
 
 

 

 
 

 

Partneriaeth o Gynghorau Parter cefnogol 

CYD-BWYLLGOR PROSIECT GWYRDD  
Dydd Mawrth, 26 Tachwedd 2019, 10.30 am 

LLEOLIAD: Newport City Council, Civic Offices, Newport 

Yn bresennol: 

Aelodau Etholedig: 

Cynghorydd Michael Michael, Cyngor Caerdydd (Cadeirydd) 

Cynghorydd Chris Weaver, Cyngor Caerdydd 

Cynghorydd Nigel George, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Cynghorydd Phil Murphy, Cyngor Sir Fynwy 

Cynghorydd Jane Pratt, Cyngor Sir Fynwy 

Cynghorydd Roger Jeavons, Cyngor Dinas Casnewydd 

Cynghorydd Ray Truman, Cyngor Dinas Casnewydd 

Cynghorydd Peter G King, Cyngor Bro Morgannwg 

Swyddogion: 

Siân Humphries, Cyngor Caerdydd 

Andrew Williamson, Prosiect Gwyrdd 

Marc Falconer, Cyngor Caerdydd 

Robert Hartshor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Gary Jones, Cyngor Caerdydd 

Silvia Gonzalex, Cyngor Dinas Casnewydd 

Colibn Smith Cyngor Bro Morgannwg 

Matt Wakelam, Cyngor Caerdydd 
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Rhif Eitem 

9   Ymddiheuriadau am Absenoldeb  
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd E Williams (Bro Morgannwg). 

10   Datgan Buddiannau  
Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau. 

11   Cofnodion  
Cofnodi bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mehefin 2019 yn gofnod 
gwir a chywir yn amodol ar newid y gair “replay” i “repay” ym mharagraff 7 yn 
eitem 5. 

12   Materion yn codi  
Gofynnodd y Cadeirydd i ymchwiliadau pellach gael eu cynnal i gynnal y 
cyfarfodydd hyn gan ddefnyddio cyfleusterau cynadledda fideo neu fynychu o 
bell.  Cydnabuwyd ei bod yn cymryd llawer iawn o amser i Aelodau'r Pwyllgor 
a swyddogion cefnogi deithio a dod o hyd i fannau parcio addas ar gyfer y 
cyfarfodydd cydbwyllgor byr hyn.  Byddai'r swyddogion cyfreithiol yn 
ymchwilio ymhellach i weld a fyddai hyn yn bosibl ac yn dod yn ôl at yr 
Aelodau. 

13   Adroddiad Diweddaru  
Rhoddodd y swyddogion adroddiad diweddaru ar y Contract Prosiect Gwyrdd. 
 
Nodwyd bod cyfanswm o 78,794 tunnell o wastraff gweddilliol wedi'i anfon i’r 
Contract Prosiect Gwyrdd rhwng mis Ebrill a mis Medi 2019.  O'r gwastraff a 
anfonwyd, roedd y lefelau ailgylchu canlynol wedi'u cyflawni; 14,063 tunnell o 
ludw gwaelod y llosgydd, 637 tunnell o'r gweddillion rheoli llygredd aer, 2,951 
tunnell o fetelau. 
 
Yn ystod y cyfnod hwn: Cyflawnodd Viridor bob un o'r pum targed allweddol, 
roedd y ffigurau R1 a adroddwyd gan Barc Trident yn ei adroddiad Cyfnod 3 i 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn well na'r safon ofynnol. 
 
Roedd Panel Cronfa Buddion Cymunedol Cymuned y Prosiect Gwyrdd wedi 
dyfarnu £32,720 ar gyfer 22 o fentrau cymunedol yn ardal y prosiect.  Cafodd 
y cydbwyllgor ddadansoddiad o'r taliadau a ddyfarnwyd. 
 
Eglurodd y cydbwyllgor rywfaint o'r wybodaeth yn yr adroddiad a 
chroesawodd y cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn ariannol hon. 
 
PENDERFYNWYD:   Bod yr adroddiad yn cael ei nodi. 

14   Alldro a Amcanestynnwyd ar gyfer 2019/20, Sefyllfa Fonitro Mis 7 a 
Chyllideb 2020/21  
Darparodd y swyddog A151 adroddiad i'r cydbwyllgor a oedd yn cynnwys 
diweddariad o'r sefyllfa fonitro ariannol a'r gyllideb alldro a amcanestynnwyd 
yn seiliedig ar sefyllfa mis 7 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/20.  Galluogodd 
yr adroddiad y cydbwyllgor i: ystyried cyllideb refeniw arfaethedig 2020-21, 
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gan gynnwys balans y cyfrif wrth gefn a amcanestynnwyd, argymell y 
cyllidebau hyn i'r cynghorau partner i'w hystyried fel rhan o'u fframweithiau 
cynllunio cyllideb ar gyfer 2020-21 ac i roi amcangyfrifon dangosol cynnar i 
gynghorau ar gyfer y cyfnod o 2021-22 ymlaen. 
 
Nododd yr adroddiad danwariant a amcanestynnwyd o £47,034.  Roedd hyn 
o ganlyniad i swydd gweinyddwyr y prosiect wag ac nid oedd unrhyw wariant 
ar gynghorwyr allanol na darpariaeth wrth gefn.  Nid oedd ymrwymiadau 
wedi'u cynllunio ar hyn o bryd yn y cyllidebau hyn am weddill y flwyddyn 
ariannol.  Byddai'r cyllidebau hyn yn parhau i gael eu monitro a'u hadolygu er 
mwyn llywio adroddiadau yn y dyfodol. 
 
Yn seiliedig ar sefyllfa'r cyfrif wrth gefn a amcanestynnwyd ym mis 7, cynigir 
ad-daliad o £10,000 i bob partner ar gyfer 2019/20.  Gyda'r ad-daliad hwn, y 
balans a amcanestynnir ar gyfer y cyfrif wrth gefn ar 31 Mawrth 2020 yw 
£269,721.  Bydd yr adnodd hwn yn parhau i fod yn egwyddor ariannu 
gwariant Prosiect Gwyrdd nad yw’n ailadroddus mewn blynyddoedd ariannol i 
ddod.  
 
Byddai cyfraniadau partneriaid yn cael eu defnyddio i ariannu'r costau 
ailadroddus, fodd bynnag, gyda'r cydbwysedd rhesymol yn y gronfa wrth gefn 
ni fyddai angen gofyn am gynnydd i gyfraniadau partneriaid. Darparwyd 
crynodeb o'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2020-21 yn yr adroddiad a thynnodd 
swyddogion sylw at y ffactorau allweddol a ystyriwyd wrth ddatblygu'r cynnig 
cyllideb hwn. 
 
PENDERFYNWYD:   Y bydd y Pwyllgor: 

i. yn nodi’r alldro a amcanestynnwyd ar gyfer 2019/20 gan gynnwys y 
balans a amcanestynnir ar gyfer diwedd y flwyddyn ar gyfer Cyfrif Wrth 
Gefn y Cydbwyllgor. 
 

ii. yn argymell y gyllideb ar gyfer 2020-21, gan gynnwys y lleihad a 
balans diwedd y flwyddyn y Cyfrif Wrth Gefn i Gynghorau Partner ei 
chymeradwyo’n rhan o’u fframweithiau cynllunio cyllideb perthnasol ar 
gyfer 2020-21. 

 
iii. yn gofyn i'r Cynghorau Partner nodi'r cyllidebau dangosol, a 

chyfraniadau partneriaid cysylltiedig, a amlinellwyd ar gyfer y 
blynyddoedd ariannol 
2021-22 i 2023-24. 

15   Dyddiad y cyfarfod nesaf  
PENDERFYNWYD:   Nododd y Cydbwyllgor fod angen trefnu’r cyfarfod nesaf 
ac y byddai’n rhoi gwybod am y dyddiad cyn gynted â phosibl. 

 


