
  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Dechrau Benthygca 

 

Crynodeb Gweithredol  

Mae siediau ac atigau ledled Cymru yn cynnwys pethau sydd naill ai’n casglu llwch neu’n 
rhydu i ffwrdd, tra bod creisis costau byw ac argyfwng hinsawdd yn ei gwneud hi’n bwysiach 
byth i ni ddod o hyd i ffyrdd gwell o ddefnyddio a rhannu beth sydd gennym ni’n barod o fewn 
ein cymunedau.  

 
Mae Llyfrgelloedd Pethau yn ei gwneud hi’n bosibl i bobl roi eitemau sydd ganddynt ond ddim 
eu hangen a benthyg eitemau maen nhw eu hangen ond ddim yn berchen arnynt. Mae’r 
eitemau sydd ar gael i’w benthyg am gost isel yn cynnwys offer garddio, DIY, a gwersylla. 
Maent yn rhan hanfodol o symud tuag at economi gylchol a llai gwastraffus. 
 
Mae Benthyg Cymru yn helpu cymunedau i sefydlu eu Llyfrgelloedd Pethau eu hun yng 
Nghymru ers Ionawr 2021, gan greu rhwydwaith sy’n gallu gwneud benthyg yng Nghymru mor 
hawdd â phicio allan am dorth o fara.  
 
Rhwng Hydref 2021 a Mawrth 2022, mae’r rhwydwaith yma eisoes wedi cofnodi 1681 o 
fenthyciadau. Yr eitemau mwyaf poblogaidd yw golchyddion pwysedd a glanhawyr carpedi a 
thrwy fenthyg y ddwy eitem hyn yn unig, mae cymunedau Benthyg wedi arbed mwy na 9 
tunnell o garbon a thros £60,000. 
 
Drwy gyllid galluogi gan Lywodraeth Cymru, mae’r adroddiad hwn yn myfyrio ar yr hyn mae’r 
rhwydwaith cynyddol hwn wedi’i ddysgu ar hyd y ffordd ac yn nodi sut y cawn, gyda’n gilydd, 
wneud benthyca’n well byth yng Nghymru.  
 
 
  



  

 

 

 

 

 

 

Cyflwyniad 
 
Mae mudiad Llyfrgelloedd Pethau yn tyfu yn y DU ers tua 2015. Cychwynodd cyd-sylfaenwyr 
Benthyg Cymru Lyfrgell Pethau gyntaf Cymru ym mis Hydref 2017 cyn sefydlu Benthyg Cymru 
yn hwyr yn 2020 er mwyn rhannu popeth roeddent wedi’i ddysgu â chymunedau ar hyd a lled 
Cymru.   
 
Mae ymagwedd gydlynus genedlaethol at rannu gwybodaeth fel hyn wedi golygu y bod modd 
i gymunedau sy’n ymuno â rhwydwaith Benthyg Cymru fanteisio ar gefnogaeth ac arweiniad 
i’w rhoi ar ben y ffordd mor gyflym â phosibl. 
 
Er bod gofyn i bob aelod y rhwydwaith ymrwymo i ethos gyffredin, mae Benthyg Cymru yn rhoi 
cymaint o wybodaeth a chefnogaeth ag y mae eu hangen ar bob prosiect, gan annog teilwra 
pob Llyfgell Pethau i anghenion unigol ei chymuned.  Drwy gofrestru i fod yn rhan o’r 
rhwydwaith, mae pob aelod yn ymrwymo hefyd i rannu eu prif ddata’n rheolaidd, sy’n caniatáu 
i Benthyg Cymru goladu a dadansoddi darlun cenedlaethol o fenthyg. 
 
Ers Ionawr 2021, mae Benthyg Cymru wedi: 

➢ Cychwyn prosiectau Benthyg y Barri a Benthyg y Fro. 
➢ Gweithredu’n bartner i Gaffi Trwsio Cymru ar brosiect Symudol Caerdydd a WCVA ar 

brosiect RE:MAKE sydd o ‘arwyddocad cenedlaethol’. 
➢ Mynd ati i weithio gyda 10 sefydliad aelod ar draws 18 lleoliad sefydlog. 

 
 
  



  

 

 

 

 

Casgliad ac argymhellion 

 
• Mae Llyfrgelloedd Pethau yn rhan annatod o wireddu economi gylchol yng Nghymru a 

chyflenwi newid mewn ymddygiad tuag at ddulliau mwy cynaliadwy o fyw. 
 
• Mae ethos Benthyg Cymru i gynnig cefnogaeth bwrpasol i wahanol brosiectau a 

rhanddeiliaid yn caniatáu’r hyblygrwydd mae ei angen i addasu i amgylchiadau a 
chymunedau gwahanol wrth sefydlu Llyfrgelloedd Pethau yn gyflym ac yn effeithiol. 

 
• Mae rhwydwaith Benthyg Cymru wedi dechrau cydweithredu’n effeithiol i rannu gwersi, 

coladu data a nodi heriau a chyfleoedd. Dylai hyn gael ei barhau er mwyn adrodd ar 
ganlyniadau yn ystod 2022/23, gan gynnwys data benthyg a mesuriadau arbedion 
carbon. 
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