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TROI PROBLEM YN ADNODD 

 
Angen i bawb barhau i wneud eu rhan i gynyddu ailgylchu 

 
Mae Prosiect Gwyrdd yn diolch i breswylwyr ym mhob awdurdod partner am 
eu hymdrechion parhaus i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu a chompostio eu 
gwastraff. 
 
Gydag ymdrechion yr awdurdodau partner a’r preswylwyr, mae pob Cyngor 
yn cyflenwi cynnydd cyfartalog o flwyddyn i flwyddyn yn eu cyfraddau 
ailgylchu a chompostio.  Mae hyn nawr yn golygu bod yr awdurdodau partner 
yn disgwyl cwrdd â neu wella’r targed gwastraff presennol a osodir gan 
Lywodraeth Cynulliad Cymru. 
 
Bydd Prosiect Gwyrdd yn darparu ateb i’r gwastraff sy’n weddill ar ôl ailgylchu 
a chompostio i’r eithaf, felly mae swm a sylwedd y gwastraff sy’n weddill yn 
faen prawf allweddol i lwyddiant y project. Mae'r Bartneriaeth wedi, ac fe fydd, 
yn parhau i adolygu'r modelu llif gwastraff ym mhob cam o'r broses caffael a 
bydd gwybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhannu gyda chynigwyr wrth i’r 
broses barhau. 
 
Ar hyn o bryd mae’r partner mewn trafodaethau manwl gyda’r pedwar cwmni 
dethol ac mae rhagolygon llif gwastraff presennol yn dynodi bod yna leihad o 
10% wedi bod yn amcangyfrif y gwastraff y bydd angen ei drin.  Mae 35% o 
wastraff y Bartneriaeth yn 2017/2018 yn cael ei ragweld nawr i fod yn gyfartal 
â thua 188,000 tunnell. Bydd y bartneriaeth yn parhau i adolygu a diweddaru'r 
data llif gwastraff wrth i'r broses barhau. 
 
Mae’r lleihad hwn yn dyst i’r ymdrechion parhaus i addysgu’r bobl am yr 
angen i ailgylchu a chompostio, gan ddarparu’r cyfleusterau a chael y 
cyhoedd i gymryd rhan wrth ailgyfeirio rhan helaethaf eu gwastraff o ymyl y 
ffordd. Cyfrannodd ffactorau eraill hefyd tuag at y lleihad presennol, a’r rheiny 
gan fwyaf yn gysylltiedig â chwymp yn economi’r byd. 
 
Mae llif y gwastraff yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio nifer o ffactorau, gan 
gynnwys y perfformiad ailgylchu a chompostio presennol, y cynnydd a 
ragwelir yn lefelau ailgylchu a chompostio, twf poblogaeth a dadansoddiad 
cyfansoddiadol o’r gwastraff, sef dadansoddiad o ‘beth yw gwneuthuriad’ y 
mathau o wastraff y rhagwelir bydd yn aros. 
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Dywedodd y Cynghorydd Stephens, Cadeirydd y Cyd Bwyllgor, sy’n rheoli’r 
prosiect:  “Hoffwn ddiolch i’r holl breswylwyr yn yr ardaloedd awdurdod 
partner am eu hymdrechion parhaus wrth leihau ac ailgylchu eu gwastraff. Y 
flaenoriaeth ar gyfer pob Cyngor yw ailgylchu a chompostio cymaint o wastraff 
ag sy’n bosibl, gan leihau swm y gwastraff gweddilliol fydd ar ôl. Wrth i 
Brosiect Gwyrdd symud yn ei flaen bydd adolygiad parhaus a chywirdeb 
modelu llif gwastraff yn allweddol i lwyddiant y Prosiect." 
 
“Dyma pam fo'r ffigurau hyn yn parhau i gael ei monitro bob cam o'r broses 
caffael a bydd y wybodaeth hon yn cael ei rhannu gyda chynigwyr wrth i’r 
prosiect symud yn ei flaen.” 
 
Nodiadau i Olygyddion 
 
Digwyddiadau Rhanddeiliaid 
 
• Mae digwyddiadau rhanddeiliaid yn digwydd ar hyn o bryd ger yr ardaloedd ble mae 

safleoedd wedi cael eu henwi. Mae’r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal:  
 

• 7 Mawrth (11 am tan 2 pm): Canolfan Cymunedol Fochriw, Fochriw. - Complete 
• 8 Mawrth (5 am tan 8 pm): Canolfan Cymunedol Dewi Sant, Rhymni. – Complete 
• 9 Mawrth (5 am tan 8 pm): Ystafell Gorfforaethol, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, 

Y Barri - complete 
• 10 Mawrth (5 am tan 8 pm): Stadiwm Pêl-droed NISV, Casnewydd.  
• 11 Mawrth (11 am tan 2 pm): Stadiwm Pêl-droed NISV, Casnewydd.  
• 14 Mawrth (11 am tan 2 pm): Neuadd y Sir, Bae Caerdydd.  
• 15 Mawrth (5 am tan 8 pm): Pafiliwn Bowlio Sblot, Caerdydd.  
• 16 Mawrth (11 am tan 2 pm): Canolfan Gymunedol Palmerston, Y Barri  
• 19 Mawrth (10 am tan 4pm pm): Stryd Fawr Y Fenni, Y Fenni.  

 
Caffael, cyllid a llifoedd gwastraff  
 
• Credir y bydd caffael y project hwn yn cymryd Dwy (2) flynedd, mae’r amserlen 

ddangosol isod: 
 

OJEU wedi ei hysbysebu i’r farchnad – Tachwedd 2009 
Holiadur cyn cymhwyso – gwanwyn 2010 
Deialog gyda chynigwyr – gwanwyn 2010 i haf 2011 
Cynigiwr sy’n cael ei ffafrio – hydref 2011 
Terfynu’r contract a chynllunio - 2012 

 
• Cafodd arian ei gadarnhau oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy’r Braslun Achos 

Busnes (BAB) ar ffurf grant a bydd yn cyfrannu 25% o ffi giât y dyfodol hyd at uchafswm o 
£9.124m mewn blwyddyn lawn o weithredu gan ddibynnu ar gymeradwyaeth achos 
busnes terfynol ar gyfer y project. Mae’r lefel grant a roddir ar gyfer Prosiect Gwyrdd yn 
seiliedig ar ragamcaniad o amcangyfrif y gost o ddarparu’r cyfleuster a bydd yn amrywio 
yn unol â’r gwir gostau pan fydd yr achos Busnes Terfynol yn cael ei gymeradwyo.  Rhaid 
i’r gwir gyfrifiad barhau’n fasnachol gyfrinachol gan y bydd y prosiect yn ddibynnol ar 
broses dendro fasnachol.   

• Mae Deilliannau Gwastraff sy’n cyfrannu at ‘wastraff gweddilliol’ wedi’u dadansoddi yn 
2003, Mehefin 2009 a Thachwedd 2009 gan AEA Technology.  Defnyddiwyd yr ymchwil 
yn 2003 i greu data ar gyfer BAB Caerdydd, Sir Fynwy a Bro Morgannwg, tra bo data 
cyfansoddiad penodol ar gael ar gyfer Caerffili a Chasnewydd.  Comisiynodd Llywodraeth 
y Cynulliad AEA technology i ymgymryd ag ymchwil pellach ym Mehefin 2009 a 
Thachwedd 2009. Bydd yr ymchwil newydd hwn yn cael ei werthuso fel sail i’r broses 
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caffael a maint a chyfansoddiad 'gwastraff gweddilliol'.  Mae brîff ‘Deilliannau Gwastraff’ 
ar gael yn www.prosiectgwyrdd.co.uk 

• Fel yr adroddwyd i’r Cyd Bwyllgor, bydd y modelu llif gwastraff yn parhau i gael ei asesu 
ar bob cam o’r broses caffael. Ni ddylai’r tunelledd o 188,304 a ragwelir ar gyfer 2017/18 
gael ei ddehongli fel y Lleiafswm Tunelledd a Warantir (LlTW).   Bydd y LlTW yn cael ei 
gytuno gyda’r Cynigydd a Ffafrir sy’n llwyddiannus ar ddiwedd y caffael, wedi i 
adolygiadau ac asesiadau pellach ddigwydd. 

 
Ymgynghoriad rhanddeiliaid  
 
• Cynhaliwyd diwrnodau ac arolygon rhanddeiliaid rhwng Medi a Rhagfyr 2009 i ymgysylltu 

â rhanddeiliaid allweddol ar y Meini Prawf Gwerthuso.  Trafodwyd ac aseswyd materion 
penodol yn ceisio safbwyntiau ar flaenoriaethau agweddau technegol, cymdeithasol, 
ariannol a chyfreithiol y Meini Prawf Gwerthuso. 

 
Rheoleiddio ac ymchwilio i effeithiau iechyd canfyddedig  
 
• Mae’r Asiantaeth Amgylcheddol yn rheoleiddio’r holl ynni o gyfleusterau gwastraff, a gellir 

llawrlwytho gwybodaeth ar y broses rheoleiddio hon o’u gwefan, www.environment-
agency.co.uk <http://www.environment-agency.co.uk/> .  

• Mae’n rhaid i bob proses sy’n cynnwys llosgi gydymffurfio â’r Cyfarwyddyd Llosgi 
Gwastraff. Mae’r gyfraith hon yn gosod rheoliadau llym ar ollyngiadau o bob math o ynni 
o dechnolegau gwastraff, gan gynnwys Pyrolysis, Nwyeiddio ac Ynni o Wastraff gyda 
Gwres a Phwer Cyfun (Llosgi).  Mae gofyn i’r technolegau hyn fonitro gollyngiadau i 
sicrhau eu bod yn cydymffurfio, o leiaf, â'r cyfyngiadau yng Nghyfarwyddyd Llosgi 
Gwastraff yr Undeb Ewropeaidd (2000/76/EC) sy’n gosod rheoliadau gollyngiadau llym ar 
gyfer llygryddion.  Mae’r Cyfarwyddyd wedi’i roi ar waith yng Nghymru a Lloegr gan 
Reoliadau Caniatáu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2007. O Ebrill 2008 gwelwyd y rhain 
yn cymryd lle’r Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd (Cymru a Lloegr) 2000’. Gellir gweld y 
canllaw ar y ddeddfwriaeth hon trwy’r ddolen ganlynol:  
http://www.defra.gov.uk/environment/policy/permits/documents/wid-guidance.pdf  

• Cyhoeddodd Asiantaeth Diogelu Iechyd adroddiad ym Medi 2009, yn ymdrin ag effeithiau 
canfyddedig llosgi gwastraff ar iechyd.  Gellir gweld yr adroddiad trwy’r ddolen ganlynol:  
http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1251473372218  

• Mae’r effeithiau cymharol ar iechyd gyda gwahanol ddulliau o waredu gwastraff wedi’u 
hystyried yn fanwl mewn adroddiad a baratowyd ar gyfer yr Adran Amgylchedd, Bwyd a 
Materion Gwledig (Defra 2004). Gellir gweld crynodeb o'r ymchwil helaeth hwn trwy'r 
ddolen ganlynol:  http://www.defra.gov.uk/environment/waste/statistics/documents/health-
summary.pdf.  

• Yn yr ymchwil hwn, ‘The Review of the Environmental and Health Effects of Waste 
Management Municipal Solid Waste and Similar Wastes’, ystyriwyd 23 astudiaeth 
ansawdd uchel  
o’r patrymau afiechyd o amgylch peiriannau EFW a phedwar papur adolygu yn edrych ar 
effeithiau peiriannau EFW ar iechyd. Daeth i’r casgliad nad oes cyswllt argyhoeddiadol 
rhwng peiriannau EFW ac effeithiau negyddol ar iechyd y cyhoedd’ 
(http://www.environment-
agency.gov.uk/static/documents/Business/5_wip_health_2147990.pdf.) 

 
(Diwedd) 

 
Paratowyd gan Prosiect Gwyrdd 

E-bost: info@prosiectgwyrdd.co.uk  
Rhif Ffôn: 02920 717566 neu 07976 519413 
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