Atodiad 5
Holiadur Gwastraff ac Ailgylchu
Bydd eich ymateb yn cael ei drin yn gyfan gwbl gyfrinachol yn unol â Deddf Diogelu Data
(2018) ac ni fydd yn bosib eich adnabod o’ch ymatebion.
Os oes gennych gwestiynau pellach ynglŷn â’r holiadur yma, cysylltwch gyda Jennifer Rao ar
(01766) 771000 / eichbarn@gwynedd.gov.uk
_______________________________________________________________________________
Rydym eisiau annog mwy o bobl y Sir i wneud defnydd llawn o’r gwasanaeth ailgylchu a chompostio am dri
brîf reswm:


Yn bennaf, i leihau effaith negyddol ar ein hamgylchedd.



Er mwyn lleihau costau i’r Cyngor gan fod ailgylchu a chompostio yn rhatach na chladdu mewn
safleoedd tirlenwi.



Er mwyn osgoi dirwyon a chostau sylweddol gan y Llywodraeth am gladdu sbwriel mewn safleoedd
tirlenwi ac am fethu targedau ailgylchu a chompostio cenedlaethol.

Ar hyn o bryd mae rhaid i gynghorau Cymru ailgylchu neu gompostio 58% o’r holl wastraff sy’n cael ei gasglu
o’n cartrefi. Bydd targed nesaf yn 64% erbyn Mawrth 2020.
Bellach mae rhaid i Gyngor Gwynedd annog llawer mwy ohonom i ailgylchu a chompostio ein gwastraff neu
fel arall, gallai Cyngor Gwynedd gychwyn derbyn dirwyon ariannol sylweddol iawn.

1) Ydych chi’n defnyddio’r trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu?
a) Ydw
b) Nac Ydw*
*Os yn ateb “Nac Ydw”, nodwch pam os gwelwch yn dda:

2) Pa mor aml ydych chi’n defnyddio’r trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu? – sef y cartgylchu
neu bocs glas, y bin bach brown ar gyfer bwyd, y bin mawr brown ar gyfer gwastraff gardd, a’r
bin mawr gwyrdd ar gyfer y gwastraff gweddilliol.
a) Pob wythnos
b) Weithiau*
c) Ychydig iawn o ddefnydd*
ch) Dim defnydd*
*Os nad ydych yn gwneud defnydd llawn, beth sy’n eich rhwystro rhag gwneud defnydd llawn o’r
gwasanaeth ailgylchu a chompostio wythnosol?
(dewisiwch bob un sy’n berthnasol)






Gormod o drafferth / dim amser _______________________
Ailgylchu ddim yn bwysig i ni ________________
Trefn ddim yn addas ar gyfer ein cartref ni (tŷ teras/ grisiau/ dim lle i gadw’r 3 / 4 bin
________________________________
Ddim yn deall y drefn __________________________
Arall, nodwch os gwelwch yn dda ____________________________________________________
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3) Ble ydych chi'n cadw'ch biniau ar ddiwrnodau pan nad ydynt yn cael eu casglu?

4) A oes gennych unrhyw sylwadau pellach i'w wneud ynglŷn â'r gwasanaeth gwastraff ac
ailgylchu?

Mae’r cwestiynau nesaf yn ymwneud a’ch nodweddion cydraddoldeb. Mae’r holiadur yn ddienw
felly ni fydd yn bosib adnabod unrhyw un ac mi fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth er mwyn
gweld a oes patrymau yn yr atebion gan e.e. bobl hŷn, neu bobl anabl. Mae croeso i chi dewis
“gwell gennyf beidio â dweud” ar gyfer unrhyw un o’r cwestiynau.

1)

Ydych chi’n ...
Dyn / Gwryw
Gwell gennyf beidio â dweud

Dynes / Benyw

Arall

2) Nodwch eich grŵp oedran os gwelwch yn dda:
16 - 24

25 – 44

45 – 64

65 – 84

85+oed

Gwell gennyf beidio â dweud
3) Nodwch eich cod post os gwelwch yn dda: _____________________________
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4) Mae Adran 6 (1) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn datgan bod anabledd gan unigolyn os:
a. Oes gan yr unigolyn hwnnw nam corfforol neu feddyliol, a
b. Bod gan y nam effaith andwyol sylweddol a hirdymor ar allu’r unigolyn i gyflawni
gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.
Gan ddefnyddio’r ddiffiniad hwn, a ydych chi’n ystyried eich hun yn berson anabl?
Ydw

Nac Ydw

Gwell gennyf beidio â dweud

Diolch yn fawr am cwblhau’r holiadur.

