
Prosiect Gwyrdd Q&A

Prosiect Gwyrdd
Partneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Sir Dinas a 
Sir Caerdydd, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Bro 
Morgannwg yw Prosiect Gwyrdd i gyflawni ateb o ran gwastraff nad oes 
modd ymarferol o’i ailgylchu neu ei gompostio.

Fel awdurdodau Unedol, mae partneriaid Prosiect Gwyrdd yn gyfrifol am 
gasglu, didoli, ailgylchu, trin a gwaredu gwastraff y cartref. Mae ganddynt 
hefyd gontractau â’r sector preifat. ‘Gwastraff gweddilliol’ yw’r enw ar y 
gwastraff mae pob awdurdod yn ymdrin ag ef.

Nod y bartneriaeth yw cyflawni’r ateb hirdymor gorau o ran yr amgylchedd, 
cynaliadwyedd a chost ar gyfer rheoli’r gwastraff gweddilliol hwn. Drwy 
gydweithio, mae arbedion maint syml yn dangos mai gweithio rhanbarthol 
yw’r ffordd orau o fwrw ati i sicrhau’r gwerth gorau am arian i drethdalwyr.

Ar ôl ymarfer tendro tair blynedd, cafodd Viridor ei enwi gan y Bartneriaeth 
fel y ceisydd a ffefrir ar gyfer y contract gwastraff gweddilliol 25 mlynedd. 
Bydd Viridor yn trin gwastraff gweddilliol i’r pum awdurdod yn ei safle Ynni 
o Wastraff ym Mharc Trident yng Nghaerdydd.
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Cwestiynau ac Atebion am 
Brosiect Gwyrdd
A yw contract 25 mlynedd yn amharu ar 
hyblygrwydd?

Fel y ceisydd llwyddiannus, rhaid i Viridor gyflenwi 
cyfleuster yn unol â gofynion Prosiect Gwyrdd a 
gweithredu i gontract caeth sy’n cynnwys unrhyw 
ddulliau ar gyfer ymdrin â newidiadau mewn 
rheoliadau. Bydd hyn yn sicrhau bod hyblygrwydd yn 
y contract. 
 
Contract hirdymor fel hwn yw’r opsiwn mwyaf cost-
effeithiol, a bydd yn ei gwneud yn ofynnol i Viridor 
drin gwastraff amrywiol o feintiau gwahanol drwy oes 
y contract. 

Pam ddewiswyd Viridor fel y ceisydd a ffefrir?

Mae Prosiect Gwyrdd wedi bod yn cynnal ymarfer 
caffael ers 3 blynedd ac mae amryw gwmnïau wedi 
cystadlu am y contract. Yn y cam Tendro Terfynol 
Viridor oedd â’r ateb â’r sgôr uchaf, felly dyfarnwyd 
statws Ceisydd a Ffefrir iddo gan edrych ymlaen at 
weithio gyda’r bartneriaeth i gadarnhau manylion 
terfynol y contract erbyn diwedd mis Gorffennaf.

Sut y bydd Prosiect Gwyrdd yn sicrhau bod Viridor 
yn cyflawni’r hyn y mae’n ymrwymedig iddo yn y 
cais?

Bydd y Bartneriaeth yn rheoli’r contractwr drwy’r 
contract gyda dulliau ar waith i sicrhau bod 
perfformiad y cytunir arno’n cael ei gyflawni neu gall 
Viridor gael ei gosbi.

Camau Caffael
Prosiect Gwyrdd

Gwahoddiad i gyflwyno 
ateb amlinellol
Canolbwyntio ar yr agweddau 
technegol ar y cais

Tendrau terfynol
Gwerthusir gan gyfeirio at 
feini prawf a phwysoli dyfarnu 
contract wedi’u rhagddiffinio

Gwahoddiad i gyflwyno 
ateb manwl
Yn amodol ar ofynion 
cyfreithiol, technegol, contract 
a masnachol manwl

Nodi ceisydd a ffefrir
Dewis ceisydd a ffefrir o 
ganlyniad i’r gwerthusiad

Llywodraethu
Cyflwyno adroddiad i bob 
cyngor ar y penderfyniad o ran 
argymell ceisydd a ffefrir

Gweithredu’r broses 
gynllunio, adeiladu a 
chomisiynu
Penodir Rheolwr Cyflawni 
Prosiect Gwyrdd i gyflawni’r 
ateb yn y pum awdurdod


