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Ysgrifennwyd y Canllawiau hyn gan Cadwch Gymru’n Daclus i gyd-fynd â’r digwyddiadau, y 
deunyddiau a negeseuon yr ymgyrch a grëwyd fel rhan o ymgyrch tipio anghyfreithlon Caru 
Cymru a ddechreuodd ym mis Tachwedd 2022. 
 
Ysgrifennwyd y ddogfen hon at ddefnydd partneriaid Caru Cymru yn unig, yn cynnwys 
awdurdodau lleol, Cynghorau Tref a Chymuned, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a 
Phrifysgolion â budd yn mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ymagwedd Caru Cymru 
 
Mae Caru Cymru yn fudiad cynhwysol wedi ei arwain gan Cadwch Gymru’n Daclus a 22 o 
bartneriaid awdurdodau lleol i ddileu sbwriel a gwastraff.   
 
Nod Caru Cymru yw ysbrydoli pobl Cymru i weithredu a gofalu am ein hamgylchedd. Nid 
yw’n ymwneud â glanhau yn unig; mae hefyd yn ymwneud ag atal sbwriel rhag digwydd yn y 
lle cyntaf.   
 
Y weledigaeth yw i Caru Cymru gael ei rhyngblethu i fywyd yng Nghymru, fel ei fod yn ail 
natur i bawb wneud y peth iawn, o fynd â sbwriel gartref a glanhau ar ôl eich ci, i ailgylchu 
‘wrth fynd’, ailddefnyddio ac atgyweirio.   
 
Wrth i bawb gydweithio i greu amgylchedd glân a diogel, gallwn greu cymunedau cryfach, 
iachach a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n planed.  
 
Mae Caru Cymru wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – 
Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir trwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 
Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 
 
Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn elusen sydd yn gweithio ar draws Cymru i ddiogelu’r 
amgylchedd nawr ac i’r dyfodol. keepwalestidy.cymru/caru-cymru 
  
 
Ein hymgyrch cenedlaethol diweddaraf yw mynd i’r afael â phroblem tipio anghyfreithlon ar 
draws Cymru. 
 
Gan weithio gyda phob awdurdod lleol yng Nghymru, Llywodraeth Cymru a Taclo Tipio 
Cymru i hyrwyddo’r ymgyrch, byddwn yn defnyddio ymchwil yr ydym wedi ei chael yn 
annibynnol ar ymddygiad gwastraff yng Nghymru i dargedu nid yn unig tenantiaid tai 
cymdeithasol (yn arbennig y rheiny mewn ardaloedd sydd â storfeydd biniau cymunedol fel 
fflatiau a thai y mae llawer o bobl yn byw ynddynt), ond hefyd tenantiaid sy’n fyfywyr o 
amgylch ardaloedd prifysgolion lle gallai Tipio Anghyfreithlon fod yn bryder.  
 
Gyda negeseuon ein hymgyrch, ein gobaith yw cyrraedd y cymunedau hynny sydd yn fwy 
anodd eu cyrraedd ac addysgu am ymddygiad gwastraff cywir a’u hannog i wneud y peth 
iawn. Mae’r canllawiau hyn wedi eu hysgrifennu i gyd-fynd ag asedau amrywiol yr ymgyrch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.keepwalestidy.cymru/caru-cymru


Ein hymchwil 
 
Trwy gydol 2022, rydym wedi bod yn gweithio’n galed ar bapur ymchwil yn ymwneud â’r 
mater ac yn mynd i’r afael â’r rhwystrau, yn ogystal â gweithio gydag asiantaeth ymchwil 
annibynnol gan ddefnyddio technegau ymchwil manwl.   
 
Cynhaliwyd ymarferion dyddiadur rheoli gwastraff ethnograffig yn Ebrill a Mai 2022, gyda 
thenantiaid sy’n fyfyrwyr ym Mhrifysgolion Caerdydd, Aberystwyth a Bangor.   
 
Gweithiwyd hefyd gyda thenantiaid tai cymdeithasol o Ogledd a De Cymru ar yr un 
ymarferion a chynhaliwyd sesiynau cyfweld manwl gyda phob tenant, i gael 
mewnwelediadau i’w hymddygiad rheoli gwastraff. 
 
Gan ddefnyddio negeseuon, deunyddiau a digwyddiadau ein hymgyrch tipio anghyfreithlon, 
ein gobaith yw codi ymwybyddiaeth o’r materion ac addysgu tenantiaid ar ymddygiad 
gwastraff cywir yn y cymunedau mwy anodd eu cyrraedd hynny. Dyma rai mewnwelediadau 
o’r gwaith ymchwil. 
 
 
Tenantiaid sy’n fyfyrwyr 
 
Mae gan fyfyrwyr yng Nghymru ddealltwriaeth dda o reoli gwastraff cyffredinol, gyda’r rhan 
fwyaf yn gwneud ailgylchu sylfaenol ac yn cymryd camau i beidio gadael sbwriel na thipio’n 
anghyfreithlon. Mae’r rheiny sydd yn byw mewn trefi gwledig ac arfordirol yn fwy 
rhagweithiol yn rheoli gwastraff yn dda na’r rheiny sydd yn byw mewn ardaloedd trefol. 
 
Mae angen gwaith i addysgu myfyrwyr ynghylch pa agweddau ar eu hymddygiad yw tipio 
anghyfreithlon. Mae’r ddealltwriaeth o fathau gwahanol o dipio anghyfeithlon yn isel.  
 
Y rhan fwyaf o’r amser mae glanhau a symud gwastraff yn cael ei wneud heb baratoi ac wrth 
fynd. Caiff gwastraff ei drefnu wrth i fyfyrwyr goginio a glanhau, a chaiff ei symud ar ôl 
iddynt orffen. Mae rhai wedi ceisio rhannu’r gwaith glanhau trwy greu rota ond yn ei chael 
hi’n anodd cynnal hyn am gyfnodau hir. 
 
Maent eisiau gwneud y peth iawn a pheidio creu mwy o waith i gasglwyr sbwriel trwy ei 
wneud yn anghywir. 
 
Mae angen mwy o addysg am y mathau gwahanol o dipio anghyfreithlon ac ymddygiad 
cywir, yn ogystal â’r hyn y gall y landlord ei wneud iddynt o ran cael gwared ar eitemau 
mawr. 
 
Tenantiaid tai cymdeithasol 
 
Mae gan denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru ddealltwriaeth dda o reoli gwastraff 
cyffredinol, gyda’r rhan fwyaf yn cadw i fyny ag ailgylchu sylfaenol a chymryd camau i beidio 
gadael sbwriel na thipio’n anghyfreithlon. Ond, nid oes gan bawb fynediad hawdd at 
ganolfan wastraff ac, hyd yn oed os yw gerllaw, heb gar, mae’n anodd mynd yno. Mae gan 



deuluoedd mawr yr un cyflenwad bin ag aelwydydd unigol sydd yn creu anghydbwysedd o 
ran cyfle i reoli gwastraff.  
 
Mae pawb yn addasu i’w darpariaeth leol. Mae’r rhan fwyaf yn defnyddio biniau cyhoeddus 
ar gyfer sbwriel sydd yn gorlifo am eu bod yn gwybod bod yn rhaid i’r cyngor eu casglu. 
Maent hefyd yn gwybod y bydd ‘dynion hel rhacs’ yn mynd ag eitemau o’r stryd felly 
byddant yn aml yn gadael eitemau y tu allan i’r drws blaen. Fodd bynnag, ni fyddent yn 
gwneud hyn pe byddent yn gwybod na fyddai’n cael ei gymryd o fewn 24 awr am eu bod yn 
ymwybodol mai tipio anghyfreithlon ydyw. 
 
Ceir dealltwriaeth wahanol o reoli gwastraff ar draws aelwydydd, gyda’r rheiny sydd â 
phlant iau â mwy o ddealltwriaeth o’i bwysigrwydd, am ei fod yn cael ei addysgu mewn 
ysgolion gyda thaflenni a gwaith cartref yn dod gartref. 

Mewnwelediadau eraill 

Canfu’r ymchwil a wnaethom fod angen gwaith i addysgu tenantiaid tai cymdeithasol 
ynghylch pa agweddau ar eu hymddygiad sy’n cael eu hystyried yn dipio anghyfreithlon. Er 
enghraifft, gallai tenant feddwl bod gadael gwastraff gerllaw bin llawn yn arfer cywir.   
 
Nid yw’r rhan fwyaf o denantiaid yn tipio’n anghyfreithlon, yn gadael sbwriel ac yn ymarfer 
arferion rheoli gwastraff gwael yn bwrpasol ac yn rhagweithiol. Caiff hyn ei gydnabod yn ein 
negeseuon, a’n gobaith yw annog ymgysylltu ac ymddygiad gwastraff da yn ein 
digwyddiadau.  
 
Nid oes gan bawb fynediad hawdd at ganolfan wastraff ac, hyd yn oed os yw’n agos, mae’n 
anodd gyrraedd yno heb gar. Mae cyllid yn broblem hefyd ac yn aml bydd tenantiaid yn 
cyflogi masnachwyr amheus am eu bod yn rhatach.  
 
Mae tenantiaid yn gredwyr cryf mewn eitemau ail-law ac mae’r rhan fwyaf o’u cartrefi’n 
cynnwys dodrefn gan ffrindiau neu o farchnadle.   
 

Amcanion yr Ymgyrch 
 

• Addysgu tenantiaid yng Nghymru am agweddau gwahanol ar dipio anghyfreithlon 
ac ymddygiad gwastraff cywir.    
 

• Hysbysu ynghylch rhwyddineb, cyfleustra a fforddiadwyedd gwaredu gwastraff ac 
annog arfer gorau, gan osgoi atebion cyflym.   
 

• Ymgysylltu a gweithio gydag awdurdodau lleol, landlordiaid ac asiantaethau 
gosod i wynebu rhwystrau rhag gwaredu gwastraff yn gywir.   

 
 
 
 
 



Asedau a chymwysiadau negeseuon 
 
 
Tenantiaid sy’n fyfyrwyr 
 

Prif slogan Galwadau i weithredu Is-negeseuon 
Ddim yn Olwg Da Chwiliwch casgliad gwastraff 

mawr. 
 
Chwiliwch canolfan ailgylchu 
leol. 
 
Chwiliwch caffi trwsio lleol. 
 
Chwiliwch rhoi dodrefn 
lleol.  

Haws nag ydych yn ei 
feddwl. 
Rhatach na dirwy. 

 
 
Tenantiaid Tai Cymdeithasol 
 

Prif Slogan Galwadau i weithredu Is-negeseuon 
Nid ar fy Stryd i Chwiliwch casgliad gwastraff 

mawr. 
 
Chwiliwch canolfan 
ailgylchu leol. 
 
Chwiliwch caffi trwsio lleol. 
 
Chwiliwch rhoi dodrefn 
lleol.  

Haws nad ydych yn ei 
feddwl. 
Rhatach na dirwy. 

 
 
 



 
Posteri dwyieithog, yn barod i 
fynd  
 
Fe welwch ddetholiad o bosteri 
i’w lawrlwytho a’u hargraffu gyda 
thoddiad wedi ei gynnwys.  
 
Mae’r rhain ar gael mewn A4 ac 
A3 ac anogir eu harddangos 
mewn canolfannau cymunedol, 
neuaddau, gofod swyddfa ac 
unrhyw leoliad yn y gymuned lle 
byddai tenantiaid yn mynd. 
 
Ceir hefyd amrywiadau ar yr 
alwad i weithredu gyda’r posteri 
hyn sydd yn addas ar gyfer 
lleoliadau gwahanol yn cynnwys – 
Casgliadau Gwastraff Mawr, Caffis 
Trwsio a Chanolfannau Ailgylchu. 
 
Os oes gennych ddelwedd 
benodol o’ch ardal chi y credwch 
fyddai’n gweithio’n dda neu os 
hoffech ychwanegu eich logo eich 
hun i’r faner ar y gwaelod, ewch i 
becyn cymorth ein hymgyrch i 
ganfod offeryn hawdd ar gyfer 
lanlwytho eich delwedd. 
 
 

   

Graffeg dwyieithog llonydd y 
cyfryngau cymdeithasol 
 
Mae’r rhain yn berffaith i’w 
defnyddio gydag unrhyw neges ar 
Facebook neu Drydariad i 
hyrwyddo negeseuon ein 
hymgyrch. 
 
Cofiwch dagio 
@Keep_Wales_Tidy (Twitter) 
@keepwalestidy (Facebook ac 
Instagram) defnyddiwch 
hashnodau’r ymgyrch 

 



#CaruCymru #NidArFyStrydi 
#DdimynOlwgDa hefyd 
 
Mae’r rhain ar gael ar fformatiau 
postio ar Facebook/Instagram yn 
ogystal â meintiau rîl a stori ar 
gyfer pob platfform. 
 
Os oes gennych ddelwedd 
benodol o’ch ardal y credwch 
fyddai’n gweithio’n dda neu os 
ydych eisiau ychwanegu eich logo 
eich hun i’r faner ar y gwaelod, 
ewch i becyn cymorth ein 
hymgyrch i ganfod offeryn hawdd 
ar gyfer lanlwytho eich delwedd. 
 
Templedi dwyieithog negeseuon 
y cyfryngau cymdeithasol 
 
Mae’r rhain i gyd yn negeseuon ar 
gyfer y cyfryngau cymdeithasol 
sydd yn hawdd ac yn barod i fynd 
ar gyfer eich sianeli cymdeithasol 
i’ch helpu chi i hyrwyddo ein 
hymgyrch. 
 
 
 

 

1) #DdimynOlwgDa (Targedu 
myfyrwyr Prifysgol) 
 
 
 

Mae’r negeseuon hyn wedi eu hanelu at gynulleidfa 
sydd yn fyfyrwyr ac yn troi o amgylch y cysyniad o 
negeseuon ffasiwn #DdimynOlwgDa sy’n hyrwyddo 
gwastraff tipio anghyfreithlon fel rhywbeth allan o 
ffasiwn ac yn olwg gwael.  

Bydd y rhain yn cyd-fynd â delweddau’r ymgyrch o 
fyfyrwyr mewn ffotograffiaeth ffasiynol iawn, yn 
erbyn cefndir o dipio anghyfreithlon yn y gymuned. 

Byddwn yn ceisio cynnwys galwad gref i weithredu 
ym mhob neges o chwilio am ‘Gasgliad Sbwriel 
Mawr’ i ‘Gaffis Trwsio Lleol’. 



2) #DdimArFyStrydi (Targedu 
tenantiaid tai cymdeithasol) 
 
 
 

Mae’r negeseuon hyn wedi eu hanelu at gynulleidfa 
tai cymdeithasol ac yn troi o amgylch y cysyniad 
#DdimArFyStrydi, sydd yn cyd-fynd â delweddau’r 
ymgyrch o leoli a’r balchder sydd gan denantiaid yn 
cadw eu cymuned yn rhydd rhag gwastraff. 

Rydym wedi cynnwys amrywiaeth o negeseuon 
cyffredinol i chi eu defnyddio gyda delweddau 
presennol ein hymgyrch.  

Fel y soniwyd, os oes gennych ddelwedd benodol 
o’ch ardal y credwch fyddai’n gweithio’n dda, ewch i 
becyn cymorth ein hymgyrch i ganfod offeryn hawdd 
ar gyfer lanlwytho eich delwedd a phersonoli’r 
graffeg. 
 
I gyd-fynd â’r cysyniad hwn, rydym hefyd wedi 
cynnwys rhai enghreifftiau o’r ffordd y gallwn leoli’r 
negeseuon i gyd-fynd ag unrhyw hyrwyddwyr lleol yr 
ydych yn dymuno eu hamlygu a’u dathlu. 
 

Enghraifft o leoli 

Bore da i Sarah o Ddinbych-y-pysgod ���� 
 
Mae Sarah yn gwybod bod bywyd ar ôl yn ei hen 
soffa o hyd ac yn ei roi i elusen leol ����������������� 
 
Chwiliwch rhoi dodrefn i ganfod ffyrdd o waredu eich 
eitemau diangen. 
 
��� 
 
#CaruCymru  #NidArFyStrydi 
 

 

 



Fideos dwyieithog animeiddiedig 
y cyfryngau cymdeithasol 
 
Mae’r rhain yn berffaith i’w 
defnyddio gydag unrhyw neges, 
trydariad neu rîl Instagram i 
hyrwyddo elfen addysg yr 
ymgyrch. 
 
Mae fersiynau Cymraeg a Saesneg 
wedi eu cynnwys ar y fformat 
MP4 i’w defnyddio gyda 
Facebook, Instagram a Twitter.  
 
Cofiwch dagio 
@Keep_Wales_Tidy (Twitter) 
@keepwalestidy (Facebook ac 
Instagram) a defnyddio 
hashnodau’r ymgyrch hefyd 
#CaruCymru #DdimArFyStrydi 
#DdimynOlwgDa 
 

 

 

 

Pecynnau gwybodaeth i 
denantiaid sy’n fyfyrwyr 

Bydd pecynnau gwybodaeth PDF digidol yn cael eu 
rhannu gyda chi ar hyb Caru Cymru maes o law.  

Mae’r pecynnau hyn yn addas i’w rhannu ar-lein gyda 
myfyrwyr ar draws Cymru, a byddant yn cynnwys 
gwybodaeth am ystadegau tipio anghyfreithlon, 
chwalu mythau cyffredinol, awgrymiadau a syniadau 
i waredu gwastraff yn gywir yn ddyddiol a dolenni 
defnyddiol ar gyfer cael mynediad at wasanaethau 
lleol.  

Bydd y pecynnau digidol hefyd yn cynnwys adran i 
Brifysgolion gynnwys gwybodaeth bwrpasol fesul 
rhanbarth am wybodaeth leol fel caffis trwsio lleol, 
canolfannau ailgylchu a diwrnodau casglu biniau.  

Darperir fersiynau hefyd gyda thoddiad yn barod i’w 
argraffu ar gyfer sefydliadau os ydynt yn dymuno 
argraffu cyfres fesul ardal neu gymuned. Fodd 



bynnag, byddai darparu fersiynau digidol trwy sianeli 
ar-lein yn cael eu hannog. 

 

 

 

Pecynnau gwybodaeth i 
denantiaid tai cymdeithasol 

Bydd pecynnau gwybodaeth PDF digidol yn cael eu 
rhannu gyda chi ar hyb Caru Cymru maes o law.  

Mae’r pecynnau hyn yn addas i’w rhannu ar-lein gyda 
thenantiaid tai cymdeithasol ar draws Cymru, a 
byddant yn cynnwys ystadegau tipio anghyfreithlon, 
chwalu mythau cyffredinol, awgrymiadau a syniadau 
ar gyfer gwaredu gwastraff yn gywir yn ddyddiol a 
dolenni defnyddiol ar gyfer cael mynediad at 
wasanaethau lleol.  

Bydd pecynnau digidol hefyd yn cynnwys adran ar 
gyfer landlordiaid yn cynnwys gwybodaeth bwrpasol 
fesul rhanbarth am wybodaeth leol fel caffis trwsio 
lleol, canolfannau ailgylchu a diwrnodau casglu 
biniau.  

Darperir fersiynau hefyd gyda thoddiad yn barod i’w 
argraffu ar gyfer sefydliadau os ydynt yn dymuno 
argraffu cyfres fesul ardal neu gymuned. Fodd 
bynnag, byddai darparu fersiynau digidol trwy sianeli 
ar-lein yn cael eu hannog.  

 

 
 
 
 
 
 



Dyma rai enghreifftiau o ddigwyddiadau y gallech eu cynnal yn eich siroedd 
gan gyd-fynd â themâu a negeseuon ein hymgyrch  

 
 

1. Diwrnod cyfnewid 
cymunedol 

 
Cynhaliwch ddigwyddiad cyfnewid cymunedol. Gallai 
tenantiaid mewn cymunedau ddod ag unrhyw eitemau cartref 
diangen a chasglu eitemau diangen gan bobl eraill. Gallai’r hyn 
sydd ar ôl gael ei roi i siop elusen/siop drwsio.  
 
 

2. Diwrnod sgip cymunedol Cynhaliwch ddiwrnod sgip mewn cymuned leol. Defnyddiwch y 
sgip ar gyfer gwastraff a chynnwys man rhoi ar gyfer eitemau 
sydd yn addas ar gyfer eu hailddefnyddio. Canolbwyntiwch ar 
hyn ond rhowch wybodaeth hefyd am wastraff ac ailgylchu ar 
y diwrnod. Cyfle i arolygu a deall pa faterion y mae pobl leol yn 
eu hwynebu yn ymwneud â gwastraff. 

3. Diwrnod ymwybyddiaeth 
 

a) Cynhaliwch ddiwrnod ymgysylltu ac ymwybyddiaeth i 
roi gwybodaeth am wasanaethau gwastraff ac ailgylchu 
lleol i denantiaid, defnyddiwch ddeunyddiau a 
gymerwyd i’r tip lleol i greu rhywbeth addurnol / 
defnyddiol fel gweddillion tun o baent ar hen ddodrefn 
ac ati.  
 

b) Cynhaliwch ddiwrnod ymgysylltu ac ymwybyddiaeth, 
defnyddiwch gynwysyddion wedi eu hailgylchu i 
dderbyn unrhyw beth o ddillad i eitemau y gellir eu 
hailgylchu gan denantiaid lleol. Darparwch 
ddeunyddiau’r ymgyrch a gwybodaeth am arferion 
gwastraff ar y diwrnod.  
 

c) Cynhaliwch gaffi trwsio ar draws y cenedlaethau, 
gweithiwch gyda chaffis trwsio lleol ac aelodau iau o’r 
gymuned i hysbysu a chynorthwyo pobl hŷn yn y 
gymuned gydag eitemau TG a digidol. 

4. Ymweliad curo ar 
ddrysau 

Cynhaliwch ddigwyddiad curo ar ddrysau. Byddai hwn yn 
ddiwrnod mynd yn ôl i’r hanfodion lle byddai criw o staff 
Cadwch Gymru’n Daclus, staff RSL a staff yr awdurdod lleol 
yn ymweld â chymuned i sgwrsio gyda thenantiaid gan roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf iddynt am reoli gwastraff. 



Defnyddiwch y diwrnod i arolygu a hyrwyddo deunyddiau’r 
ymgyrch ymysg y tenantiaid. 
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