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Annwyl Simon, 
 
Ysgrifennaf atoch i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am Gynllun Cymunedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi. Cafodd ei gyhoeddi heddiw, yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru a welir yn adran 92 o Ddeddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017, i baratoi a 
chyhoeddi cynllun erbyn 1 Ebrill 2018. 
 
Ysgrifennais atoch ym mis Rhagfyr i roi gwybod i chi am benodiad Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru i redeg y cynllun o fis Ebrill 2018 ymlaen. Mae fy swyddogion wedi bod 
yn cydweithio'n agos gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddatblygu manylion y 
cynllun, sydd wedi'u hatodi er gwybodaeth i chi. 
 
Bydd cynllun yn ariannu prosiectau sy’n cefnogi bioamrywiaeth, lleihau gwastraff a 
dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi, a gwelliannau amgylcheddol eraill. Nod cyffredinol 
y cynllun yw helpu cymunedau sy'n cael eu heffeithio gan warediadau gwastraff i safleoedd 
tirlenwi. Yn benodol, bydd yn cefnogi tri math o brosiect: 
 

- Bioamrywiaeth – diogelu a hyrwyddo rhywogaeth benodol neu gynefin penodol lle y 
gwelir bioamrywiaeth naturiol 

 
- Lleihau Gwastraff a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi – hyrwyddo 

ymwybyddiaeth ac arfer gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir 

 
- Gwelliannau Amgylcheddol – cyflwyno buddion cymunedol ehangach trwy wella 

ansawdd lle. 

 
Bydd ceisiadau ar gyfer y cynllun yn cael eu ceisio mewn dwy rownd ariannu bob blwyddyn 
ariannol. Bydd galwadau ar gyfer cynigion am grant yn cael eu cyhoeddi yn y gwanwyn ac 
yn yr hydref, tua chwe mis ar wahân. Bydd yr alwad gyntaf am gynigion yn cael ei lansio yn 
ystod mis Mai 2018. Bydd y cynllun yn cynnig grantiau rhwng £5,000 a £50,000, gydag un 
prosiect sylweddol y flwyddyn yn cael cynnig hyd at £250,000 o gyllid. 
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Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd fydd â'r cyfrifoldeb Gweinidogol dros y cynllun 
pan fydd yn weithredol, ac fe fydd cyllideb y cynllun yn rhan o Brif Grŵp Gwariant yr 
Amgylchedd. 
 
Rwy'n ddiolchgar iawn i'r Pwyllgor Cyllid am gefnogi'r cynllun hwn wrth i Ddeddf Treth 
Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) fynd rhagddi, a gobeithio bod yr wybodaeth hon yn 
ddefnyddiol i chi. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Materion Gwledig. 
 
Cofion gorau, 
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