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TROI PROBLEM YN ADNODD 
 

Prosiect Gwyrdd yn sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru 
 
Ar ôl i’r pum Cyngor gymeradwyo Viridor fel y Cynigydd a Ffefrir ar gyfer contract 
gwastraff gweddilliol 25 mlynedd, mae’r Project yn falch o gyhoeddi bod Llywodraeth 
Cymru wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer y project - swm penodol o £4,264,000 y 
flwyddyn am gyfnod y contract. 
 
Mae Prosiect Gwyrdd yn bartneriaeth rhwng 5 awdurdod lleol i ddarparu datrysiad 
cynaliadwy i’r gwastraff gweddilliol a fydd yn weddill ar ôl i drigolion a'r 5 cyngor 
ailgylchu a chompostio cymaint â phosibl. Roedd y broses gaffael yn fanwl a 
chystadleuol iawn i sicrhau bod y contract yn cynnig datrysiad cynaliadwy 
fforddiadwy ac amgylcheddol. 
 
Mae costau’r contract terfynol wedi’u lleihau’n sylweddol o gymharu â’r 
amcangyfrifon gwreiddiol a nodwyd yn yr Achos Busnes Amlinellol (ABA). Mae’r 
cymorth ariannol a gafwyd gan Lywodraeth Cymru yn llai na hanner y £9m a 
amcangyfrifwyd yn wreiddiol ar y cam ABA, sy’n dangos y gwerth am arian arbennig 
sydd wedi’i sicrhau ar gyfer y trethdalwr drwy’r broses ymgeisio 3 blynedd.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Russell Goodway, Cadeirydd y Cydbwyllgor:  “Yn yr 
hinsawdd economaidd heriol sydd ohoni, mae’r project hwn yn dangos y manteision 
o weld Cynghorau'n cydweithio mewn partneriaeth ac yn cael budd o gymorth 
ariannol gan Lywodraeth Cymru. Bellach gall Tîm y Project weithio gyda Viridor i 
gadarnhau’r telerau y cytunwyd arnynt gyda’r nod o lofnodi’r contract erbyn diwedd 
mis Medi.” 
 
Mae’r datrysiad yn ymwneud â thechnoleg fodern ar gyfer Troi Gwastraff yn Ynni sy’n 
cynhyrchu trydan a gwres gwyrdd (yn hytrach na chladdu'r sbwriel mewn safleoedd 
tirlenwi). Bydd awdurdodau partner yn arbed tua £500 miliwn dros gyfnod y project. 
O gymharu â’r costau tybiedig o anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi, bydd arbedion o 
£11.4m yn cael eu gwneud yn ystod blwyddyn gyntaf y contract.  
 
Unwaith i’r gwasanaeth gael ei roi ar waith, bydd yr arbedion blynyddol yn parhau i 
gynyddu bob blwyddyn gan fod Prosiect Gwyrdd wedi trafod pris sy'n ffafriol o 
gymharu â'r gyfradd chwyddiant. 
 
Dywedodd y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol, Alun Davies: “Ar adeg pan fo 
Cynghorau Cymru’n wynebu hinsawdd ariannol anoddach nag erioed ac yn gweithio i 
wella gwasanaethau gyda llai o adnoddau, bydd Prosiect Gwyrdd yn helpu 
cynghorau yn ne-ddwyrain Cymru i arbed arian y gellid ei ddefnyddio i wella ysgolion, 
llyfrgelloedd a ffyrdd. 
 
“Yn ogystal â chreu swyddi yn y diwydiant rheoli gwastraff ac adnoddau ac arbed 
arian i’n cynghorau, bydd Prosiect Gwyrdd yn lleihau allyriadau carbon Cymru ac yn 
helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd." 
 



Mae’r telerau y cytunwyd arnynt gyda Viridor wedi sicrhau bod y contract yn hyblyg o 
ran faint o wastraff a anfonir i’r cyfleuster. Cyfrifwyd y proffiliau gwastraff a 
amcangyfrifwyd gan gymryd y bydd y 5 Cyngor yn cyrraedd neu'n rhagori ar y 
targedau gwastraff a bennwyd yn gyfreithiol gan Lywodraeth Cymru. 
 
Mae pob un o’r partneriaid yn ymrwymedig i reoli gwastraff yn unol â thargedau 
Llywodraeth Cymru, gyda strategaeth sydd â ffocws ar ailgylchu yn sicrhau bod y 
gwastraff sy’n weddill ar ôl i’r targedau hyn gael eu cyrraedd yn cael ei drin yn y 
cyfleuster. 
 
Yn hanesyddol, rheolir gwastraff yng Nghymru drwy ei gladdu mewn safleoedd 
tirlenwi. Nid yw safleoedd tirlenwi yn economaidd nac yn amgylcheddol ymarferol 
mwyach, ac mae Llywodraeth Cymru wedi gosod cyfyngiadau ar faint o wastraff y 
gellir ei gladdu; dim mwy na 10% erbyn 2020, neu 5% erbyn 2025. 
 
Ceir manteision amgylcheddol sylweddol o gynhyrchu ynni gwyrdd o’r gwastraff hwn. 
Bydd y contract hefyd yn sicrhau cynnydd o 5% o ran ailgylchu, a fydd yn cyfrannu at 
gyfradd ailgylchu yr holl Gynghorau partner. 
 
 
Nodiadau i Olygyddion 

 
Ymgysylltu â’r Cyhoedd 
 
 
• Mae digwyddiadau cyhoeddus wedi’u cynnal i roi’r cyfle i drigolion Caerdydd gael 

gwybodaeth am y project. Anfonwyd pecyn gwybodaeth at dros 17,500 eiddo sy’n 
agos at Barc Trident fel bod trigolion yn gallu cael gwybodaeth yn eu cartrefi eu 
hunain.  Mae’r holl wybodaeth sydd ar gael i drigolion ar gael ar-lein drwy ddilyn y 
ddolen ganlynol: 
http://www.caerphilly.gov.uk/prosiectgwyrdd/english/preferred_bidder.html  

 
 
Cyfleuster Masnachol Viridor 
 
• Cyfleuster masnachol yw Viridor, sy’n golygu y byddai’r cwmni wedi adeiladu’r 

seilwaith p'un a fyddai wedi ennill contract Prosiect Gwyrdd ai peidio. Mae’r cyfleuster 
yn cael ei adeiladu ym Mharc Trident yng Nghaerdydd ac mae wedi cael Caniatâd 
Cynllunio gan Gyngor Caerdydd a thrwydded i weithredu gan Asiantaeth yr 
Amgylchedd yn 2010.  

• Y cwmni a gynigodd maint y cyfleuster (350,000 o dunelli'r flwyddyn) ac mae’n 
seiliedig ar dybiaethau masnachol o ran faint o wastraff y bydd angen ei drin yn eu 
barn nhw. Mae’r prosesau cynllunio a thrwyddedu ar wahân i’r broses gaffael.  

 
Polisi a Chyllid Llywodraeth Cymru 
 
• Mae Achos Busnes Terfynol wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ynghyd â’r 

telerau contract terfynol y cytunwyd arnynt.  
• I gael rhagor o wybodaeth am Strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff Llywodraeth 

Cymru, ewch i: 
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/waste_recycling/zerowaste/?la
ng=cy   

 
• Mae’r targedau gwastraff canlynol wedi eu pennu yn y gyfraith gan Lywodraeth 

Cymru.  
 

2009/10 - 40% cyfuniad o ailgylchu a chompostio  
2012/13 - 52% cyfuniad o ailgylchu a chompostio  



2015/16 - 58% cyfuniad o ailgylchu a chompostio  
2019/20 - 64% cyfuniad o ailgylchu a chompostio  
2019/20 – uchafswm o 10% i’w waredu drwy dirlenwi 
2024/25 – o leiaf 70% o gyfuniad o ailgylchu a chompostio  
2024/25 – uchafswm o 5% i’w waredu drwy dirlenwi. 

 
•     Y cyfraddau ailgylchu a chompostio cyfunol ar gyfer y 5 awdurdod partner (dros dro) 

yw: 
 

Cyfradd ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio ar gyfer 2011/12: 
 

Caerffili – 56% 
Caerdydd – 50% 
Sir Fynwy – 55% 
Casnewydd – 46% 
Bro Morgannwg – 50% 
  

Contract a Gwaith Partneriaeth 
 

 
• Bydd y contract yn para 25 mlynedd, gyda’r posibilrwydd o estyniad o 5 mlynedd. 

Dyma safon y diwydiant o ran hyd contractau i sicrhau bod prosiectau seilwaith mawr 
yn fforddiadwy ac yn cynnig gwerth da am arian i’r sector cyhoeddus.  

• Gan nad yw Prosiect Gwyrdd yn endid cyfreithiol, caiff y contract ei lofnodi gan 
Awdurdod Cynnal, sef Cyngor Caerdydd. Yna bydd Cytundeb Cydweithio yn rheoli’r 
contract rhwng yr Awdurdod Arweiniol a’r Partneriaid yn ystod cyfnod y contract.  

• Bydd Partneriaeth yn rheoli’r telerau y cytunwyd arnynt ac a drafodwyd gan Viridor yn 
ystod y broses gaffael drwy’r System Dalu a’r Fframwaith Perfformiad. Caiff y 
trefniadau i reoli’r contract eu rheoli gan Reolwr Contract, sy’n atebol i Bwyllgor 
Prosiect Gwyrdd.  

• Bydd y Prosiect yn rhoi Isafswm Tâl Gwarantedig i Viridor, yn seiliedig ar faint o 
dunelli o wastraff a amcangyfrifwyd i gyflawni targedau gwastraff Llywodraeth Cymru.  
Mae’r amcangyfrifon gwastraff ar gyfer cyfnod y contract wedi’u seilio ar y cyfraddau 
ailgylchu presennol, cyfraddau ailgylchu’r dyfodol a thwf poblogaeth dros gyfnod y 
contract.   

 
 

(diwedd) 
 

Paratowyd gan Prosiect Gwyrdd 
E-bost: info@prosiectgwyrdd.co.uk  

Ffôn: 02920 717566 
 
 


