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Cwestiyna u ac Atebion  

 

Cwestiynau ac Atebion i Gwblhau’r Agweddau Ariannol  

C: Pam mai Cyngor Caerdydd sy’n llofnodi’r contract  ac nid Prosiect Gwyrdd? 

Nid yw Prosiect Gwyrdd yn endid cyfreithiol ac felly nid yw’n gallu llofnodi’r contract. 
O ran egwyddor, drwy gydol y broses graffu, cytunwyd mai'r Awdurdod Arweiniol 
fyddai'r Cyngor y lleolir y cyfleuster yn ei ardal.  Gan fod cyfleuster Viridor ym Mharc 
Trident yng Nghaerdydd, cynigiwyd mai Cyngor Caerdydd fyddai’r Awdurdod 
Arweiniol ac mae pob Cyngor Llawn wedi cytuno ar hyn. Mae Cyngor Caerdydd wedi 
llofnodi’r contract a chytundeb cyfreithiol cefn wrth gefn gyda phob Cyngor partner i 
sicrhau bod pob Cyngor partner yn cyflawni’r rhwymedigaethau y cytunwyd arnynt. 

C: Felly sut mae'r cytundeb cyfreithiol yn gweithio ? 

Cyhoeddwyd fersiwn olygedig o'r Cydgytundeb Gwaith (2) ar wefan Prosiect 
Gwyrdd. Gellir ei weld yn (insert link). Mae’r cytundeb cyfreithiol hwn yn esbonio sut 
y bydd y bartneriaeth yn gweithio dan y contract a sut y bydd pob awdurdod yn talu 
am y gwastraff gweddilliol a anfonir i’r cyfleuster. 

C: Sut caiff y project i lywodraethu dan y contract ? 

Bydd y contract yn cael ei reoli gan dîm bach dan arweiniad Rheolwr Contract. Bydd 
y Rheolwr Contract yn adrodd i Fwrdd Contract yn cynnwys uwch reolwr ym mhob 
awdurdod a arweinir gan Uwch Swyddog Cyfrifol. Bydd Bwrdd y Contract yn atebol i 
Gydbwyllgor, a fydd yn cynnwys dau Aelod Etholedig o bob Cyngor. Y Cydbwyllgor 
sy’n llywodraethu’r bartneriaeth. 

C: Faint fydd hyd y contract? 

Disgwylir i'r contract â'r ceisydd llwyddiannus bara am 25 mlynedd, gyda'r 
posibilrwydd o'i ymestyn am 5 mlynedd arall. 

C: Ydy contract 25 mlynedd yn atal hyblygrwydd? 

Mae contract Prosiect Gwyrdd yn un hyblyg sy'n galluogi'r Bartneriaeth i addasu yn 
unol â deddfwriaeth a safonau amgylcheddol newidiol.  Os bydd y Bartneriaeth am 
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newid y cyfleuster neu'r contract dros amser, mae'r contract yn cynnwys cymalau i 
ddelio ag unrhyw newidiadau.  

C: Yn ôl  adroddiadau diweddar yn y wasg mae  cyfle uster Viridor yn destun 
adolygiad barnwrol. A oes unrhyw wirionedd yn hyn? 

Mae’r adolygiad barnwrol yn erbyn Cyngor Caerdydd fel yr Awdurdod Cynllunio. Mae 
unrhyw fater sy'n gysylltiedig â'r broses gynllunio ar wahân i'r broses gaffael. 

Mae’r Project wedi bod yn destun proses graffu gadarn a chystadleuol y craffwyd 
arni'n fanwl gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r gwaith o gymeradwyo'r Achos 
Busnes Terfynol – 
http://www.caerphilly.gov.uk/prosiectgwyrdd/pdfs/PG%20FBC%20JC%20Approved
%20v2.0~07.02.13-Redacted.pdf  
 
C:Os mai dim ond newydd ei lofnodi y mae’r contract , pam bod hanner y  
cyfleuster wedi’i adeiladu’n barod? 
 
Cyfleuster masnachol yw cyfleuster Viridor sy’n golygu bod y cwmni wedi bwriadu 
adeiladu'r gwaith p'un a fyddai wedi ennill contract Prosiect Gwyrdd ai peidio. Dewis 
y cwmni oedd buddsoddi mwy na £185m yn y cyfleuster 350,000 tunnell hwn, yn 
seiliedig ar ei ragdybiaeth fasnachol o faint o wastraff y mae’n credu y mae angen ei 
drin. Ar gyfartaledd bydd Prosiect Gwyrdd yn anfon 172,000 tunnell o wastraff i'r 
cyfleuster. 

C: Sut mae modd i mi gael rhagor o wybodaeth am y p roject? 

Bydd y wefan yn cael ei diweddaru'n gyson yn www.prosiectgwyrdd.co.uk. Mae 
modd cysylltu â Thîm y Project drwy e-bost yn info@prosiectgwyrdd.co.uk neu drwy 
ffonio 02920 717523. 

 


