 
gweithgareddau a dyheadau EGC. Gellir canfod 
gwybodaeth fanylach ynghyd ag astudiaethau  
achos ar ein gwefan: www.circulareconomy.wales
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https://www.circulareconomy.wales/


Mae sefydliadau Paratoi i Ailddefnyddio 
(PiA) yng Nghymru yn wirioneddol heb 
eu hail o safbwynt casglu eitemau 
swmpus, dodrefn a nwyddau trydan 
a’u haddasu at ddibenion eraill. Gyda’u 
gwreiddiau cadarn yn eu cymunedau a’r 
ffaith bod pobl yn ganolog i’w gwaith, 
gallant dreiddio’n ddwfn i’n cymunedau 
a chasglu adnoddau a fyddai fel arall 
wedi cael eu taflu, gan greu buddiannau 
cymdeithasol ehangach yr un pryd.

Y tro diwethaf y bu yna gorff wedi’i ariannu yng Nghymru 
a oedd yn cynnig cymorth arbenigol wedi’u dargedu ar 
gyfer grwpiau PiA cymdeithasol, gostyngodd dibyniaeth ar 
grantiau o fewn y sector o 80% i 20% dros dair blynedd. 

Roedd datblygu penodol i’r sector, cynllunio busnes, 
hyfforddiant, cynadleddau a mathau eraill o gymorth oll ar 
gael pan oedd rhwydwaith wedi’i ariannu ar gael. Roedd 
cronfa fuddsoddi o dair miliwn o bunnoedd yn cael ei 
rhedeg ar y cyd â’r Banc Elusennol yn hybu’n sylweddol y 
nod o greu mwy o annibyniaeth yn y sector. Mae cyn-Brif 
Weithredwr y Banc Elusennol, Malcolm Hayday, bellach yn 
un o gynghorwyr arbenigol EGC. 

Daw EGC â phrofiad, arbenigedd a syniadau newydd 
o wahanol rannau o’r byd i’r drafodaeth yng Nghymru 
ac mae’n cynnig cymorth i’r mentrau rheng flaen sy’n 
gweithredu eisoes fabwysiadu’r gweithgareddau 
ychwanegol hynny os dymunant. 

Ond nid yw EGC yn honni mai ond y ni sy’n meithrin 
syniadau. Gwyddom sut mae syniadau’n codi ac yn 
datblygu, felly ein diben pennaf yw creu cyfleoedd ar gyfer 
rhannu syniadau er mwyn hybu mentrau newydd a rhagor 
o gydweithredu. Yn allweddol, mae hynny’n seiliedig ar 
brofiad hir a rhwydweithio sy’n deillio o ddechreuadau Sero 
Wastraff, y cafodd ei Ddatganiad Rhyngwladol ei gyd-
ysgrifennu a’i lansio yma yng Nghymru. 

Ffurfiwyd Cynghrair Rhyngwladol Sero Wastraff (ZWIA) 
www.zwia.org yng Ngwesty’r Bwcle ym Miwmares, Ynys 
Môn, ym mis Hydref 2003 yng ngolwg copaon gwynion 
Eryri. Mae’r Cynghrair bellach yn gweithredu’n llwyddiannus 
mewn dros drigain o wledydd ledled y byd. 

Mae EGC yn rhan o’r rhwydwaith byd-eang hwnnw, sy’n ein 
galluogi i gynnig syniadau mewn dau brif faes:

1.    Creu cyfleoedd i rannu syniadau – gweminarau, 
digwyddiadau Zoom, cynadleddau, teithiau bws, rhannu 
gwybodaeth drwy wefannau a systemau blaendrafodion. 

2.  Sicrhau adnoddau cychwynnol ac adeiladu achosion 
busnes hirdymor i alluogi’r syniadau hynny i godi incwm 
newydd, i wreiddio’n ddyfnach mewn cymdeithas ac i 
gamu ymhellach tuag at economi gylchol garbon isel.

Rydym yn credu’n bendant mae cydweithredu yw’r ffordd 
ymlaen a bod gan Gymru gyfle unigryw, oherwydd ei 
maint daearyddol, i ddangos beth ellir ei gyflawni pan 
fydd gwahanol adrannau a sectorau mewn cymdeithas yn 
cydweithio’n llawn a chyda meddwl agored.

GWASANAETHAU 
ECONOMI GYLCHOL  
Y BOBL YNG NGHYMRU
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Cychwynnodd y daith tuag at sefydlu 
economi ailgylchu ar gyfer Cymru 
yn Ewrop, gyda gweithredu ar sail 
amcanion y Cenhedloedd Unedig 
a sefydlwyd yn Uwchgynhadledd y 
Ddaear, yn cyfarfod am y tro cyntaf yn 
Rio de Janeiro ym mis Mehefin 1992.

Esgorodd Uwchgynhadledd y Ddaear 1992 ar Ddatganiad 
Rio ar yr Amgylchedd a Datblygu, y Datganiad 
Egwyddorion Coedwigoedd ac Agenda 21. Arweiniodd 
yr Uwchgynhadledd hefyd at sefydlu’r Confensiwn ar 
Amrywiaeth Fiolegol, a Chonfensiwn Fframwaith y 
Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd (UNFCCC). 

Dyna’r cam cyntaf i’r byd o safbwynt ymateb i fygythiadau 
amlwg cynhesu byd-eang a newid hinsawdd. Yn yr 
Undeb Ewropeaidd arweiniodd amrywiol gyfarwyddebau 
y gwladwriaethau a oedd yn aelodau i weithredu yn y 
ffyrdd cywir i leihau allyriadau nwyon tŷ  gwydr ac i wella 
effeithiolrwydd mewn defnyddio adnoddau. Mabwysiadodd 
yr Undeb Ewropeaidd Uchelgais Economi Gylchol yn 2018,  
y gellir ei ddarlunio fel y ganlyn ar y tudalen nesaf.

Yn y DU, deddfwyd ar y Gyfarwyddeb Tirlenwi a daeth i rym 
ym 1999 ar yr un adeg â sefydlu Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru. Daliodd Cymru ar y cyfle i dorri ei chwys ei hun a 
phenderfynodd fabwysiadu dull ‘ailaddysgu’r gymuned’ 
ar gyfer ei strategaeth i ddod yn genedl ailgylchu. Bu 
ymgynghori a gwnaed ymchwil trylwyr a diduedd, gan 
fabwysiadu dull penderfynu ar sail tystiolaeth. O ganlyniad, 
Cymru yw’r genedl fwyaf llwyddiannus yn y DU o safbwynt 

ailgylchu a lleihau gwastraff, gan sicrhau ailgylchu 65% o 
wastraff trefol erbyn 2019/20. Gallwn ymfalchïo ein bod yn 
y safle cyntaf yn y DU, yr ail yn Ewrop a’r trydydd yn y byd. 

Mae’n werth pwysleisio yma nad llywodraethau ar unrhyw 
lefel sy’n gwneud yr ailgylchu, ond yn hytrach pobl, plant a 
chymunedau. Oni bai fod pobl yn gweithredu’n ddeallus, yn 
frwdfrydig ac yn y ffyrdd cywir byddem yn parhau i gladdu 
neu losgi popeth.

Mae ein dull ‘Economi Gylchol y Bobl’ yn gosod lles a 
chadernid y gymuned yn y canol, gan gynnig cyfleoedd 
gwirioneddol ac ymarferol i bawb. Nid yw hyn, wrth gwrs, 
yn fater o gystadlu â’r datblygiadau tuag at economi gylchol 
sydd i’w croesawu mewn diwydiannau mawrion ac yn y 
byd academaidd – ddim o gwbl. Cynorthwyo yr ydym i 
lenwi bwlch allweddol mewn modd y bu cymunedau ar lawr 
gwlad yng Nghymru’n galw amdano, gan ddatblygu sgiliau 
a ffyrdd newydd o greu incwm drwy arloesi cylchog ar lefel 
pobl yn gwasanaethu eu cymunedau. Rydym yn edrych 
am eich cymorth chi fel y gallwn, gyda’n gilydd, wireddu’r 
weledigaeth hon. 

Rhwng 2007 a 2011, Jane Davidson oedd yn dal y swydd 
allweddol yn y Cynulliad Cenedlaethol yn rheoli’r Adran  
yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai. Bu hithau mor 
garedig â chytuno i lunio’r Rhagair ar y dudalen drosodd  
ar gyfer EGC.
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RHAGAIR

Jane Davidson  
Dirprwy Is-Ganghellor Emeritws, PCDDS 

Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr  
Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai 2007–2011

Drwy gydol fy oes, rwyf wedi dod yn 
gynyddol ymwybodol o bwysigrwydd 
y berthynas rhwng yr amgylchedd, yr 
economi a lles unigolion a chymdeithas.  

Ysgrifennais am hynny yn fy llyfr Futuregen: Lessons from 
a Small Country a gyhoeddwyd eleni, sy’n adeiladu ar y 
ffyrdd newydd o feddwl a gweithredu sy’n datblygu yn dilyn 
ymrwymiad unigryw Cymru i genedlaethau sydd i ddod drwy 
ein Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae’n falch gen i gefnogi gwaith Economi Gylchol Cymru  
(EGC) yn defnyddio asedau’r sector mentrau cymdeithasol i 
gyflawni amcanion amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol  
a diwylliannol er budd pobl Cymru. 

Rwy’n annog pobl i ddarllen y llyfryn hwn, sy’n cynnwys 
ffyrdd ymarferol o leihau effeithiau carbon, o warchod 
bioamrywiaeth ac o gynorthwyo i newid economi Cymru 
i fod yn fwy cadarn drwy gysylltu swyddi a bywydau yng 
Nghymru’n agosach â’r defnydd cynaliadwy o adnoddau 
naturiol Cymru. Rwy’n croesawu’r nod o ddatblygu’r cysyniad 
o fentrau ailddefnyddio i’r lefel nesaf er lles cymdeithas, 
gan ganolbwyntio, er enghraifft, ar ddileu digartrefedd neu 
gynorthwyo i addysgu ein plant ysgol, gydag atgyweirio a 
glanhau eitemau i’w hailddefnyddio bob amser yn egwyddor 
ganolog. Mae hynny’n cydweddu’n dda â’r agenda defnyddio 
adnoddau’n effeithlon y cefais y fraint o’i hyrwyddo fel 
y gweinidog oedd yn gyfrifol am hynny rhwng 2007 a 
2011, drwy gyflwyno targedau statudol ar gyfer ailgylchu, 
compostio ac ailddefnyddio.

Yn yr un modd ag y mae Cymru bellach ymhlith goreuon  
y byd am ailgylchu trefol, edrychaf ymlaen at weld Cymru’n 
cynnal sector ailddefnyddio uchelgeisiol i ategu ein 
gweithgaredd ailgylchu, gan sicrhau manteision niferus 
pellach.

Syniad arbennig o gyffrous i mi yw menter EGC yn cyflwyno 
ac yn hyrwyddo’r CELYN, y gellir ei ystyried fel arian cyfred 
cyntaf Cymru’n benodol gan na ellir ond ei ddefnyddio yng 
Nghymru. Mae aelodau’r CELYN yn ei ddefnyddio i sicrhau’r 
nwyddau angenrheidiol i ganiatáu i fyddin y busnesau bach 
sydd yng Nghymru weithredu. Mae'r gallu i ad-dalu am unrhyw 
nwyddau a dderbynnir yn dod trwy werthu stoc sydd ddim yn 
cael eu defnyddio, o fewn 12 mis, yn ôl i'r gylched. Felly mae'r 
'cefnogaeth' ar gyfer llinellau credyd a gynigir yn dod o fewn 
cymuned busnesau bach Cymru ei hun - sy'n cynnwys 99.6% 
o fusnesau Cymru sy'n troi dros £45biliwn y flwyddyn.

Y canlyniad? Mae defnyddio Credyd Cydfuddiannol yn hybu 
hylifedd sterling busnesau bach. 

Mae EGC yn adrodd bod Credyd Cydfuddiannol yn y  
Swistir - y WIR – wedi bod yn cynorthwyo busnesau bach 
a chanolig y Swistir yn y ffordd honno ers 1934. Yn fwy 
diweddar, bu SARDEX Sardinia yn gefn i Sardinia a thir mawr 
yr Eidal ers y dirywiad economaidd yn 2010, gan gynorthwyo 
busnesau i barhau i fasnachu ac felly achub swyddi a 
gwasanaethau allweddol lleol. 

Mae Credyd Cydfuddiannol, felly, yn ‘ategu’ arian cyfred arferol 
yn hytrach nag yn cymryd ei le, gyda phob credyd yn ‘gydradd’ 
â sterling er na ellir cyfnewid rhwng y ddau. Mae’r modd y mae 
aelodau cylch y Celyn yn cynorthwyo ei gilydd gyda chyllid 
di-log yn ffordd wirioneddol deg o ddefnyddio eu capasiti 
masnachol sbâr er budd economi Cymru --- amddiffyniad 
effeithiol rhag drwg effeithiau’r amgylchedd busnes presennol.

Gobeithiaf y bydd cyhoeddi’r llyfryn gwybodaeth hwn yn 
arwain at fwy o gydweithredu rhwng cyrff yn y sectorau 
cyhoeddus, preifat a chymunedol i roi ar waith agenda a fydd 
o fudd i ni oll. Rwy’n annog unrhyw un sydd am weld Cymru 
fwy cynaliadwy i weithio gydag EGC i sicrhau’r newid hwnnw 
heddiw ac ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

Yn gywir  
Jane Davidson
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MAE ECONOMI  
GYLCHOL CYMRU’N 
CYNNIG DATBLYGU 
GWEITHGAREDD YNG 
NGHYMRU SY’N  
ATEGU DYHEADAU  
LLYWODRAETH CYMRU I 
WNEUD CYMRU’N WLAD 
DECACH A HAPUSACH  
I FYW YNDDI 

Ar hyn o bryd mae EGC yn gallu cynnig cymaint â deg glasbrint o syniadau a 
phrosiectau – sydd ar gael am ddim i gyrff sy’n gwasanaethu cymunedau ac 
sy’n dymuno ychwanegu gweithgareddau a ffynonellau refeniw newydd at eu 
gweithrediadau. Gweithiwch gyda ni i droi’r cynlluniau hynny’n llwyddiannau.

1: Y CELYN: SYSTEM ARIAN CYFATEGOL CYMRU 

MAE TAIR RHINWEDD GANMOLADWY I’R CELYN

1.  AR GYFER CYMRU’N UNIG  
Dim ond yng Nghymru y gall weithredu – felly dim ond 
cymunedau o fewn economi Cymru fydd yn elwa ar y 
gweithgaredd mae’n ei greu.     

2.  DIM LLOG  
Mae'n system gwerthu a phrynu electronig ar gyfer 
busnesau bach Cymru lle na chodir unrhyw log pan 
ddefnyddir y llinell gredyd. Mae cyfranogwyr yn talu 
ffioedd ar gyfer y costau, sy’n ddealladwy, ond mae 
hynny’n osgoi poendod adlog mewn cysylltiad â chredyd. 

3.  ARBED £PUNNOEDD I'CH BLAENORIAETHAU 
Trwy ddefnyddio'r CELYN i gynnal trafodion busnes i 
fusnes i phrynu'r nwyddau a'r gwasanaethau sydd eu 
hangen i weithredu, daw'ch cyfrif sterling confensiynol  
yn iachach.

‘Sardex’ Sardinia yw’r “system arian cyfred ategol fwyaf ei 
heffaith a’r un fwyaf llwyddiannus yn y byd” yn ôl Thomas  
H Greco, y mae llawer yn ei ystyried yn awdur pennaf y byd  
ar systemau arian cyfred ategol. Heb yn wybod i lawer o bobl, 
bu Credyd Cydfuddiannol ar waith wrth graidd economi’r 
Swistir ers 1934, gyda’r drefn Credyd Cydfuddiannol ‘WIR’  
yn cadw’r sector busnesau bach a chanolig yn gryf. 
Yn Sardinia, lle sefydlwyd trefn debyg yn sgil chwalfa 
economaidd fyd-eang 2008, amcangyfrifir i’r system 
warchod solfedd miloedd o fusnesau bach a chanolig a 
oedd prin yn gwneud elw, yn enwedig rhai a ddioddefai oddi 
wrth amrywiadau tymhorol mewn refeniw fel sy’n wir am 
lawer o fusnesau yn Sardinia a Chymru fel ei gilydd.

Mae Credyd Cydfuddiannol yn gweithredu fel trafodiad  
di-arian rhwng yr aelodau. Pan fydd aelodau’n caffael 
nwyddau a gwasanaethau drwy’r CELYN, sefydlir llinell 
gredyd. Bydd gan aelodau wedyn ddeuddeng mis i dalu’u 
dyled i’r cylch drwy gynnig nwyddau dros ben o’r un gwerth 
mewn credyd/sterling i’r aelodau. Nid yw gweithredu fel hyn 
fel arfer yn cyfrif am ragor na 10% o holl drafodion busnes 
bach neu ganolig gan y rheolir y trothwy gan y capasiti dros 
ben mewn nwyddau a gwasanaethau nad oes  ddefnydd 
iddynt ar unrhyw adeg benodol (sydd fel arfer tua 10% o’r 
cyfan). O’r herwydd fe wrthbwysir y risg nid gan fanciau 
allanol ond gan aelodaeth y cynllun ei hun. 

Gan fod i Gredyd Cydfuddiannol effaith ganlyniadol 
gadarnhaol ar gyfrifon arian hylifedd busnes bach neu 
ganolig, fe’i gelwir yn ‘arian cyfred ategol’ yn hytrach nag  
yn arian cyfred amgen, fel yn achos trefn Bitcoin.
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2: SIED WERDD 

Brand cyhoeddus Cymru gyfan yw Sied Werdd / Green Shed, 
a sefydlwyd yn y lle cyntaf gan brosiect FRAME yn Hwlffordd 
mewn partneriaeth ag EGC. Syniad yw’r Sied Werdd yn 
hytrach nag adeilad. Siop un stop ydyw ar gyfer sawl 
prosiect Paratoi i Ailddefnyddio a all gwmpasu gwahanol 
fentrau yn dibynnu ar yr ardal, ond bob un yn amcanu  
sefydlu a chynnal cymunedau cylchog a chadarn.

Mae cyrff sy’n aelodau o EGC, sydd yng nghyffiniau Sied 
Werdd, yn dod â’u gwasanaethau, eu sgiliau a’u gweithdai 
i un lle sy’n hygyrch ac yn hawdd ei adnabod. Er enghraifft 
mae Sied Werdd FRAME yn Sir Benfro (sydd yn Sied Werdd 
go iawn) yn cynnwys caffi, gweithdy celf, a chyfleuster  
trwsio ac ailddefnyddio beiciau oll o dan yr un to. 

Bydd EGC yn mynd â brand y Sied Werdd i rannau eraill 
o Gymru, gan ddod ag ailgylchu cymunedol, addasu 
at ddibenion gwahanol, hyfforddiant a buddiannau 
cymdeithasol o dan yr un to i’r mannau hynny hefyd os  
yw’r egni a’r cyfle yno’n lleol. 

Mae EGC am adeiladu ar seiliau menter y Sied Werdd ac agor 
allfeydd ‘addysgol’ a fydd yn agored i’r cyhoedd yng nghanol 
trefi ledled Cymru, gan ddarparu mannau croesawgar i 
hwyluso gweithgareddau datblygu cynaliadwy cydweithredol. 

Caiff pob allfa ei chynllunio’n lleol ac felly bydd pob un yn 
wahanol a bydd y posibiliadau’n ddi-ben-draw. Dylai pob un 
gynnwys gofod sydd wir yn hygyrch ac yn groesawgar – man 
cyfarfod cymdeithasol lle darperir lluniaeth sy’n fforddiadwy, 
os nad am ddim, siop ffeirio, llyfrgell pethau a man gwerthu 
nwyddau a gwasanaethau. Bydd yn cynnig mynediad hawdd 
at wybodaeth ddigidol a phrintiedig a all gynorthwyo pobl 
i gyfarfod a rhannu syniadau, cynlluniau a phrosiectau. Os 
gellir, cynhwysir ystafelloedd cyfarfod o wahanol faint gyda 
gwahanol adnoddau yn ogystal â gweithdai arbenigol gyda’r 
holl offer angenrheidiol ar gyfer gweithgareddau rheolaidd 
megis trwsio ceir neu wneud crochenwaith yn ogystal â 
gweithgareddau newydd na chafodd eu profi eto. 

BYDD POB ALLFA’N CYNNIG Y CANLYNOL FAN 
LLEIAF

   Gwybodaeth ynghylch prosiectau ailddefnyddio lleol lle 
gall pobl ganfod dodrefn, dillad, llyfrau a llawer mwy, 
ynghyd â gwybodaeth ynghylch eitemau sydd i’w canfod 
mewn rhannau eraill o rwydwaith ailddefnyddio EGC;

  Cyngor a deunyddiau i hwyluso gwell ailgylchu;

   Samplau a thaflenni ymarferol ar gyfer inswleiddio a 
chynllunio tai yn well; 

   Gwybodaeth a chyngor ynghylch ynni adnewyddadwy 
(ynni’r haul, pympiau gwres o’r ddaear ac ati);

   Cyngor ynghylch compostio, tyfu bwyd, canfod cynnyrch 
cynaliadwy a bwyta’n iach;

  Cyngor ynghylch gwasanaethau cludiant cyhoeddus lleol;

   Cyngor ynghylch gwaith, tai a gwasanaethau eraill 
mewn cydweithrediad ag awdurdodau lleol a chyrff eraill 
cysylltiedig â llywodraeth leol a chenedlaethol; 

  Cyngor ynghylch gwella lles; 

   Pwynt cyswllt ar gyfer cyngor gan Lywodraeth Cymru a 
chyrff cyhoeddus parthed eu hagendâu cynaliadwyedd  
ac economi gylchol, ynghyd â’r cyngor diweddaraf 
ynghylch COVID-19 a materion eraill yn ymwneud â  
iechyd y cyhoedd.

3:  CANOLFANNAU GWYBODAETH CYNALIADWYEDD 
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4:  OERGELL GYMUNEDOL 5:  AILGYLCHU DEFNYDDIAU 
ORGANIG

Yn ystod y pandemig COVID-19, mae pobl ddigartref  
wedi bod mewn perygl o ddioddef yn ddrwg gan y byddai  
eu heintio â’r feirws yn ychwanegol at unrhyw gyflyrau  
iechyd isorweddol.

Mae sicrhau llety i bobl ddigartref yn flaenoriaeth i 
lywodraethau ac mae swyddogaeth bwysig yn hyn i’r  
sector PiA cymdeithasol. Mae EGC yn ceisio cymorth  
i alluogi cyrff PiA cymdeithasol i ddatblygu cefnogaeth  
ar gyfer pobl ddigartref.

Y flaenoriaeth yw llunio canllawiau ar gyfer y sector PiA 
cymdeithasol ynghylch y modd y gellir paratoi a dosbarthu 
‘pecynnau cychwynnol’ cartref ar gyfer pobl ddigartref sy’n 
symud i mewn i lety. Gallai’r pecynnau cychwynnol gynnwys 
dodrefn, dillad gwely, dillad, rygiau a rhai eitemau trydanol 
er mwyn dodrefnu cartref. Byddai’r prosiectau’n paratoi 
amrywiaeth o eitemau, yn eu cludo i’r llety ac yn adeiladu 
unrhyw ddodrefn yn ôl yr angen. 

6:  PECYNNAU CYCHWYNNOL 
AR GYFER POBL DDIGARTREF 

Mae cynllun ‘Precious Plastic’, a lansiwyd yn yr Iseldiroedd  
gan Dave Haakens, yn caniatáu i bobl fynd â gwastraff plastig 
i’w ddidoli, ei lanhau, ei droi’n fflochennau a phelenni ac yna  
ei uwchgylchu’n gynhyrchion newydd mewn stiwdio ailbrosesu 
micro o fewn eu cymuned eu hunain. Mae bellach yn 
llythrennol gannoedd o stiwdios Plastig Ffantastig o gwmpas 
y byd (gweler preciousplastic.com/), gyda llawer ohonynt yn 
gynlluniau llwyddiannus sy’n cynnal swyddi newydd yn eu 
hardaloedd yn ôl eu hadroddiad ar gyfer 2020 a gyhoeddwyd 
ym mis Mawrth. www.youtube.com/watch?v=thhHoPJ6Y14

Pan na fydd gan bobl ddefnydd pellach i’r nwyddau a grëwyd 
gallant eu dychwelyd a bydd y broses yn cychwyn eto. Gwastraff  
i mewn, nwyddau allan: yr Economi Gylchol ar waith yn ymarferol 
ar lawr gwlad ac yn hygyrch i bawb. Mae CBCEGC yn recriwtio 
cyrff PiA cymdeithasol i sefydlu stiwdio Plastig Ffantastig, felr 
han o’n hymrwymiad i greu Economi Gylchol y Bobl. 

7: PLASTIG FFANTASTIG

Mae EGC wedi bod o'r farn ers tro byd ein bod yn colli cyfle 
gwirioneddol werthfawr drwy ddistrywio’n llwyr dunelli 
lawer o ddefnyddiau organig, un ai drwy eu claddu mewn 
safleoedd tirlenwi, neu eu llosgi, eu nwyeiddio neu eu 
prosesu drwy byrolysis. O’u casglu fel defnyddiau organig 
glân a heb eu halogi, a’u trin gan ddefnyddio prosesau 
naturiol megis compostio aerobig neu anaerobig, bydd y 
llwythi hyn o werth enfawr i’n ffermwyr a’n garddwyr yng 
Nghymru sydd ar hyn o bryd yn brwydro i adfywio pridd  
sydd wedi mynd bron yn ddiddefnydd ar gyfer y tymor hir  
o ganlyniad i orddefnyddio gwrteithiau cemegol, plaladdwyr 
ac ati sy’n lladd y bacteria a’r mathau o ffwng angenrheidiol 
yn y pridd wrth dyfu ein bwyd. 

Gallai prosesau uwchgylchu clyfar naturiol eraill megis 
cynhyrchu hydrolysadau neu frechlynnau pridd ychwanegu 
mwy o werth fyth at y defnyddiau hyn fel eu bod yn dod yn 
bedair i chwe gwaith yn fwy gwerthfawr na’r defnydd eilaidd 
drytaf oll a gesglir ar gyfer ei ailgylchu ar hyn o bryd, sef 
alwminiwm. 

[£4,000-£6,000 y dunnell ar gyfer hydrolysad da o gymharu  
â £900-£1,000 ar gyfer alwminiwm.] 

Pe byddai Cymru’n cofleidio’r newid hwn yn eiddgar gellid 
defnyddio’r arian a godid o’r defnyddiau organig a gesglid i 
ariannu popeth arall. Gallai ein ffermydd atgynhyrchiol, heb 
ddefnyddio unrhyw wrteithiau cemegol nac ychwanegion 
cemegol, na fyddai eu hangen pe byddai’r pridd yn iach, 
yn rhwydd fwydo holl bobl Cymru. Nid yn unig hynny, ond 
byddai’n bwyd yn lanach, yn fwy maethlon, yn fwy ffres ac, 
wrth gwrs, yn fwy blasus. Pawb ar eu hennill! Pridd Cymru’n 
iachach – planhigion Cymru’n iachach – pobl Cymru’n 
iachach.

Mae EGC mewn partneriaeth â’r rhaglen City to Soil yn 
Awstralia i rannu arbenigedd a chymorth i alluogi ailgylchu 
ac uwchgylchu defnyddiau organig yn effeithiol fel hyn.

Mae mwy na deg o gyrff PiA cymdeithasol ledled Cymru 
wedi cytuno i gynnal ‘Oergell Gymunedol’ ac mae CBCEGC 
yn ceisio cyllid ar eu rhan. Man i geisio bwyd dros ben am 
ddim heb brawf modd na stigma yw oergell gymunedol. 
Bydd manwerthwyr ac eraill yn cyfrannu bwyd sydd dros ben 
i’r oergell a leolir o fewn yn gymuned, sy’n eiddo i aelodau’r 
gymuned ac sy’n cael ei rhedeg ganddynt er budd y gymuned 
leol. Bu gan oergell gymunedol FRAME yn Sir Benfro drosiant 
o fwy na thair tunnell o fwyd am ddim yn ei thrydedd mis.

Yn y tair blynedd ers i Hubbub UK lansio’r cynllun oergell 
gymunedol, sefydlwyd rhwydwaith o dros 80 o oergelloedd 
cymunedol yn Lloegr. Mae’r nifer hwnnw’n cynyddu. Yng Nghymru 
dim ond tri chyfleuster o’r fath sydd gennym ar hyn o bryd. 
Cafodd y rheini eu sefydlu’n annibynnol, gan gostio ar gyfartaledd 
ddwywaith gymaint ar gyfer pob prosiect, a heb unrhyw gymorth 
datblygu arbenigol wrth gefn i sicrhau cynaliadwyedd. 

Ym mis Ionawr 2020, llofnododd EGC gytundeb asiantaeth 
cyfyngol ar gyfer Cymru gyda Hubbub i ddechrau, datblygu a 
chynnal rhwydwaith o oergelloedd cymunedol yng Nghymru ac, 
yn allweddol, i ddarparu cymorth arbenigol er mwyn sicrhau y 
bydd y rhwydwaith yn hunangynhaliol.
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Menter gymdeithasol a sefydlwyd gan EGC mewn 
cydweithrediad â Dirprwy Bennaeth Ysgol Uwchradd Llanisien, 
Lyndon Brennan, yw CBC Ysgolion Sero Wastraff Cymru 
(ZWSWCIC). Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i 
ddatblygu ysgolion enghreifftiol yn Sir Benfro a Chaerdydd 
i brofi’r cynllun ac i alluogi llunio dadansoddiad cost a budd 
a fydd yn rhagfynegi faint o amser a gymerir i adennill y 
buddsoddiad y bydd ei angen i sefydlu’r drefn gasglu newydd 
ym mhob ysgol yng Nghymru. Bydd y dadansoddiad cost a 
budd yn cynnwys strategaeth codi arian y gellir ei defnyddio i 
ganfod partneriaid buddsoddi os bydd angen. 

Bydd y gweithgareddau casglu ar gyfer ailgylchu, 
ailddefnyddio, compostio ac uwchgylchu sy’n rhan o’r prosiect 
hwn yn cael eu cynnwys o fewn y cwricwlwm newydd ar 
gyfer ysgolion Cymru er mwyn ei wneud yn fwy perthnasol 
ar gyfer disgyblion y dyfodol. Yn Sir Benfro, mae FRAME, y 
corff Paratoi i Ailddefnyddio lleol, yn bartner allweddol sydd 
â pherthynas waith agos â Chyngor Sir Penfro. Mae hyn yn 
rhan o’r model enghreifftiol o’r modd y gellir integreiddio’r 
gweithgareddau economi gylchol hyn yn aml ddimensiynol.

8:  YSGOLION SERO  
WASTRAFF

Ar yr un pryd, bydd EGC yn cynorthwyo cyrff PiA 
cymdeithasol i ysgrifennu ceisiadau am grantiau ar  
gyfer mentrau newydd a chynlluniau cydweithredol.

9:  CYMORTH GYDA CHEISIO 
CYLLID

Er mwyn sicrhau bod mentrau cylchog newydd yn 
gynaliadwy yn y tymor hir, gall EGC gynorthwyo sefydliadau 
i rannu arfer da o safbwynt ysgrifennu cynlluniau busnes a 
hwyluso cysylltiadau rhwng y rhai sy’n dymuno cydweithio 
ar fentrau megis ailddefnyddio pren, ailbrosesu plastig, 
llyfrgelloedd offer, mentrau oergelloedd cymunedol… mae’r 
rhestr yn ddiddiwedd!

10:  CYMORTH I YSGRIFENNU 
CYNLLUNIAU BUSNES
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CYFARWYDDWYR CYNGHORWYR I’R BWRDD CYNGHORWYR RHYNGWLADOL

Malcolm Hayday  
Sylfaenydd a chyn-Brif Weithredwr  
Charity Bank UK

Gerry Gillespie 
Awstralia  
Dychwelyd Maeth i’r Pridd

Max Purnell  
Seland Newydd  
Ffarmwr 'Tyfu Pridd' 

Kim Russell 
Awstralia   
Cadeirydd, Sefydliad  
Maeth i’r Pridd

Buddy Boyd 
Canada  
Depo Ailgylchu Gibsons  
a Chanada Sero Wastraff

Neil Seldman  
UDA  
Y Sefydliad ar gyfer 
Hunanddibyniaeth Leol

Jabir Karat 
India  
Sylfaenydd, Rheoli  
Gwastraff Greenworms

Claire Savage 
Perchennog cwmni Accord PR a Swyddog  
Polisi ar gyfer Undebau Credyd Cymru

Jenny Sims  
Prif Weithredwr FRAME Sir Benfro

Iain Gulland 
Yr Alban  
Prif Weithredwr,  
Alban Sero Wastraff 

Dan Knapp  
UDA   
Mwynau’r Ddinas

Jack Mcquiggan 
Ewrop   
Dinasoedd Sero Wastraff,  
Ewrop Sero Wastraff 

Mariette Hopley  
De Affrica  
De Affrica Sero Wastraff

Eric Lombardi 
UDA   
Ecocycle

Paul Connett  
UDA  
Ymgyrchydd ac Awdur  
o blaid byd Sero Wastraff 

Ellen Petts 
Prif Weithredwr CBC Greenstream Flooring

Gerry Gillespie  
City to Soil, Awstralia

Rodrigo Sabatini 
Brasil  
Llywydd, Sefydliad  
Brasil Sero Wastraff 

Warren Snow 
Seland Newydd   
Envision

Ashraf Asfour 
Yr Aifft  
Tywysydd Teithiau Saesneg  
– Cyswllt Sabalenaidd

Enzo Favoino 
Yr Eidal  
Eidal Sero Wastraff 

Akira Sakano  
Japan  
Fforwm Economaidd y Byd 
a’r Academi Sero Wastraff

Matthew Pumfrey   
Y Deyrnas Unedig 
MWP Consulting

Mary Mcguiggan  
Gogledd Iwerddon  
Gogledd-orllewin  
Sero Wastraff

Ray Georgeson  
Y Deyrnas Unedig 
Adnoddau Ray 
Georgeson 

Sheryl Stivens 
Seland Newydd   
Ymgynghorydd  
– Ashburton

Eifion Williams  
Prif Weithredwr CBC Economi Gylchol Cymru

Lyn Cadwallader  
Un Llais Cymru

Sonia Mendoza 
Ynysoedd y Philipinos  
Prif Weithredwr,  
Sefydliad y Fam Ddaear 

Joan Marc Simon 
Ewrop   
Cyfarwyddwr Gweithredol, 
Ewrop Sero Wastraff

Dorte Wray  
Seland Newydd   
Prif Weithredwr Rhwydwaith 
Sero Wastraff Seland Newydd 

Ric Anthony 
UDA   
Y Gynghrair Ryngwladol  
Sero Wastraff  

Pål Mårtensson 
Sweden    
Y Gynghrair Ryngwladol  
Sero Wastraff

Sue Coutts  
Seland Newydd    
Rhwydwaith Sero Wastraff 
Seland Newydd

Captain Charles Moore   
UDA    
Ymchwil Llygredd 
Plastig y Môr Algalita  

Rick Thorpe 
Seland Newydd    
Sero Wastraff i’r Eithaf 

Eric Randall 
Gogledd Iwerddon   
Ailgylchu Bryson

Robert Little  
Chadeirydd Bwrdd Hyfforddi ac Ymgynghorol  
y Diwydiant Rheoli Gwastraff

Mal Williams  
Ymddiriedolaeth Ryngwladol Sero Wastraff

Shibu K Nair 
India  
Prif Weithredwr, Gaia 

Leslie Lukacs 
UDA  
Cyfarwyddwr Gweithredol, 
Sonoma Sero Wastraff

Terry Mcdonald 
UDA   
Cyfarwyddwr Gweithredol,  
St Vincent de Paul, Oregon

CYSYLLTWCH Â NI

Mae’r llyfryn byr hwn yn nodi’r prif  
themâu mae CBC Economi Gylchol  
Cymru yn eu datblygu i gefnogi’r economi 
gylchol ynghyd â chynaliadwyedd a  
llesiant ehangach. Dull integredig wedi’i 
dargedu ydyw tuag at sicrhau’r canlyniadau 
gorau a ellir yn gymdeithasol, yn ariannol, 
yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol.  
Am ragor o fanylion, edrychwch ar  
ein llyfryn llawn ar ein gwefan:    
www.circulareconomy.wales
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