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Annwyl Janet, 
 
Diolch ichi am eich llythyr. Rwyf yn falch o roi'r newyddion diweddaraf ichi am y prosiect peilot 
sy'n cael ei gynnal yn Sir Benfro, ac i nodi rhai o'r canfyddiadau allweddol a barn Llywodraeth 
Cymru am y potensial ar gyfer rhoi'r cynllun ar waith yn ehangach. 
 
Cynhaliwyd y peilot rhwng mis Medi a Rhagfyr y llynedd. Fe gwmpasodd sampl o saith ysgol 
yn yr ardal, a newidiodd o boteli plastig un rhan o dair o beint i boteli gwydr a phergalau 
hunanwasanaeth ar gyfer darpariaeth llaeth. 
 
Cynhaliwyd dadansoddiad o'r deunyddiau a ddefnyddiwyd drwy gydol y gadwyn gyflenwi gan 
arbenigwyr trydydd parti ar ran WRAP Cymru a Gwerth Cymru. Canolbwyntiodd y gwaith ar 
effaith pob model o ddarpariaeth llaeth o ran allyriadau ac fe wnaeth ymdrin â gwellt plastig 
ond heb ganolbwyntio ar y rhain yn unig. Mae'r dadansoddiad hwnnw bellach wedi dod i ben 
ac fe rannwyd adroddiad drafft â swyddogion ar 2 Ebrill. Nid yw'r cynnwys ar gael i'r cyhoedd 
eto ond bydd swyddogion yn trefnu bod yr adroddiad ar gael cyn gynted ag y bydd yr 
adroddiad yn derfynol.  
 
O safbwynt y canfyddiadau, y pergalau oedd â'r effaith isaf yn gyffredinol, ac wedi hynny 
poteli plastig ac wedyn poteli gwydr am y rhesymau yr wyf yn eu hamlinellu isod. Oherwydd 
y trefniadau ailgylchu trylwyr gan yr ysgolion a Chyngor Sir Penfro, rwyf yn falch o gadarnhau 
nad yw'n debygol y bydd y poteli plastig na'r gwellt a ddefnyddir yn mynd i mewn i'r 
amgylchedd morol yn y pen draw. Casglwyd gwellt ynghyd â photeli ar gyfer trin gwastraff, a 
lle'r oedd poteli'n cael eu hailgylchu, i'r graddau yr oedd yr awduron yn gwybod, roedd gwellt 
yn cael eu llosgi. Cafodd yr allyriadau a oedd yn gysylltiedig â'r broses hon eu cynnwys yn y 
dadansoddiad. 
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Yn ychwanegol at hyn, oherwydd agosrwydd cyflenwyr lleol i ysgolion, mae effaith yr 
allyriadau sy'n gysylltiedig â photeli plastig yn is nag effaith poteli gwydr, sy'n gorfod cael eu 
llenwi mewn gweithfeydd poteli y tu allan i Gymru.  Nid yw'r awduron yn gwybod am unrhyw 
weithfeydd poteli gwydr yng Nghymru ar hyn o bryd, felly dylai unrhyw ysgolion sy'n dymuno 
defnyddio'r dull gweithredu hwn fod yn ymwybodol o'r tebygolrwydd y gallai newid i boteli 
gwydr yn llwyr gael effaith andwyol ar yr amgylchedd ac ar gyflenwyr a leolir yng Nghymru.  
 
Y defnydd o bergalau oedd yn creu'r allyriadau cysylltiedig isaf yn gyffredinol ac er bod yr 
ateb hwn yn achosi rhai problemau o safbwynt y gallu i ailgylchu a'r economi gylchol, mae 
hyn yn debygol o fod yn faes y bydd swyddogion yn argymell ymchwilio iddo ymhellach i'r 
awdurdodau hynny sy'n dymuno lleihau eu heffaith amgylcheddol o ran darparu llaeth mewn 
ysgolion. 
 
Mae Cyngor Sir Penfro bellach yn ystyried y ffordd orau o gymryd y gwersi hyn i ystyriaeth ar 
gyfer darparu llaeth mewn ysgolion yn y dyfodol, a bydd fy swyddogion yn parhau i gydweithio 
â hwy.  
 
Er nad oes ateb cyflym i'r broblem o'r ffordd orau o gadw gwastraff i'r lleiaf wrth ddarparu 
llaeth mewn ysgolion, ar yr amod bod ysgolion yn cadw at drefniadau ailgylchu lleol gallant 
fod yn hyderus nad yw plastigau sy'n deillio o ddarparu llaeth yn debygol o fynd i'n hafonydd 
a'n moroedd yn y pen draw. 
 
Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru'n cael eu hannog, er hynny, i osgoi defnyddio cynhyrchion 
plastig untro lle bo modd, a hynny er mwyn lleihau gwastraff a'n helpu i gyflawni ein nod o 
ddefnyddio adnoddau un blaned yn unig erbyn 2050. 
 
Mae fy swyddogion wedi ymrwymo i ymchwilio i'r potensial ar gyfer atebion amgen i 
ddeunyddiau plastig er mwyn lleihau faint o ddeunyddiau a chynhyrchion gwastraff 
cysylltiedig a ddefnyddir, a byddant yn parhau i gydweithio â'r awdurdodau lleol a diwydiant i 
ddod o hyd i ffyrdd gwell o leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.   
 
Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor a disgyblion a staff Ysgol y Wern am dynnu fy sylw at y mater ac 
am helpu i godi ymwybyddiaeth o'r mater pwysig hwn. Byddaf yn sicrhau bod caffael yn 
parhau i chwarae ei rôl wrth ddiogelu ein hamgylchedd.  
  
Yn gywir, 
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