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TROI PROBLEM YN ADNODD 

 
CYNGHORAU PARTER YN CYTUNO AR VIRIDOR FEL Y CYNIGYDD A 

FFEFRIR 
 
Gall Prosiect Gwyrdd gyhoeddi bod y 5 awdurdod lleol wedi cytuno ag argymhelliad y 
Cydbwyllgor i benodi Viridor yn gynigydd a ffefrir ar gyfer contract gwastraff 
gweddilliol 25 mlynedd.  Disgwylir i Viridor gael ei benodi’n swyddogol yn Gynigydd a 
Ffefrir mewn rhai wythnosau a bwriedir dyfarnu’r contract diwedd mis Mehefin.  
 
Mae hyn yn dilyn y cyhoeddiad ar 1 Chwefror fod Bwrdd y Prosiect wedi nodi Viridor 
fel y cynigydd a sicrhaodd y sgôr orau yn y broses gaffael tair blynedd. Bydd y 
Prosiect nawr yn cydweithio â Viridor i benderfynu’n derfynol ar y telerau y cytunir 
arnynt yn y contract yn unol â Deddfwriaeth Ewropeaidd o ran Tendro er mwyn 
paratoi i ddyfarnu’r contract.   
 
Dywedodd y Cynghorydd Russell Goodway, sef Cadeirydd Cydbwyllgor Prosiect 
Gwyrdd: “Dyma un o’r partneriaethau mwyaf arwyddocaol rhwng y sector cyhoeddus 
a’r sector preifat yn hanes Cymru. Mae wedi bod yn broses hir, ond mae’n brosiect 
cymhleth iawn, ond bydd yn sicrhau bod y pum awdurdod lleol yn cael ffordd 
ddibynadwy ac eco-gynaliadwy o drin gwastraff na ellir ei ailgylchu, sydd hefyd yn 
cynnig gwerth da iawn am arian, am y 25 mlynedd nesaf.”  
 
Ychwanegodd, “Mae’r Cydbwyllgor newydd, a ffurfiwyd ar ôl etholiadau lleol mis Mai, 
wedi sicrhau bod y prosiect yn cael ei graffu yn fanwl a bydd y bartneriaeth yn 
sicrhau arbedion cost o £500m i’r bartneriaeth o gymharu ag anfon y gwastraff i 
safleoedd tirlenwi dros gyfnod y contract o 25 mlynedd. Erbyn hyn, mae’n amser 
penderfynu’n derfynol ar y telerau a Viridor ac wrth i’r broses honno ddechrau, bydd 
Tîm y Prosiect yn parhau i ymgysylltu â phreswylwyr i sicrhau bod gwybodaeth ar 
gael a bod unrhyw gwestiynau neu bryderon yn cael eu hateb.” 
 
Dywedodd Howard Ellard, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Viridor: “Ar ôl proses 
dendro tair blynedd, rydym yn falch fod y Cynghorau Partner wedi cytuno ag 
argymhelliad y Cydbwyllgor y dylid penodi Viridor yn gynigydd a ffefrir. Rydym yn 
edrych ymlaen at weithio gyda Phrosiect Gwyrdd i bennu’r manylion terfynol sydd eu 
hangen er mwyn dechrau gweithredu’r gwasanaeth hanfodol hwn ar gyfer partneriaid 
y Prosiect a phreswylwyr.” 
 
Anfonwyd pecynnau gwybodaeth i 17,5000 o gyfeiriadau yng Nghaerdydd yng 
nghyffiniau Parc Trident gan wahodd preswylwyr i’r digwyddiadau cyhoeddus. 
Gallwch weld yr holl wybodaeth a fydd ar gael yn y digwyddiadau hyn ar-lein yn: 
www.prosiectgwyrdd.co.uk  
 
Cynhaliwyd digwyddiadau cyhoeddus eisoes yng Nghanolfan Hamdden Star a 
Chanolfan Gymunedol Moorland, Sblot, ac yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd. 
Cynhelir y digwyddiadau sydd i ddod yn y llefydd canlynol: 
 
7 Mawrth - Yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd - 3.30pm tan 6.30pm 
 



9 Mawrth – Canolfan Ymwelwyr Caerffili, Caerffili – 10.00am tan 3.00pm 
 
16 Mawrth – Neuadd Plwyf Awstin Sant, Penarth – 10.00am tan 3.00pm 
 
23 Mawrth – Canolfan Casnewydd, Casnewydd – 10.00am tan 3.00pm 
 
27 Mawrth, Capel Ebeneser, Sgwâr Magwyr, Magwyr – 10.00am tan 3.00pm Howard 
Ellard, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Viridor 
 

(diwedd) 


