
Swyddi a Buddsoddi
Mae Viridor wedi sefydlu Cronfa Budd i’r Gymuned a fydd yn dechrau 
pan fydd y cyfleuster yn weithredol yn 2014 i gefnogi prosiectau lleol yn 
awdurdodau Prosiect Gwyrdd.

Mae Prosiect Gwyrdd a Viridor yn cydweithio i sicrhau bod cyfleoedd 
lleol o ran cyflogaeth a hyfforddiant ar gael yn ystod camau adeiladu a 
gweithredu’r contract.

Mae Viridor yn buddsoddi dros £185 miliwn ym Mharc Trident, gan ddod 
â swyddi a buddsoddiad pwysig i Gaerdydd yn yr hinsawdd economaidd 
heriol sydd ohoni.

Dyfarnwyd nifer o gontractau eisoes i gyflenwyr lleol yng nghamau cynnar 
y rhaglen adeiladu. O’r 100 o bobl a gyflogir eisoes ar y safle, mae’r mwyafrif 
yn byw yng Nghymru. Pan fydd y gwaith ar ei anterth, bydd y datblygiad 
yn creu mwy na 360 o swyddi, yn ogystal â chyflogi 36 o gyflogeion llawn 
amser a chyfleoedd prentisiaeth pan fydd y safle’n weithredol.

Cyswllt Cymunedol
Sefydlwyd grŵp cyswllt cymunedol i Barc Trident i ddarparu trafodaeth 
ddwyffordd rhwng trigolion, rheoleiddwyr, aelodau etholedig a 
rhanddeiliaid lleol allweddol eraill.

Mae’r grŵp yn cwrdd bob tri mis, a chaiff y wybodaeth ddiweddaraf ar 
ddatblygiadau ar y safle ei hadrodd i’r gymuned yn ehangach.

Cronfa Budd i’r Gymuned
Bydd Viridor yn sefydlu Cronfa Budd i’r Gymuned erbyn 2016 i gefnogi 
prosiectau lleol yn ardaloedd awdurdodau Prosiect Gwyrdd.

Fe’i rheoli gan banel gan gynnwys cynrychiolwyr o Viridor, Prosiect Gwyrdd 
a grwpiau cymunedol lleol, a bydd yn dyfarnu cyllid ar sail set glir o feini 
prawf sy’n seiliedig ar ‘Gynaliadwyedd’, ‘Angen Lleol’, ‘Cynnwys y Gymuned’ 
ac ‘Addysg’. Byddai unrhyw prosiect sy’n bodloni’r meini prawf yn unrhyw 
un o ardaloedd awdurdodau partner Prosiect Gwyrdd yn gymwys i gael 
grant.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael maes o law ar wefan Viridor yn www.
viridor.co.uk/ProsiectGwyrdd

Swyddi adeiladu Canolfan Addysg ViridorPrentisiaid Viridor

Bydd Parc Trident yn 
cynnwys canolfan 
ryngweithiol i 
ymwelwyr sy’n 
darparu addysg 
ymwybyddiaeth o 
wastraff

Budd i’r Gymuned

Partner Cefnogi



Cwestiynau ac Atebion am y Budd 
i’r Gymuned
Sut ydw i’n cael gwybod am swyddi ym Mharc 
Trident?

Os ydych o’r farn y gallai eich busnes gynorthwyo â 
datblygiad Parc Trident, anfonwch fanylion i 
cardiff@viridor.co.uk

Mae Viridor yn dechrau recriwtio swyddi parhaol 
a phrentisiaethau yn hanner cyntaf 2012. Ewch i 
www.viridor.co.uk/CardiffRecruitment i weld yr holl 
gyfleoedd a gynigir.

Gyda phwy ydw i’n cysylltu ynglŷn â noddi prosiect 
cymunedol yn fy ardal?

Os oes gennych brosiect y credwch y gallai Viridor 
ei noddi, cysylltwch â Rheolwr Cyfathrebu Cymru a 
De-orllewin Lloegr ar 01823 728 824 neu e-bostiwch 
communications@viridor.co.uk

Ble y gallaf gael y wybodaeth ddiweddaraf yn 
rheolaidd am Brosiect Gwyrdd, Viridor a Pharc 
Trident?

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Viridor 
www.viridor.co.uk/ProsiectGwyrdd 
 

A gaiff busnesau yng Nghymru fudd o’r 
buddsoddiad ym Mharc Trident?

Bydd y gwaith o ddatblygu Parc Trident yn rhoi 
cyfleoedd adeiladu a manteision i’r gadwyn gyflenwi 
yn yr economi leol.
 
Yn ogystal â thrin gwastraff na ellir ei ailgylchu nad 
yw’n beryglus mewn ffordd ddiogel a chost-effeithiol, 
gallai Parc Trident hefyd ategu’r rhwydwaith gwres, 
a allai gynnig dewis amgen o ran tanwydd nad yw’n 
danwydd ffosil i ddiwallu gofynion ynni busnesau 
lleol.

Nawdd Lleol
Mae gan Viridor raglen noddi weithredol eisoes yn ardal Parc Trident, sy’n 
cefnogi Clwb Ieuenctid Canol Caerdydd a Chlwb Pêl-droed Bridgend Street

Mae gan Viridor raglen noddi weithredol eisoes 
o ran Parc Trident, sy’n cefnogi Clwb Ieuenctid 
Canol Caerdydd a Chlwb Pêl-droed Bridgend 
Street: “Mae’r Clwb Ieuenctid yn mynd o nerth 
i nerth. Bydd gallu gweithio gyda Viridor mewn 
partneriaeth hirdymor yn ein helpu i barhau â’n 
hanes cyfoethog o feithrin gymnastwyr talentog o 
Gymru”

Dywedodd Kingsley Lloyd, sy’n gyn-chwaraewr 
i’r clwb a bellach yn ysgrifennydd arno: “Drwy 
nawdd Viridor, roedden ni’n gallu prynu caban 
ar gyfer lletygarwch diwrnod gêm a gât wrth 
gefn y cae ymarfer i selio’r perimedr. Rhaid cael 
amwynderau fel hyn i’n helpu i gyflawni’r nod o 
ddringo Cynghreiriau Cymru.”


