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Cefndir a Hysbysiad Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb 
Ewropeaidd 
 
C: A oedd gan Brosiect Gwyrdd opsiwn a ffefrid? 
Nac oedd, hysbyswyd gwaith caffael y prosiect hwn yn niwtral o ran technoleg, a 
diben yr Holiadur Cyn-gymhwyso oedd dadansoddi'r cwmnïau a oedd wedi mynegi 
diddordeb o ran eu profiad blaenorol ac nid o ran unrhyw ddatrysiad technoleg. 
Aseswyd pob cynnig yn erbyn meini prawf cytunedig, fel y'u pennwyd yn y 
ddogfennaeth gaffael a gymeradwywyd gan y Cydbwyllgor ar 10 Mawrth 2010. 
 
C: Pam ydy'r broses gafael yn gyfrinachol? 
Er mwyn sicrhau y caiff pob cwmni ei drin yn deg ac er mwyn sicrhau nas datgelir eu 
gwybodaeth fasnachol sensitif. Gwnaed hynny hefyd er mwyn sicrhau cystadleuaeth 
dda ar bob adeg er mwyn sicrhau'r pris gorau i drethdalwyr o fewn ardal y 
Bartneriaeth. Rhaid i'r Prosiect weithredu yn unol â deddfwriaeth gaffael, ac wrth 
gwblhau pob cam o'r broses gaffael, caiff y 'cynllun marcio' ei gyhoeddi ar 
www.prosiectgwyrdd.co.uk er mwyn galluogi rhanddeiliaid a'r cyhoedd i weld sut yr 
aseswyd cwmnïau ar bob cam, neu sut y cânt eu hasesu. Ni chaiff wybodaeth 
benodol am y cynigion hyn ei rhyddhau i'r cyhoedd, hyd yn oed os nad yw'r cwmnïau 
dan sylw yn rhan o'r broses gaffael mwyach.  Dylid cyfeirio cwestiynau penodol am 
gynigion yn uniongyrchol i'r cwmni a gyflwynodd y cynnig. 
 
C: Pam y dewiswyd Ynni o Wastraff fel y dechnoleg ar gyfer yr Achos 
Busnes Amlinellol? 
Ynni o Wastraff oedd y dechnoleg orau a oedd ar gael o ran ei ddefnyddio, ei brofi a'i 
hanes o lwyddiant, ac felly roedd yn ymgeisydd amlwg. Bu'n rhaid i'r Prosiect lunio 
Achos Busnes Amlinellol ar gyfer gwaith meincnodi ariannol, er mwyn cadarnhau 
p'un a yw'r Prosiect yn fforddiadwy. Cyflwynwyd yr Achos Busnes Amlinellol i 
Lywodraeth Cymru er mwyn gwneud cais am arian. Cynhaliwyd arfarniad opsiynau 
manwl o nifer o'r technolegau y gellid eu defnyddio fel rhan o'r Achos Busnes 
Amlinellol, ac Ynni o Wastraff gafodd y sgôr uchaf, ac fe'i defnyddiwyd fel y 
dechnoleg at ddibenion cyfeirio. Nid oedd hyn yn golygu mai dyma oedd y dechnoleg 
a ddewiswyd. Barnwyd mai dyma oedd yr opsiwn gorau ar adeg llunio'r Achos 
Busnes Amlinellol. 
 
C: Beth yw asesiad WRATE? 
Byrfodd yw WRATE o ‘Waste and Resources Assessment Tool for the Environment’, 
sef Offeryn Asesu Gwastraff ac Adnoddau ar Gyfer yr Amgylchedd. Mae'r asesiad yn 
cymharu effeithiau amgylcheddol mathau gwahanol o systemau rheoli gwastraff 
trefol. Mae WRATE yn defnyddio asesiadau cylch oes i gynnwys yr adnoddau a 
ddefnyddir, cludo gwastraff a gweithredu ystod eang o brosesau rheoli gwastraff, gan 
nodi eu costau a'u manteision amgylcheddol. WRATE oedd un o'r offerynnau a 
ddefnyddiwyd yn yr Arfarniad o Opsiynau i ddewis yr Achos at Ddibenion Cyfeirio yn 
yr Achos Busnes Amlinellol. 
 
C: Beth fydd yn atal awdurdodau lleol rhag anfon deunydd y gellir ei ailgylchu 
i'w losgi? 
Pennwyd targedau heriol i bob awdurdod lleol gan Lywodraeth Cymru o ran ailgylchu 
a chompostio, ac mae'r targedau hyn bellach yn ofyniad cyfreithiol, felly mae 
cyflawni'r targedau hyn yn fater â blaenoriaeth i bob un o'r partneriaid.  Bydd Prosiect 
Gwyrdd yn darparu'r seilwaith i drin y 30-35% o wastraff sy'n weddill, ar ôl ailgylchu a 
chompostio gymaint â phosibl ym mhob ardal. Mae meini prawf llym wedi'i gosod gan 
Lywodraeth Cymru o ran ariannu'r prosiect hwn sy'n ymwneud â'r telerau a'r 
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amodau, sy'n cynnwys cyfyngu faint o wastraff y gellir ei anfon i'w drin fel gwastraff 
gweddilliol. 
 
C: Targed ailgylchu a chompostio Llywodraeth Cymru ar gyfer 2025 yw 70%, a 
fydd yn golygu y bydd 30% o wastraff yn weddill i'w drin. Pam ydy Prosiect 
Gwyrdd yn datgan y caiff 30% i 35% ei anfon i'w drin? 
Mae pob un o'r partneriaid yn ceisio cyflawni'r targedau ailgylchu a chompostio heriol 
a bennwyd gan Llywodraeth Cymru, gydag o leiaf 70% o wastraff wedi'i ailgylchu a'i 
gompostio erbyn 2025. Gellir hefyd adfer mwy o ddeunydd i'w ailgylchu drwy 
dechnolegau trin gwastraff gweddilliol, a bydd y rhain yn cyfrannu at gyflawni 
targedau gwastraff Llywodraeth Cymru. Yn sgil hyn, mae Prosiect Gwyrdd wedi 
amcangyfrif y bydd 30% i 35% o wastraff yn weddill i'w drin, gan gyflawni o leiaf 5% i 
7% yn fwy o ailgylchu drwy'r cyfleuster trin gwastraff gweddilliol. 
Mae Viridor wedi gwarantu y caiff 100% o'i ludw gwaelod llosgydd ei ddefnyddio i 
greu metelau a deunyddiau adeiladu y gellir eu hailddefnyddio. 
 
Yr Holiadur Cyn-gymhwyso 
 
C: A oeddem yn falch o weld yr amrywiaeth o gwmnïau gwahanol a fynegodd 
ddiddordeb yn y contract hwn? 
Lawrlwythwyd yr Holiadur gan 36 o gwmnïau, gydag 14 ohonynt yn cyflwyno'u 
hymatebion iddo. Cafwyd pump 'Datrysiad Amlinellol' yn dilyn y Gwahoddiad i 
Gymryd Rhan mewn Dialog. Gwerthuswyd y rhain ar y cam 'Datrysiad Amlinellol', a 
gwahoddwyd pedwar ohonynt i gyflwyno 'datrysiadau manwl'.  Cyflwynodd dau 
gwmni 'ddatrysiad manwl' ac mae'r ddau gynnig yn rhai cadarn a chredadwy. 
 
C: Pam nad oedd cwmnïau a oedd yn cynnig technolegau amgen wedi'u 
cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer y Prosiect? 
 Nid yw'r cam Holiadur Cyn-gymhwyso yn gwerthuso technoleg. Proses sy'n edrych 
yn ôl ydyw i werthuso p'un a oedd y cwmnïau wedi dangos eu gallu i gyflawni 
Prosiect mor fawr â chymhleth â hwn. Dangosodd pob un o'r cwmnïau a lwyddodd ar 
y cam Holiadur Cyn-gymhwyso eu gallu i ddarparu ystod o dechnolegau i drin 
gwastraff gweddilliol. 
 
C: Cyflwynodd Sterecycle, sef cwmni awtoclafio sydd â chaniatâd cynllunio ar 
safle yng Nghaerdydd gynnig am y contract, ond ni chawsant eu cynnwys ar y 
rhestr fer. Pam felly? 
Cyflwynodd Sterecycle Holiadur Cyn-gymhwyso ar gyfer y contract, fodd bynnag nid 
oeddent wedi cyflawni sgôr digon uchel i gael eu cynnwys ar y rhestr fer ar y cam 
Holiadur Cyn-gymhwyso. Nid yw'r Prosiect yn gallu datgelu manylion na'r rhesymau 
pam, ond rhoddwyd eglurhad llawn i'r cwmni. O ran cynllunio, nid yw'r holiadur cyn-
gymhwyso yn gwerthuso statws cynllunio'r ceiswyr. Ar y cam Holiadur Cyn-
gymhwyso, ni chafodd y Prosiect unrhyw gynigion, asesiad sy'n edrych yn ôl ydoedd, 
yn asesu p'un a oedd y cwmni yn gallu dangos eu profiad o allu technegol, eu sefyllfa 
ariannol a p’un a ydynt wedi dangos bod ganddynt brofiad o weithredu prosiectau fel 
ein prosiect ni. Mae Sterecycle wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr ers hynny. 
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Gwahoddiad i Gyflwyno Datrysiadau Amlinellol 
 
C: Pa feini prawf a ddefnyddiwyd i werthuso'r cam 'Datrysiad Amlinellol'? 
Gosodwyd pwyslais penodol ar yr asesiad technegol, darparu gwasanaethau a pha 
mor gyflawnadwy a chywir oedd y datrysiadau a gynigiwyd. 
 
 
C: Pa dechnolegau a gynigiwyd ar y cam 'Datrysiad Amlinellol'? 
 Yr unig ddatrysiad technoleg a gynigiwyd gan y cwmnïau a lwyddodd ar y cam 
Holiadur Cyn-gymhwyso oedd systemau ynni o wastraff modern gyda'r gallu i allforio 
gwres.  Roedd gan y rhan fwyaf o'r cwmnïau'r gallu i gynnig ystod o dechnolegau os 
oeddent yn dymuno gwneud hynny. 
 
C: Pam na chynigiwyd triniaeth fiolegol fecanyddol (MBT) gan y farchnad? 
Gellir tybio, oherwydd y targedau uchel o ran ailgylchu gwastraff y cartref yng 
Nghymru, nid oedd y cynigwyr yn gweld unrhyw fudd amgylcheddol neu fasnachol o 
ychwanegu cyfarpar ailgylchu drud i'w cynigion. Mae pob un o'r awdurdodau partner 
wedi datblygu strategaethau gwastraff i sicrhau y caiff cyn lleied o wastraff â phosibl 
ei dirlenwi. Mae pob un o'r partneriaid yn datblygu cyfleusterau ailgylchu a 
chompostio er mwyn ailgylchu 70% o wastraff hyd at 2025 a thu hwnt. Caiff 
plastigau, metelau, papur a gwydr eu hailgyfeirio i'w hailddefnyddio o ymyl y ffordd. 
Mae awdurdodau lleol hefyd yn caffael gwasanaeth ar gyfer trin gwastraff organig, 
gyda gwastraff bwyd a gwastraff gwyrdd o'r ardd yn cael ei anfon i'w drin, naill ai 
drwy Gompostio caeedig neu drwy dreulio anerobig. Cynigiwyd systemau ynni o 
wastraff modern ac effeithlon iawn ar gyfer y gwastraff sy'n weddill. Mae awdurdodau 
lleol yn ymrwymedig i ailgyfeirio deunydd ailgylchu a chompostio glân er mwyn ei 
brosesu cyn ailgylchu, gan leihau'r angen i ddefnyddio dulliau echdynnu mecanyddol 
a biolegol ar y gwastraff gweddilliol. 
 
C: Cafwyd honiadau bod Prosiect Gwyrdd yn ffafrio llosgi. Ydy hynny'n 
wir? 
Nac ydy. Nid yw'r ddogfennaeth yn ffafrio unrhyw ddatrysiad technoleg. Nid oedd 
unrhyw beth i atal unrhyw gwmni gwastraff sy'n defnyddio unrhyw fath o dechnoleg 
rhag gwneud cynnig am y contract. Hysbyswyd y contract i'r farchnad fyd-eang fel 
sy'n ofynnol yn unol â deddfwriaeth gaffael yr UE.  
 
Gwahoddiad i Gyflwyno Datrysiadau Manwl 
 
C: Pa feini prawf a werthuswyd ar y cam manwl? 
Ar y cam manwl, gosodir pwyslais sylweddol ar yr agweddau technegol ar gynnig, yn 
ogystal â'r meini prawf ariannol a chyfreithiol. 
 
C: Anfonodd y Prosiect y ddogfennaeth Gwahoddiad i Gyflwyno Datrysiadau 
Manwl i bedwar cwmni, ond dim ond dau a werthuswyd. Pam felly? 
Gwahoddwyd pedwar cwmni i gyflwyno datrysiadau manwl ar y cam hwn o'r broses 
gaffael, fodd bynnag, gadawodd WRG y broses ar 29 Mawrth 2011 oherwydd nad 
oeddent o'r farn eu bod mewn sefyllfa i allu cyflwyno cynnig yn unol â'u safonau 
uchel. Bu'r Prosiect yn cynnal dialog gyda'r tri chwmni a oedd yn weddill, sef 
Covanta, Veolia a Viridor. Bu'r broses Dialog Cystadleuol yn gyfle i'r Prosiect negodi 
â'r cwmnïau, er mwyn sicrhau bod eu cynigion yn rhai aeddfed y gellir eu cyflawni. 
Yn ystod y broses Dialog Cystadleuol penderfynodd Covanta i dynnu yn ôl o'r broses 
gaffael ar 24 Hydref 2011.  
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C: Felly ydy'r Prosiect o'r farn bod y broses yn gystadleuol o hyd? 
Mae'r broses gaffael yn parhau i fod yn gystadleuol, ac mae'n bleser gan y Prosiect 
gadarnhau roedd y ddau gynnig a oedd yn weddill, sy'n wedi pasio gofynion 
angenrheidiol y gwerthusiad ar y cam Gwahoddiad i Gyflwyno Datrysiadau Manwl yn 
gadarn ac yn gredadwy  
 
 
C: Pwy yw'r cynnig gorau ar y cam Gwahoddiad i Gyflwyno Datrysiadau 
Manwl? 
Ni fydd y Prosiect yn rhyddhau manylion o'r fath i barth y cyhoedd gan fod y broses 
gaffael ym mynd rhagddi o hyd a bod y wybodaeth hon yn fasnachol gyfrinachol. 
 
Gwahoddiad i Gyflwyno Tendrau Terfynol 
 
C: Pryd fydd y cynigwyr yn cyflwyno'u Tendrau Terfynol? 
Mae'r Prosiect yn parhau i negodi â'r cynigwyr drwy'r broses 'Dialog Cystadleuol', a 
dim ond pan fyddwn yn fodlon bod y cynigion yn diwallu ein gofynion y daw'r 
negodiadau hyn i ben. Pan ddaw'r dialog i ben, byddwn yn gofyn am Dendrau 
Terfynol, a disgwylir y bydd hyn yn digwydd erbyn diwedd mis Hydref yn unol â'r 
amserlen gyfredol. 
 
C: Faint o amser y bydd yn ei gymryd i ddewis y ceisydd a ffefrir? 
Mae'r prosiect yn disgwyl gwneud cyhoeddiad o ran y ceisydd a ffefrir ddechrau 
2013. 
 
C: Cyflwynwyd adroddiadau i Weithrediadau'r Cynghorau amrywiol ar y 
cyfrifiadau llif gwastraff ar gyfer y prosiect. Mae'r ffigurau'n dangos yn glir fod 
y Prosiect wedi cyfrifo cyfradd ailgylchu a chompostio o 65% o strategaethau 
gwastraff awdurdodau lleol. Pam felly? 
Bydd yr awdurdodau partner yn adfer tua 5% o ddeunydd ailgylchu drwy'r contract, a 
thrwy bolisi Llywodraeth Cymru, gall y gwaith o ailgylchu metelau a'r Lludw Gwaelod 
Llosgydd sy'n weddill gyfrannu at gyfradd ailgylchu a chompostio'r awdurdod lleol. 
Rhagfynegwyd y cyfrifiadau llif gwastraff gan ddefnyddio'r cyfraddau ailgylchu a 
chompostio cyfredol, targedau ailgylchu a chompostio'r dyfodol a thwf y boblogaeth 
yn ardaloedd y 5 awdurdod partner. 
 
C: Felly mae'r Prosiect yn peidio â chefnogi ailgylchu a chompostio drwy 
bennu cyfradd prosesu cyn ailgylchu a chompostio o 65% drwy strategaethau 
awdurdodau lleol? 
Rhagfynegiad damcaniaethol yn unig yw'r ffigur o 65%, ac nid yw hyn yn effeithio ar 
y perfformiad ailgylchu gwirioneddol mewn unrhyw ffordd. Dim ond y sbwriel sy'n 
weddill ar ôl ailgylchu gaiff ei anfon i gyfleusterau Prosiect Gwyrdd, nid yw'n gallu 
dylanwadu ar lefel yr ailgylchu sy'n digwydd wrth ymyl y ffordd na pheidio â chefnogi 
hynny. Mae'r contract wedi'i strwythuro yn y fath fodd er mwyn sicrhau, drwy 
ailgylchu'r metelau a'r Lludw Gwaelod Llosgydd sy'n weddill, y gall y partneriaid 
ailgylchu a chompostio hyd at 80% o'u gwastraff erbyn diwedd y contract, hyd yn oed 
heb dorri'r amod o ran Isafswm Tunelledd Gwarantedig. 
 
C: Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y bydd twf gwastraff yn lleihau gan 
1.2%, pam nad yw Prosiect Gwyrdd wedi defnyddio'r ffigur hwn? 
Mae gan bob un o'r partneriaid strategaethau lleihau gwastraff ar waith, ac maent yn 
cefnogi egwyddorion lleihau gwastraff Llywodraeth Cymru. Nid yw Prosiect Gwyrdd 
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Cynigydd a Ffefrir  
 
 
C: Pam yr estynnwyd y broses gaffael, gan beri costau ychwanegol i'r 
awdurdodau partner? 
Diben hyn oedd galluogi'r prosiect i barhau i negodi â'r ddau geisydd er mwyn taro'r 
fargen orau posibl. Amcangyfrifir bod yr amser ychwanegol a dreuliwyd wrth gynnal y 
dialog wedi arbed dros £90 miliwn i'r bartneriaeth o ran arian parod dros y cyfnod o 
25 mlynedd. 
 
C: Ydy Viridor wedi ennill y contract gan fod Veolia wedi methu â chael 
caniatâd cynllunio gan Gyngor Dinas Casnewydd?  
Naddo, mae cynllunio yn fater ar wahân i'r broses gaffael. Mewn prosiectau 
confensiynol mewn rhannau eraill o'r DU ni wneir cais am ganiatâd cynllunio nes 
dyfarnu'r contract. Pe bai Veolia yn drech na Viridor yn y gwerthusiad, byddai statws 
Ceisydd a Ffefrir wedi'i roi i Veolia tra bod y cwmni yn apelio yn erbyn y penderfyniad 
cynllunio. 
 
C: Beth sy'n digwydd i apêl cynllunio Veolia nawr? 
Mater i Veolia yw hynny, a dylid cyfeirio ymholiadau am ei apêl cynllunio i'r cwmni. 
 
C: Pryd gaiff y statws Ceisydd a Ffefrir ei gyflwyno i'r Cynghorau Llawn? 
Yn dilyn cyfarfod y Cydbwyllgor ar 7 Chwefror, rhagwelir y gwneir yr argymhelliad i 
bob un o'r Cynghorau Llawn. Cynhelir cyfarfodydd llawn pob Cyngor ddiwedd 
Chwefror a dechrau Mawrth. 
 
C: Pryd y caiff y contract ei lofnodi? 
Rhagwelir y caiff y contract ei lofnodi ym mis Gorffennaf ar ôl gwneud y trefniadau 
llywodraethu. 
 
C: Pryd fydd y cyfleuster yn derbyn gwastraff Prosiect Gwyrdd? 
Bydd cyfnod comisiynu, ond bydd Viridor yn derbyn gwastraff Prosiect Gwyrdd yn 
ffurfiol ar 1 Ebrill 2016. 
 
Contract gyda'r Ceisydd a Ffefrir 
 
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 yw'r Bartneriaeth am 
newid y cyfleuster neu'r contract dros amser, mae'r contract yn cynnwys cymalau i 
alluogi hyn. 
 
[Bydd rhaid i'r ceisydd llwyddiannus ddarparu cyfleuster yn unol â manylebau allbwn 
y Prosiect, sy'n datgan gofynion yr awdurdodau, ac yna gweithredu Cytundeb 
Prosiect (contract) llym a fydd yn cynnwys cymalau i ymdrin ag unrhyw newidiadau o 
ran rheoliadau. Bydd hyn yn sicrhau bod y contract yn hyblyg. Bydd y cyfnod 
adeiladu a chomisiynu yn para o leiaf tair blynedd, a chontract hirdymor o'r fath yw'r 
opsiwn mwyaf cost effeithiol. Bydd yn ofynnol i'r datrysiad drin gwastraff o 
gyfansoddiad a maint amrywiol drwy gydol cyfnod y contract.] 
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Cyfathrebu 
 
C: Pryd fydd y Prosiect yn cynnal digwyddiadau i roi rhagor o wybodaeth i'r 
cyhoedd?  
Gan fod y Ceisydd a Ffefrir wedi'i enwi erbyn hyn, bydd y prosiect yn gweithio gyda'r 
cwmni llwyddiannus i baratoi'r deunydd a roddir i'r cyhoedd. Cynhelir pedwar 
digwyddiad cyhoeddus yng Nghaerdydd mor agos â phosibl i safle'r Ceisydd a 
Ffefrir, gyda sioe deithiol yn ymweld ag ardaloedd pob un o'r awdurdodau lleol eraill. 
 
C: Sut gall y cyhoedd gysylltu â'r bartneriaeth? 
Caiff yr holl wybodaeth ddiweddaraf ei chyhoeddi ar www.prosiectgwyrdd.co.uk a 
gellir cysylltu â'r bartneriaeth dros y ffôn neu drwy e-bost. Mae croeso i'r cyhoedd 
anfon e-bost i info@prosiectgwyrdd.co.uk neu ffonio 02920 717523. 
 
Gellir cysylltu â'r Prosiect drwy anfon e-bost i info@prosiectgwyrdd.co.uk neu drwy 
ffonio 02920 717523. 
 
Sgil-gynhyrchion Llosgi Gwastraff Trefol 
 
C: Honnir bod y gwastraff o'r broses losgi yn wenwynig? Ydy hynny'n 
wir, a pha ludw a gynhyrchir yn sgil y broses? 
Nid yw'r ddau fath o ludw a gynhyrchir gan y broses losgi yn wenwynig. Y ddau fath o 
ludw a gynhyrchir yw lludw gwaelod llosgydd a lludw ehedog. 
 
Lludw gwaelod llosgydd 
Lludw gwaelod llosgydd yw un o sgil-gynhyrchion llosgi, a dyma'r deunydd sy'n 
weddill ar waelod o grât ar ôl llosgi. Dosberthir lludw gwaelod fel deunydd nad yw'n 
beryglus gan Asiantaeth yr Amgylchedd a gellir ei ailgylchu i wneud deunyddiau 
adeiladu, megis rwbel neu ddeunydd llenwi. Mae hyn yn gwrthbwyso'r angen i 
ddefnyddio agregau crai mewn prosesau megis adeiladu ffyrdd. Mae'r Prosiect wedi 
gosod rhwymedigaeth ar y contractwr llwyddiannus i ailgylchu 100% o'r lludw 
gwaelod. 
 
Lludw ehedog 
Dosberthir lludw ehedog fel deunydd peryglus oherwydd y lefel pH uchel a achosir 
gan y calch a ychwanegir i drin y nwyon simnai. Yr enw cyffredin am y cymysgedd 
hwn yw APCR (Gweddilliol Rheoli Llygredd Aer). Caiff y deunydd hwn ei storio ar y 
safle mewn unedau wedi'u selio, cyn ei gludo i'w waredu drwy ei storio dan-ddaear 
neu ei dirlenwi mewn cyfleusterau trwyddedig addas. Mae marchnad yn datblygu ar 
hyn o bryd ar gyfer ailgylchu APCR, ond megis dechrau mae'r prosesau hyn hyd 
yma. Bydd contract Prosiect Gwyrdd yn gosod rhwymedigaeth ar y contractwr 
llwyddiannus i chwilio am y technolegau hyn a'u gwerthuso wrth iddynt ddatblygu er 
mwyn ailgylchu 100% o'r lludw a gynhyrchir yn y dyfodol. 
 
Rheoleiddio llosgwyr gwastraff trefol 
 
C: A wnaed unrhyw ymchwil i asesu amrywiaeth o dechnolegau trin gwastraff 
a'u heffaith ar iechyd? 
  
 
 
C: Pwy sy'n rheoleiddio cyfleusterau Ynni o Wastraff? 
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Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n rheoleiddio'r holl gyfleusterau Ynni o Wastraff sy'n 
llosgi mwy nag 1 tunnell yr awr (llosgwyr gwastraff nad yw'n beryglus a holl losgwyr 
gwastraff peryglus). Caiff yr holl gyfleusterau gwastraff, yn cynnwys llosgwyr, eu 
rheoleiddio i atal neu leihau unrhyw risgiau i'r amgylchedd neu iechyd. Caiff y 
cyfleusterau hyn eu rheoleiddio gan gyfundrefn Rheoli Llygredd Integredig yr UE, 
sydd â'r nod o atal, lleihau neu ddileu llygredd yn y tarddiad.  
 
C: Beth yw’r Gyfarwyddeb Llosgi Gwastraff? 
Rhaid i bob proses trin gwastraff sy'n cynnwys llosgi gydymffurfio â'r Gyfarwyddeb 
Llosgi Gwastraff (WID).  Mae'r gyfraith hon yn pennu rheolaethau llym ar allyriadau o 
bob math o dechnoleg ynni o wastraff, yn cynnwys Pyrloysis, Nwyeiddio ac Ynni o 
Wastraff gyda Gwres a Phŵer Cyfunedig (llosgi).  Mae'n ofynnol i'r technolegau hyn 
fonitro allyriadau er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio, fel safon ofynnol, â'r 
terfynau a nodwyd yng Nghyfarwyddeb Llosgi Gwastraff yr UE (2007/76/EC) sy'n 
pennu rheoliadau allyriadau llym o ran llygredd.  Gweithredwyd y Gyfarwyddeb yng 
Nghymru a Lloegr gan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2007. 
O fis Ebrill 2008 disodlodd y rheoliadau hyn Reoliadau Atal a Rheoli Llygredd 
(Cymru: 
http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb13570-wid-guidance-091001.pdf. 
 
 
C: Felly ydy Prosiect Gwyrdd yn dibynnu ar y rheoleiddiwr? Nid Prosiect 
Gwyrdd sy'n rheoli'r cyfleuster? 
Mae'r rheoleiddiwr yn gyfrifol am sicrhau bod y gweithredwr yn cydymffurfio â'i 
drwydded amgylcheddol a'r holl ddeddfwriaeth berthnasol. Mae'r Prosiect yn rheoli'r 
contract drwy'r Fframwaith Mesur Perfformiad a'r System Daliadau. Caiff y mesurau 
rheoli hyn eu monitro gan reolwr contract ar ran y 5 awdurdod lleol. Mae'r Fframwaith 
Mesur Perfformiad yn galluogi'r Awdurdod i reoli perfformiad gofynion y contract o ddydd 
i ddydd, ac mae'r System Daliadau yn pennu faint y dylid ei dalu i'r contractwr am y 
gwasanaethau, ac yn y pen draw mae ganddo'r pŵer i ddod â'r contract i ben. 
 
C: Sut ydw i'n cael atebion i gwestiynau penodol am gyfleusterau Ynni o 
Wastraff? 
Mae gan Asiantaeth yr Amgylchedd daflen friffio helaeth ar gwestiynau cyffredin am 
Ynni o Wastraff. Er mwyn gweld y cwestiynau a'r atebion hyn, ewch i: 
ttp://www.environmentagency.gov.uk/static/documents/Business/Information_Pack_-
_QA_(2).pdf  
 
C: Yn hanesyddol, cafwyd pryderon bod cyfleusterau ynni o wastraff yn 
niweidiol i iechyd dynol, ydy hynny'n wir? 
Mae'r Asiantaeth Diogelu Iechyd wedi cyhoeddi dau adroddiad ym Medi 2009 a 
Chwefror 2010, sy'n mynd i'r afael â'r pryderon a godwyd. Gellir gweld yr adroddiad 
drwy ddilyn y ddolen ganlynol, 
ttp://www.caerphilly.gov.uk/prosiectgwyrdd/pdfs/RCE13%20for%20web%20with%20
security.pdf  


