Arloesi

Y bartneriaeth sector adeiladu yn creu cysylltiadau yn y gymuned.
Mae partneriaeth arloesol rhwng cwmni adeiladu cenedlaethol,
gwneuthurwr paent, awdurdod lleol a menter gymdeithasol wedi
esgor ar hysbysfyrddau safleoedd adeiladu sydd wedi cael eu
cynhyrchu gan dîm o weithwyr anabl, gan ddefnyddio paent wedi
ei ‘ail-greu’, a ailgylchwyd o ganolfannau gwastraff y cartref.
Cafodd y bartneriaeth ei threfnu gan dîm arloesi Llywodraeth
Cymru, a oedd yn allweddol wrth ddatblygu menter yn 2015, i
alluogi awdurdodau lleol yng Nghymru i ailgylchu tuniau paent
oedd wedi eu hagor ac a oedd wedi eu gadael mewn canolfannau
gwastraff y cartref. Mae saith awdurdod, gan gynnwys Cyngor
Caerdydd, eisoes wedi ymuno â’r cynllun ac yn derbyn casgliadau
cyson gan Paint360, sefydliad cymdeithasol cyfrifol sydd wedi bod
yn ymwneud ag ailgylchu ac ail-greu paent ers 2013.
Mae Wates Residential yn ddatblygwr cenedlaethol sy’n darparu
nifer o gytundebau mawr i sefydliadau sector gyhoeddus yng
Nghymru, gan gynnwys y brif raglen Cardiff Living, ar ran Cyngor
Caerdydd. Dros y 10 mlynedd nesaf, bydd 1,500 o gartrefi newydd
yn cael eu hadeiladu mewn 40 o leoliadau allweddol ledled y
ddinas fel rhan o’r rhaglen.
Un o safleoedd datblygu cyntaf Cardiff Living i fynd i’r afael â hyn
yw Silvervale Park, ger Llaneirwg. Yn lle mynd at ei gyflenwyr
arferol, gosododd Wates archeb am 200 metr o hysbysfyrddau
gyda Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful. Cafodd y byrddau eu
cynhyrchu gan ddilyn manylebau Wates, gan ddefnyddio paent
wedi ei ail-greu a gyflenwyd gan Paint360 yn Birmingham, a’i
gyflwyno er mwyn ei ddefnyddio. Y gobaith yw y gellir datblygu’r
bartneriaeth ymhellach er mwyn galluogi paent sydd wedi ei ailgreu i gael ei ddefnyddio i addurno’r tu mewn i’r cartrefi sy’n cael
eu hadeiladu fel rhan o’r rhaglen, ac mae’r gweithredwyr eisoes
mewn trafodaeth â chwmni arall o Gymru ynglŷn ag ail-greu
paent arbenigol y gellir ei ddefnyddio mewn ystafelloedd ymolchi.
Mae awdurdodau lleol y DU yn talu cwmnïau i gael gwared ar
baent gwastraff, a chaiff y rhan fwyaf ohono ei gymryd i ffwrdd er
mwyn ei losgi. Drwy ddod yn rhan o’r fenter, nid ydynt yn talu
rhagor i anfon y paent i ffwrdd, ond mae pob litr a gaiff ei anfon
i’w ail-greu bellach yn cyfrif tuag at eu targedau ailgylchu. Caiff y
paent sydd wedi ei ail-greu ei werthu ar gyfraddau masnachol, tra
bod yr awdurdodau’n gwybod eu bod yn cyfrannu at broses sydd

Cyflawniadau
allweddol:
•	Prosiect arloesol sy’n
uno amrywiaeth o
sefydliadau ar draws y
gadwyn cyflenwi
datblygu ac adeiladu
•	Mae Wates yn derbyn
cynnyrch o ansawdd
wrth wneud cyfraniad
gwerthfawr i’r economi
leol ac yn helpu’r
amgylchedd
•	Enghraifft o ‘economi
gylchol’ gyda
manteision busnes,
cymunedol ac
amgylcheddol.

Arloesi
lawer yn fwy manteisiol i’r amgylchedd na
gweithgynhyrchu paent newydd o’r dechrau.
Mae rôl Llywodraeth Cymru wrth hwyluso
datblygu’r bartneriaeth wedi ei yrru gan yr
egwyddor o ‘economi gylchol’ ac yn cysylltu’n
agos ag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015. Amcangyfrifir bod pob
mil litr o baent a gaiff ei ail-greu yn y modd hwn
yn arbediad carbon sy’n cyfateb i fan yn gyrru
am 4,000 milltir.
Sylwadau Partner
“Mae defnyddio ein prosiectau i greu cyfleoedd
cyflogaeth i bobl leol yn ffocws anferth i ni ac
mae ein gwaith gyda mentrau cymdeithasol yn
ffordd hanfodol o sicrhau bod y gefnogaeth hon
hefyd yn cyrraedd aelodau mwyaf agored i
niwed y gymuned. Byddwn yn parhau i weithio
gyda’r holl bartneriaid sy’n ymwneud â’r fenter
hon ac archwilio sut y gellir ei gweithredu
ymhellach ar y rhaglen Cardiff Living.” Paul
Nicholls, Rheolwr Gyfarwyddwr (y De),
Wates Residential.
“Gan ei bod yn elusen sy’n canolbwyntio ar
fasnach ac yn fenter gymdeithasol, rydym yn
croesawu ymroddiad Wates i geisio defnyddio’r
mentrau cymdeithasol o fewn ei gadwyni
cyflenwi’n rhagweithiol, sy’n gweddu’n dda â
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
Llywodraeth Cymru. Croesawodd MTIB yr archeb
am 200m o hysbysfyrddau wedi eu paentio gan
ddefnyddio paent wedi ei ail-greu o Paint360, a
gafodd eu cyflwyno ar amser ac i fanyleb y
cleient. Gobeithiwn y bydd MTIB bellach yn cael
ei wreiddio o fewn cadwyn gyflenwi Wates o
hysbysfyrddau wedi eu paentio a chyflenwad
paent trwy gydol Rhaglen Cardiff Living, a fydd,
nid yn unig yn darparu manteision amgylcheddol

sylweddol, ond hefyd y manteision cymdeithasol
a chymunedol o ddarparu cyfleoedd gwaith
cynaliadwy ar gyfer pobl anabl.” Richard
Welfoot, Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful.
“Mae Paint360 wedi canolbwyntio ar
gymdeithas erioed, gan gyflogi pobl ifanc sydd
wedi bod allan o waith am amser hir fel ein
gweithlu craidd. Bu’n fraint gweithio ar y
prosiect, sydd wir yn arddangos sut mae
cydweithio’n gallu darparu economi gylchol a,
thrwy ddefnyddio ein paent sydd wedi ei ailgreu, mae hefyd yn fanteisiol i’r amgylchedd.”
Lee Cole, Rheolwr Gyfarwyddwr, Paint360.
“Yn ogystal â darparu tai sydd eu hangen yn
ddirfawr er mwyn ein helpu i fynd i’r afael â
galw cynyddol yn y ddinas, bydd rhaglen Cardiff
Living hefyd yn cyflwyno manteision cymunedol
go iawn gan gynnwys cyfleoedd cyflogaeth a
hyfforddi ac mae’n dda i gael Sefydliad y Deillion
Merthyr Tudful yn rhan o hyn er mwyn darparu’r
hysbysfyrddau safle ar gyfer y datblygiadau
cyffrous hyn.” Cynghorydd, Lynda Thorne,
Aelod Cabinet ar gyfer Tai a Chymunedau.
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