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PROSIECT GWYRDD JOINT COMMITTEE MEETING 
Dydd Mawrth, 25 Mehefin 2019, 10.00 am 

LLEOLIAD: Monmouthshire Council Offices - Room M4  (County Hall, The 
Rhadyr, Usk, NP15 1GA) 

Yn bresennol: 

Aelodau Etholedig: 

Cynghorydd Michael Michael, Cyngor Caerdydd (Cadeirydd) 

Cynghorydd Chris Weaver, Cyngor Caerdydd 

Councillor Colin Gordon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Cynghorydd Phil Murphy, Cyngor Sir Fynwy 

Cynghorydd Ray Truman, Cyngor Dinas Casnewydd 

Councillor Peter G King, Cyngor Bro Morgannwg 

Councillor Eddie Williams, Cyngor Bro Morgannwg 

Swyddogion: 

Carol Touhig, Cyngor Sir Fynwy 

Siân Humphries, Cyngor Caerdydd 

Andrew Williamson, Cyngor Caerdydd 

Marc Falconer, Cyngor Caerdydd 

Gareth Harcombe, Cyngor Caerdydd 

Hayley Jones, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Andrea Redmond, Cyngor Caerdydd 

Silvia Gonzales Lopez, Cyngor Dinas Casnewydd 

Colin Smith, Cyngor Bro Morgannwg 

Matt Wakelam, Cyngor Caerdydd 
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No Item 

1   Nodi Aelodaeth y Cyd-bwyllgor ar gyfer 2019/2020  
PENDERFYNWYD: 
I nodi Aelodaeth y Cyd-bwyllgor Prosiect Gwyrdd ar gyfer 2019/2020 

2   Ymddiheuriadau am Absenoldeb  
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Cynghorwyr George, Jeavons a 
Pratt. 

3   Datganiadau o Fuddiant  
Ni chafwyd unrhyw rai. 

4   Cofnodion  
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2018 yn 
gofnod cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 

5   Diweddariad y Rhwydwaith Gwres  
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod cyflawni rhwydwaith gwres sy'n deillio o ffatri 
Viridor wedi bod yn ddyhead hirsefydlog i Brosiect Gwyrdd. Cwblhawyd 
astudiaeth ddichonoldeb helaeth yn archwilio potensial rhwydwaith gwres yng 
Nghaerdydd gan gwmni peirianneg ymgynghori blaenllaw ar ran Cyngor 
Caerdydd yn 2017. Ariannwyd yr astudiaeth hon gan Uned Cyflenwi 
Rhwydwaith Gwres yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol gyda 
chymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Wedi hynny, yn 2018, 
cymeradwyodd Cabinet Cyngor Caerdydd Achos Busnes Amlinellol ar gyfer y 
rhwydwaith gwres. Roedd hyn yn egluro diddordeb strategol y Cyngor yn y 
cynllun ac yn awdurdodi gwaith pellach i sefydlu rhwydwaith gwres, yn 
amodol ar ddod â'r cytundebau angenrheidiol i ben, cael cyllid cyfalaf a 
chyflwyno Achos Busnes Llawn yn ôl i'r Cabinet i'w gymeradwyo.  
 
Rhagwelir y bydd Rhwydwaith Gwres arfaethedig Caerdydd yn rhedeg drwy 
rannau helaeth o ardal y Bae cyn croesi'r brif reilffordd rhwng Caerdydd a 
Llundain. Yna, bydd yn mynd ar hyd ymyl ddeheuol canol y ddinas ac yn olaf 
yn gorffen yn rhannau gorllewinol Newport Road. Rhagwelir mai'r brif 
ffynhonnell wres arfaethedig ar gyfer y rhwydwaith fydd gweithfeydd Ynni o 
Wastraff Parc Trident. 
 
Rhoddodd Andrew Williamson a Gareth Harcombe gyflwyniad i'r Aelodau ar 
Rwydwaith Gwres Caerdydd a oedd yn tynnu sylw at bwyntiau allweddol fel 
gofynion y contract; Buddion Mawr; Darlunio’r Rhwydwaith; Llwythiadau 
Sector Preifat Ychwanegol Posibl; manylion Cam 1 a Chymeradwyaeth Achos 
Busnes Amlinellol; Manylion am sefydlu'r Tîm Cyflawni a Chyllid Llywodraeth 
Cymru; Cytundeb Viridor; Prynu Gwres; Gosod y Cyfnewidwyr Gwres a'r 
Cyfnewidwyr Gwres. 
 
Gwahoddwyd yr aelodau gan y Cadeirydd i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
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Gofynnodd yr Aelodau a fyddai angen i gwsmeriaid osod cyfnewidwyr gwres 
a dywedwyd wrthynt y byddai cwsmeriaid cychwynnol y sector cyhoeddus yn 
gosod y rhain yn rhad ac am ddim fel cydnabyddiaeth o ymrwymo i'r cynllun.  
Byddai cwsmeriaid preifat eraill yn talu ffi cysylltu a chynnal.  Eglurodd 
swyddogion fanteision y cyfnewidwyr gwres fel rhai ariannol (ychydig yn 
rhatach na nwy); llai o wasanaeth a chynnal a chadw na boeleri nwy a'r 
manteision ôl-troed carbon.  Nodwyd y byddai rhai cwsmeriaid yn cadw eu 
boeleri nwy i ddechrau, ond byddai hyn yn cael ei ddiddymu'n raddol.  
Nodwyd hefyd bod ôl troed cyfnewidwyr gwres yn llawer llai na foeler nwy. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am y risg o gael cwsmeriaid i gofrestru, gan nodi y 
byddai angen yr incwm i ail-chwarae unrhyw fenthyciad neu grant ar gyfer y 
cynllun.  Dywedodd y swyddogion y byddai cymalau cyfreithiol yn y 
contractau i atal cwsmeriaid rhag tynnu allan. Ailadroddwyd bod buddion 
carbon cyfnewidwyr gwres yn fudd-dal 60% ac roedd hyn yn gymhelliad 
gwych i'r cwsmeriaid. 
 
PENDERFYNWYD: nodi cynnwys y cyflwyniad. 
 

6   Adroddiad Diweddaru  
Rhoddwyd diweddariad i'r Aelodau ar yr agweddau canlynol ar y Contract 
Prosiect Gwyrdd; 
 
Yn ystod 2018/19, anfonwyd cyfanswm o 167,998.42 tunnell fetrig o wastraff 
gweddilliol i Gontract Prosiect Gwyrdd yn erbyn proffil amcanol o 167,767 
tunnell fetrig. 
 
Ailgylchwyd 27,741 tunnell fetrig o'r gwastraff a gyflenwyd gan Ludw Gwaelod 
Llosgydd, ailgylchwyd 1,491 tunnell fetrig o'r Gweddillion Rheoli Llygredd Aer, 
ailgylchwyd 2,915 tunnell fetrig o fetelau fferrus a chafodd 508 tunnell arall o 
fetelau eraill eu hailgylchu.  Yn ystod y flwyddyn, anfonwyd 33 tunnell fetrig o 
wastraff contract i safleoedd tirlenwi a thirlenwyd 290 tunnell fetrig o 
Weddillion Rheoli Llygredd Aer. 
 
Yn 2018/19 cyflawnodd Viridor bob un o'r pum Targed Allweddol: 
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Fel gofyniad o gefnogaeth refeniw gan Lywodraeth Cymru mae'n ofynnol i'r 
cyfleuster fod yn barod ar gyfer Gwres a Phŵer Cyfunol ac i gyflawni a 
chynnal Statws R1.  Cyflwynodd Parc Trident yr adroddiad cam 3 terfynol i 
Gyfoeth Naturiol Cymru a gadarnhawyd gyda ffigwr blynyddol o 0.76 sy'n fwy 
na'r gofyniad o 0.65.  
 
Mae Lludw Gwaelod Llosgydd yn cael ei ailgylchu ar hyn o bryd gan Days 
Aggregates yn eu cyfleuster yn Avonmouth. 

 
Ar hyn o bryd mae'r Gweddillion Rheoli Llygredd Aer naill ai'n cael eu 
hailgylchu gan Carbon8 Aggregates yn eu cyfleuster yn Avonmouth neu'n 
cael ei dirlenwi gan Grundon (Waste) Ltd yn eu cyfleuster yn Swydd 
Gaerloyw. 

 
 
 
Cronfa Budd Cymunedol 

 
Yn 2018/19, cyfarfu Panel Cronfa Buddiannau Cymunedol Prosiect Gwyrdd 
deirgwaith lle dyfarnwyd cyfanswm o £59,498.21 rhwng wyth ar hugain o 
fentrau cymunedol yn seiliedig ar ardaloedd Awdurdod Lleol Partneriaeth 
Prosiect Gwyrdd.  Ceir manylion am y prosiectau a gefnogwyd yn 2018/19 yn 
y tabl isod. 

 
Dadansoddiad o Wobrau Cronfa Gymunedol Prosiect Gwyrdd a Viridor 
2018/19 
 

Awdurdod Nifer y 
Prosiectau 

Cyfanswm y 
Gwerth 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 1 £2,958.00 

Cyngor Caerdydd 12 £30,081.08 

Cyngor Sir Fynwy 4 £7,375.67 

Cyngor Dinas Casnewydd 3 £3,942.76 

Targed Allweddol Canran y 
Targed 

Y Gwir 
Ganran 

Canran Targed Tirlenwi Di-Broses Gwarantedig y 
Contractwr 

0.0% 0.0% 

Canran Uchafswm Gwarantedig y Contractwr o 
Wastraff Contract yn mynd i Dirlenwi 

2.1% 0.2% 

Canran Targed Ailgylchu Gwarantedig Lludw 
Gwaelod Llosgydd y Contractwr 

100.0% 100.0% 

Canran Targed Dargyfeirio Gwastraff Trefol 
Bioddiraddadwy Gwarantedig y Contractwr 

100.0% 100.0% 

Canran Targed Gwarantedig Lludw Gwaelod 
Llosgydd Heb ei Brosesu’r Contractwr 

0.0% 0.0% 
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Cyngor Bro Morgannwg 2 £2,290.70 

Prosiectau sy'n gweithio ar draws pob ardal 5 £12,850.00 

 
Gofynnwyd i'r aelodau annog grwpiau lleol i wneud cais am y gronfa.  Gellir 
dod o hyd i fanylion y meini prawf cyllido a sut i wneud cais ar: 
https://viridor.co.uk/our-operations/energy/energy-recovery-facilities/cardiff-
erf/community   
 
Yn ystod 2018/19 roedd 46 o grwpiau yn ymweld â Pharc Trident, gyda 
chyfanswm o 593 o ymwelwyr.  Nodwyd bod nifer yr ymwelwyr ychydig yn is 
na'r llynedd.  Mae Viridor wedi cyflogi Swyddog Addysg gyda'r nod o gynyddu 
nifer yr ymweliadau addysgol â'r safle'r flwyddyn nesaf. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd llawer o geisiadau i'r Gronfa Gymunedol yn 
cael eu gwrthod, ac os felly am ba resymau.  Eglurodd swyddogion fod rhai 
ceisiadau'n cael eu gwrthod, fel arfer oherwydd bod yr ymgeisydd am 
ddefnyddio'r arian ar gyfer Cyfalaf / Adeiladu sydd y tu allan i gylch gorchwyl y 
gronfa.  Mae enghreifftiau o'r hyn y gellir defnyddio'r gronfa ar eu cyfer bellach 
i'w gweld ar y wefan; darperir adborth hefyd pan gaiff ceisiadau eu gwrthod yn 
ogystal â chyngor ar sut i wneud cais yn llwyddiannus yn y dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD: I nodi cynnwys yr adroddiad. 
 

7   Ffurflen Ariannol Flynyddol nas Archwiliwyd ar gyfer y Flwyddyn hyd at 
31 Mawrth 2019  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn yn cyflwyno'r Ffurflen 
Flynyddol Ariannol ddrafft nas Archwiliwyd ar gyfer y flwyddyn hyd at 31 
Mawrth 2019 cyn y dyddiad cau statudol, sef 30 Mehefin. Gofynnir i'r Cyd-
bwyllgor gymeradwyo'r Ffurflen Flynyddol nas Archwiliwyd ac ar ôl eu 
cymeradwyo, bydd y ddogfen ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd ac yna'n 
cael ei chyflwyno i Swyddfa Archwilio Cymru i gynnal archwiliad allanol o'r 
ffurflen hon.   

 
Mae Rheoliad 14 yn nodi y gall cyrff llywodraeth leol llai (y rhai gydag incwm 
blynyddol a gwariant o dan £2.5 miliwn) baratoi eu cyfrifon ar ffurf Ffurflen 
Flynyddol yn lle'r rhwymedigaeth i gynhyrchu Datganiad Cyfrifon llawn.   
 
Mae Tabl 1 isod yn rhoi cymhariaeth o alldro 2018/19 yn erbyn y gyllideb. 
Mae hyn yn amlygu alldro gwariant gros o £147,735, gostyngiad o £105,507 
o'i gymharu â chyllideb gwariant gros gwreiddiol 18/19 o £253,242. Ar ôl 
cynnwys yr ad-daliad Cyfraniad Partner o £50,000 (£10,000 y partner) y 
tanwariant net ar gyfer 2018/19 yw £55,507.  

https://viridor.co.uk/our-operations/energy/energy-recovery-facilities/cardiff-erf/community
https://viridor.co.uk/our-operations/energy/energy-recovery-facilities/cardiff-erf/community
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Tabl 1: Crynodeb y Sefyllfa Monitro 
2018/19 

  

      2018/19 2018/19 2018/19 

  Cyllid Alldro 
Amrywi

ad 

  £ £ £ 

        

Tîm y Prosiect 193,542 155,661 -37,881 

Cyflenwadau a Gwasanaethau 22,510 12,152 -10,358 

Gwasanaethau Pwyllgor a Chymorth 10,350 6,090 -4,260 

Ymgynghorwyr Allanol 46,010 0 -46,010 

Materion wrth Gefn 20,000 0 -20,000 

Cyfraniad Organig -39,170 -26,168 13,002 

Gwariant Gros 253,242 147,735 -105,507 

        

Cyfraniadau Partner -185,000 -135,000 50,000 

Gwariant Net 68,242 12,735 -55,507 

Dyraniadau (o) / i Gyfrif Cronfa Wrth 
Gefn y Cyd-bwyllgor 

-68,242 -12,735 55,507 

Balans Rhagamcanol Cyfrif Cronfa Wrth 
Gefn y Cyd-bwyllgor ar 31.03.2019 

  331,347   

 
Mae'r amrywiant yn bennaf oherwydd tanwariant a adroddwyd yn flaenorol i'r 
Cyd-bwyllgor yn adroddiad monitro Mis 7 yn arbennig tanwariant oherwydd 
diffyg gwariant yn erbyn cyllidebau wrth gefn ac ymgynghorwyr allanol, yn 
ogystal ag arbedion sy'n gysylltiedig â throsiant staff ac oedi recriwtio. O 
ganlyniad, gostyngwyd y cyllid i dynnu lawr a ragwelwyd o £68,242 yng 
Nghyfrif Cronfa'r Cydbwyllgor i £12,735. Mae balans y cyfrif wrth gefn ar 31ain 
Mawrth 2019 bellach yn £331,347 a bydd yr opsiynau ar gyfer defnyddio elfen 
o'r gronfa hon yn cael eu cyflwyno yn gyntaf i'r Bwrdd Rheoli Contractau ac 
yna'r Cyd-bwyllgor fel rhan o adroddiad cyllideb 2020/21 fel sydd wedi 
digwydd yn y blynyddoedd blaenorol.  
 
 
 
PENDERFYNWYD: 
 

I. Nodi'r sefyllfa alldro ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31ain 
Mawrth 2019. 
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II. I gymeradwyo'r Ffurflen Flynyddol, ac o ganlyniad awdurdodi'r 

Cadeirydd i arwyddo'r Ffurflen Flynyddol ar ran y Cyd-bwyllgor, a'i 
gyflwyniad dilynol i Swyddfa Archwilio Cymru i gychwyn archwiliad 
2018/19. 

 

8   Dyddiad y cyfarfod nesaf  
Dyddiad y cyfarfod nesaf i’w gadarnhau.  Byddai Andrea Redmond yn sefydlu 
cyfarfod ddiwedd Tachwedd / dechrau Rhagfyr yn Swyddfeydd Cyngor Dinas 
Casnewydd. 

 
 
 


