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PROSIECT GWYRDD JOINT COMMITTEE MEETING
Dydd Mawrth, 12 Mehefin 2018, 10.00 am

LLEOLIAD: Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Yn bresennol:

Aelodau Etholedig:
Cynghorydd Michael Michael, Cyngor Caerdydd (Cadeirydd)
Cynghorydd Chris Weaver, Cyngor Caerdydd
Cynghorydd Nigel George, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cynghorydd Colin Gordon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cynghorydd Bryan Jones, Cyngor Sir Fynwy
Cynghorydd Roger Jeavons, Cyngor Dinas Casnewydd
Cynghorydd Ray Truman, Cyngor Dinas Casnewydd
Cynghorydd Geoff Cox, Cyngor Bro Morgannwg

Swyddogion:
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No Eitem
1  Aelodaeth o’r Cydbwyllgor a'r Cylch Gorchwyl 

Wedi’i nodi.
2  Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd John Thomas 
(Bro Morgannwg) a'r Cynghorydd Phil Murphy (Mynwy).

3  Datgan Buddiannau 
Ni ddaeth dim i law.

4  Cofnodion 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2017 yn 
gofnod cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

5  Materion yn codi 
Dim.

6  Adroddiad Diweddaru 
Eglurodd yr Aelodau mai yng Nghaerffili y mae Clwb Rygbi Rhisga ac nid yng 
Nghasnewydd.

PENDERFYNWYD: nodi’r adroddiad.
7  Datganiad Ariannol Blynyddol nas archwiliwyd ar gyfer y flwyddyn a 

ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 
Nodwyd i Aelodau bod yr adroddiad hwn yn cyflwyno i'r cydbwyllgor, y 
Datganiad Blynyddol Ariannol drafft nas archwiliwyd ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 cyn y dyddiad cau statudol ar 30 Mehefin. 
Gofynnwyd i'r Cydbwyllgor gymeradwyo'r Datganiad Blynyddol nas 
archwiliwyd ac, ar ôl ei gymeradwyo, byddai'r ddogfen ar gael i'w harchwilio 
gan y cyhoedd ac yna'i chyflwyno i Swyddfa Archwilio Cymru i gynnal 
archwiliad allanol o'r ffurflen hon.  

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol a chyrff perthnasol eraill (gan gynnwys 
cydbwyllgorau) baratoi a chyhoeddi eu cyfrifon blynyddol yn unol â gofynion 
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd).  Mae 
rheoliad 14 yn nodi y gall cyrff Llywodraeth Leol llai (y rhai ag incwm a 
gwariant blynyddol o dan £2,500,000) baratoi eu cyfrifon ar ffurf Datganiad 
Blynyddol a fydd yn disodli'r rhwymedigaeth i gynhyrchu Datganiad Cyfrifon 
llawn.  

Gofynnwyd i'r Cydbwyllgor gymeradwyo'r datganiad blynyddol nas 
archwiliwyd i'w gyflwyno i'r archwilydd allanol yn unol â Rheoliadau Cyfrifon 
ac Archwilio (Cymru) ar gyfer cyrff Llywodraeth Leol bychain - y categori sydd 
bellach yn berthnasol i Prosiect Gwyrdd. 

Yn dilyn archwiliad o'r Datganiad Blynyddol, os nad oes unrhyw newidiadau, 
gellir cyhoeddi'r Datganiad Blynyddol ardystiedig heb gyfeirio ymhellach at y 
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Cydbwyllgor.  Os bydd angen diwygiadau perthnasol, yna bydd angen cynnal 
cyfarfod arall o'r Cydbwyllgor er mwyn cymeradwyo'r datganiad blynyddol 
wedi'i archwilio. Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi'r Datganiad Blynyddol 
ardystiedig yn aros ar y 30ain o Fedi, ond gan mai dydd Sul yw hwn yn 2018, 
y dyddiad cau ar gyfer ei gyhoeddi bydd 28 Medi.    

Cafodd Datganiad Blynyddol drafft Prosiect Gwyrdd nas archwiliwyd ar gyfer 
2017/18 ei atodi wrth yr adroddiad fel Atodiad A. Cyn dechrau'r archwiliad 
allanol, bydd y Datganiad Blynyddol ar gael i'w archwilio gan y cyhoedd fel 
sy'n ofynnol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a gan 
Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014.

Mae fformat y Datganiad Blynyddol ar gyfer 2017/18 yn weddol ddigyfnewid 
ac mae'n cynnwys yr adrannau canlynol:

a. Mae adran 1 (tudalen 2) yn dal y wybodaeth ariannol gan gynnwys 
cymhariaeth â'r ffigurau 2016/17 cyfatebol.

b.  Adran 2 (Tudalen 3 a 4) y Datganiad Blynyddol yw'r Datganiad 
Llywodraethu Blynyddol sy'n parhau ar ffurf holiadur, mewn dwy ran. 

c. Mae adran 3 (tudalen 4) yn cynnwys ardystiad y datganiad blynyddol gan 
y Cydbwyllgor, yn amodol ar ei gymeradwyo, a'r Swyddog Cyllid cyfrifol.

d. Dilynir hyn gan dystysgrif archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru a'r 
adroddiad ar dudalen 5.   

e. Yr adran olaf yw adroddiad yr Archwiliad Mewnol Blynyddol (tudalennau 6 
i 8) sy'n rhoi sylwadau ar ddigonolrwydd y gweithdrefnau a'r rheolaethau 
sy'n berthnasol i Prosiect Gwyrdd. 

Mae'r tabl isod yn cymharu alldro 2017/18 â'r gyllideb. Mae hyn yn tynnu sylw 
at alldro gwariant gros o £145,018, sef gostyngiad o £104,392 o'i gymharu â'r 
gyllideb gwariant gros 17/18 wreiddiol o £249,410. Ar ôl cynnwys yr ad-daliad 
cyfraniad partner o £25,000 (£5,000 fesul partner) y tanwariant net ar gyfer 
2017/18 yw £79,392. 

Mae'r amrywiant hwn i raddau helaeth yn ganlyniad i barhad o danwariant a 
adroddwyd yn flaenorol i’r Cydbwyllgor yng nghyllideb mis Rhagfyr 2017 ac 
adroddiad monitro mis 7. Yn benodol, tanwariant oherwydd yr oedi wrth 
recriwtio a throsiant staff gyda’r Tîm Contractau yn ogystal â diffyg gwariant 
wrth gefn, a gwariant ar ymgynghorwyr allanol. O ganlyniad i hynny, 
disodlwyd y swm lleihad wedi’i gyllidebu a ragwelwyd o  Gyfrif Cronfa Wrth 
Gefn y Cydbwyllgor o £64,410, gan gyfraniad i'r Cyfrif Wrth Gefn o £14,982. 
Mae balans y cyfrif wrth gefn ar 31 Mawrth 2018 bellach yn £344,082. Caiff yr 



No Eitem

Partnership of Councils Supporting partner

opsiynau ar gyfer defnyddio elfen o'r gronfa hon eu cyflwyno i CMB a'r 
Cydbwyllgor fel rhan o'r gwaith o baratoi'r adroddiad ar gyllideb 2019/20 yn 
ystod hydref 2018.  

Tabl 1: 2017/18 y Sefyllfa Fonitro Gryno

 2017/18 2017/18 2017/18
 Cyllideb Alldro Amrywiant
 £ £ £
    
Tîm Project 191,438 145,815 -45,623
Cyflenwadau a Gwasanaethau 23,980 14,121 -9,859
Gwasanaethau Pwyllgorau a 
Chymorth 8,210 5,633 -2,577

Ymgynghorwyr Allanol 44,892 6,000 -38,892
Wrth gefn 20,000 0 -20,000
Cyfraniad Organig -39,110 -26,550 12,560
Gwariant Gros 249,410 145,018 -104,392

    
Cyfraniadau'r Partneriaid -185,000 -160,000 25,000
Gwariant Net 64,410 -14,982 -79,392
Neilltuadau (o)/i Gyfrif Cronfa 
Wrth Gefn y Cyd-bwyllgor -64,410 14,982 79,392

Gweddill cyfrif Cronfa Wrth 
Gefn y Cydbwyllgor A/c ar 
31.03.2018

 344,082  

PENDERFYNWYD:

i. Fod y Cydbwyllgor yn nodi'r sefyllfa o ran alldro ar gyfer y flwyddyn 
ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018.

ii. Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cydbwyllgor o’r Datganiad Blynyddol, 
mae'r Cydbwyllgor o ganlyniad yn awdurdodi'r Cadeirydd i lofnodi'r 
Datganiad Blynyddol ar ran y Cydbwyllgor, a'i gyflwyno i Swyddfa 
Archwilio Cymru i gychwyn archwiliad 2017/18.

  
8  Newid Contractwr a Mwy o Newidiadau Capasiti 

Dywedwyd wrth yr aelodau bod yr adroddiad hwn i hysbysu a cheisio 
awdurdodiad gan y Cydbwyllgor i’r Bartneriaeth i roi'r dogfennau 
angenrheidiol ar waith mewn perthynas â'r newid i'r contractwr o ran cynyddu 
capasiti Cyfleuster Adennill Ynni Parc Trident. 
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Ym mis Gorffennaf 2016, cyflwynodd Viridor gais cwmpasu i Gyngor 
Caerdydd mewn perthynas â chais cynllunio posibl i gynyddu capasiti 
Cyfleuster Adennill Ynni Parc Trident o 350,000 tunnell y flwyddyn i 425,000 
tunnell y flwyddyn.  Yn dilyn hyn, cyflwynwyd cais i amrywio'r caniatâd 
cynllunio a dileu'r cytundeb adran 106 sy'n cyfyngu ar ffynhonnell y gwastraff i 
ranbarth De ddwyrain Cymru gan Viridor ym Medi 2016.  Ynghyd â'r cais 
cynllunio, gwnaed cais i Cyfoeth Naturiol Cymru amrywio'r drwydded 
amgylcheddol i gynyddu'r capasiti hefyd.

Yn y gwanwyn 2017 roedd ceisiadau Viridor yn llwyddiannus a chafodd 
amrywiad i'r Caniatâd Cynllunio a'r Drwydded Amgylcheddol ei ganiatáu.

Ers hysbysu'r Bartneriaeth o fwriadau Viridor i gynyddu'r capasiti cynlluniedig, 
cynhaliwyd sawl trafodaeth a gohebiaeth gyda Viridor i ddeall goblygiadau 
cytundebol y capasiti diwygiedig yn y cyfleuster ac i ddod i gytundeb 
masnachol o ran y tunelledd trydydd parti ychwanegol posibl.

O drafodaethau gyda Viridor, deellir na fydd angen addasu'r cyfleuster yn 
ffisegol i brosesu hyd at 75,000 tunnell ychwanegol y flwyddyn.  Bydd y 
capasiti ychwanegol yn cael ei gyflawni drwy wneud mwy o ddefnydd na'r hyn 
a gynlluniwyd o'r cyfleuster ac yn sgil y ffaith bod y gwastraff a dderbynnir ar 
hyn o bryd o werth caloriffig is na'r hyn a ragwelwyd yn y contract, gan olygu 
bod angen prosesu gwastraff ychwanegol i gynhyrchu'r pŵer tybiedig o'r 
cyfleuster.  Mae Viridor yn rhagweld y bydd y tunelli a brosesir yn amrywio o 
flwyddyn i flwyddyn ac y gall rhai blynyddoedd fod yn is na'r capasiti 
gwreiddiol o 349,966 o dunelli, gan ddibynnu ar argaeledd y cyfleuster a 
gwerth caloriffig y gwastraff yn y dyfodol.

Canolbwyntiodd trafodaethau â Viridor ar gydnabod mai Newid Contractwr yw 
hwn, a chynnal yr egwyddor cymesuredd y mae'r contract yn seiliedig arni.  
Cytunwyd y dylid cynnal cymesuredd yn bennaf yn nhermau taliadau Ardrethi 
Annomestig Cenedlaethol a chyfran y Partneriaethau o unrhyw  newid yn y 
gyfraith yn y dyfodol. 

Er mwyn hwyluso'r newid, cynigir y bydd Cyngor Caerdydd, fel yr Awdurdod 
Lletyol, yn llunio Gweithred Amrywio i'r contract, gan gynnwys y diwygiadau 
sydd eu hangen i'r mecanwaith talu er mwyn adlewyrchu'r newid.   Yn ogystal, 
bydd mân ddiweddariadau yn cael eu gwneud i'r Mecanwaith Talu er mwyn 
nodi newidiadau y cytunwyd arnynt eisoes o ran gwerth isel a awdurdodwyd 
gan reolwr y contract.  Darperir manylion y newidiadau gwerth isel yn Atodiad 
C sydd wedi'u heithrio.

Er mwyn galluogi'r newidiadau i gael eu hadlewyrchu ar lefel Partneriaeth PG, 
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cynigir y bydd pob awdurdod partner yn ymrwymo i weithred amrywio i'r 
JWA2 sy'n nodi’r diwygiadau i fecanwaith talu JWA2 (Atodlen 11 o'r JWA2) i 
adlewyrchu'r newid.

Yn unol â'r JWA2 a ddirprwywyd i wneud penderfyniadau (paragraff 6.1 o'r 
JWA2), mae penderfyniad cydbwyllgor yn cael ei geisio i awdurdodi mynediad 
at y dogfennau angenrheidiol.

Yn unol â meini prawf ariannu Llywodraeth Cymru, mae cynigion Viridor wedi 
cael eu trafod gyda masnachwr Llywodraeth Cymru.  Mae wedi cadarnhau, o 
safbwynt Llywodraeth Cymru, ei fod yn gyfforddus bod yr egwyddor pro rata 
yn cael ei chynnal, ac er bod angen cyfrifiad blynyddol arno, mae'n dilyn 
proses resymegol, nid yw'r gwerthoedd yn berthnasol o ran gwerth cyffredinol 
y contract, ac mae'n argymell ein bod yn dod i gytundeb â Viridor yn gyflym 
ac yn cau'r mater hwn.

Mae'n ofynnol gan Lywodraeth Cymru bod y dogfennau sy'n gysylltiedig â'r 
newid yn cael eu hadolygu’n llawn fel amod o’r meini prawf ariannu.

Cynhaliwyd y cyfarfod mewn sesiwn gaeedig gan fod yr aelodau'n trafod 
gwybodaeth o Atodiadau A, B, C a D (1 a 2) a oedd wedi'u heithrio rhag 
cael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth yn unol â 
pharagraffau 14 a 21 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

PENDERFYNWYD: 

1. Bod y Cydbwyllgor yn ystyried fod y cynnig terfynol ynglŷn â newid y 
contractwr yn dderbyniol;

2. Yn amodol ar argymhelliad 1 uchod, 4 isod a chymeradwyaeth 
Llywodraeth Cymru, mae'r Cydbwyllgor yn awdurdodi Cyngor 
Caerdydd i ymrwymo i Weithred Amrywio mewn perthynas â chontract 
PG (fel y nodir yn yr adroddiad).

3. Yn amodol ar argymhelliad 1 uchod, 4 isod a chymeradwyaeth 
Llywodraeth Cymru, mae'r Cydbwyllgor yn awdurdodi’r awdurdodau 
partner i ymrwymo i Weithred Amrywio mewn perthynas â’r JWA2 (fel y 
nodir yn yr adroddiad).
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4. Y Cydbwyllgor i awdurdodi'r Tîm Rheoli Contractau mewn 
ymgynghoriad â'r Uwch Swyddog Cyfrifol i wneud unrhyw ddiwygiadau 
i'r ddogfennaeth yn argymhellion 2 a 3 er mwyn:

a.  cwblhau/diweddaru'r meysydd hynny i gywiro unrhyw wallau 
teipograffyddol neu fformadu; 

b. adlewyrchu'r cyngor a gafwyd. 

Ar yr amod nad yw'n newid sylwedd y drafftiau a nodir yn yr adroddiad 
yn sylweddol.

9  Dyddiad y Cyfarfod Nesaf 
Andrea Redmond i drefnu cyfarfod ar ddiwedd mis Tachwedd/dechrau mis 
Rhagfyr.


