
 

 

 
 

 Neuadd y Sir 
Y Rhadyr 
Brynbuga 

NP15 1GA 
 

Dydd Mercher, 27 Hydref 2021 
 

Hysbysiad o gyfarfod: 
 

Cyngor Sir 
 

Dydd Iau, 4ydd Tachwedd, 2021 at 2.00 pm, 
Neuadd y Sir, Brynbuga – Cyfarfod o Bell 

 

AGENDA 
 

Cynhelir gweddïau cyn y cyfarfod Cyngor am 13.50pm. Mae croeso i bob aelod ymuno â'r 
Cadeirydd ar gyfer hynny os ydynt yn dymuno gwneud hynny 

. 
 

Eitem 
No 

Eitem Tudalennau 

1.   Ymddiheuriadau am absenoldeb 

 
 

2.   Datganiadau o Fuddiant 

 
 

3.   Cwestiynau Cyhoeddus 

 
 

4.   Cyhoeddiad y Cadeirydd a derbyn deisebau 

 
1 - 2 

5.   Adroddiadau i’r Cyngor: 

 
 

5.1.   ADRODDIAD GWERTHUSO DIOGELWCH Ebrill 2020 - Mawrth 2022 
 

 

3 - 78 

5.2.   Strategaeth Hinsawdd a Datgarboneiddio 
 

 

79 - 112 

5.3.   DATGANIAD AMRYWIAETH A DEMOCRATIAETH 
 

 

113 - 126 

5.4.   DYDDIADUR Y CYNGOR 
 

 

127 - 146 

5.5.   DATGANIAD CYFRIFON ARCHWILIEDIG A CHYFRIFON ISA260 
CYNGOR SIR FYNWY 
 

 

147 - 274 



 

 

5.6.   DATGANIAD POLISI GAMBLO A CHYNIGION AR GYFER CASINOS 
 

 

275 - 342 

6.   Rhestr o Gynigion 

 
 

6.1.   Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir  Kevin Williams 
 
Mae’r cyngor yn croesawu’r newidiadau a gynigiwyd i’r Ffiniau Seneddol 
gan y Comisiwn Ffiniau ar gyfer etholaeth Mynwy. Mae’n penderfynu 
ysgrifennu i gefnogi’r newid synnwyr cyffredin sydd yn effeithio ar Sir 
Fynwy i greu sedd newydd sy’n dilyn ffiniau’r cyngor hwn.   
  

 

 

6.2.   Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir  D Batrouni 
 
Bod y Cyngor yn ysgrifennu llythyr at Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn 
mynegi siom am eu penderfyniad i beidio parhau i dalu’r taliad cynnydd 
o £20 mewn Credyd Cynhwysol, a ddylai gynnwys esboniad o sut y 
bydd y penderfyniad hwn yn cael canlyniadau effeithiol ar aelwydydd 
incwm isel yn Sir Fynwy. 
  

 

 

6.3.   Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir A. Watts 
 
Mae Cyngor Sir Fynwy yn cydnabod yn ffurfiol fod gweithwyr sector 
gofal wedi mynd uwchben a thu hwnt i ddisgwyliadau a gofynion i 
gefnogi ein dinasyddion mwyaf bregus drwy gydol y pandemig. 
Mae’r Awdurdod yn cydnabod eu hymrwymiad a’u hymroddiad drwy 
weithredu cynnydd yn isafswm cyflog awr i £15.00 ar gyfer pob 
gweithiwr cyflogedig yn sector gofal yr awdurdod. 
  

 

 

7.   Cwestiynau gan Aelodau 

 
 

7.1.   Cwestiwn brys: Gan y Cynghorydd Sir A Easson i’r Cynghorydd Sir 
R. John, Arweinydd y Cyngor 
 
Monmouthshire’s bid for a share of the Levelling up Fund, administered 
by the Westminster Government, was not successful.  In view of this 
decision, can the Leader make a statement regarding the effect on the 
economy of Caldicot and Severnside and what plans he will have in 
respect of the future of Caldicot Town and the Caldicot Leisure Centre. 

 

 

7.2.   Gan y Cynghorydd Sir A Easson i’r Cynghorydd Sir Jane Pratt, 
Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdogaeth a Seilwaith 
 
Beth yw’r gyllideb flynyddol ar gyfer cynnal a chadw ac adnewyddu 
croesfannau cerddwyr; faint o groesiadau a gafodd eu huwchraddio, 
faint gafodd eu tynnu neu roi newydd yn eu lle, a faint o groesiadau 
newydd a osodwyd yn y Sir rhwng 2019 a heddiw..   

 

 

7.3.   Gan y Cynghorydd Sir A Easson i’r Cynghorydd Sir Jane Pratt, 
Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdogaeth a Seilwaith 
 
Beth yw’r meini prawf ar gyfer gosod croesfannau cerddwyr, sut y caiff 
yr asesiadau hynny eu gwneud cyn ystyried croesfannau newydd ac 

 



 

 

adnewyddu neu roi rai yn lle eraill; a gaiff newidiadau i’r amgylchedd 
traffig a cherddwyr ei ystyried yn rheolaidd? 
  

 
7.4.   Gan y Cynghorydd Sir  M. Powell i’r Cynghorydd Sir  Lisa Dymock, 

Aelod Cabinet Llesiant Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol 
 
Yn dilyn llacio rheolau’r cyfnod clo, pa mor llwyddiannus oedd y 
Cynlluniau Chwarae Haf a faint wnaeth eu mynychu” 
  

 

 

7.5.   From County Councillor P. Jordan to County Councillor S. Jones, 
Cabinet Member for Economy 
 
A all yr Aelod Cabinet roi diweddariad ar pa gefnogaeth fydd ar gael i’n 
canol trefi i annog ymwelwyr yn y cyfnod cyn y Nadolig?  
  

 

 

8.   Cadarnhau cofnodion cyfarfodydd blaenorol. 

 
 

8.1.   23 Medi 2021 
 

 

343 - 348 

8.2.   1 Hydref 2021 
 

 

349 - 350 

9.   Cyfarfod nesaf – 16 Rhagfyr 2021 

 
 

 
Paul Matthews 

Prif Weithredwr 
 
 

 



 

 

CYNGOR SIR FYNWY 
 

MAE CYFANSODDIAD Y PWYLLGOR FEL SY'N DILYN: 
 
 
Cynghorwyr Sir: P. Clarke 

D. Batrouni 
J.Becker 
D. Blakebrough 
L.Brown 
A.Davies 
L.Dymock 
A. Easson 
C.Edwards 
R. Edwards 
D. Evans 
M.Feakins 
P.A. Fox 
R.J.W. Greenland 
M.Groucutt 
L. Guppy 
R. Harris 
J. Higginson 
G. Howard 
S. Howarth 
R.John 
D. Jones 
L.Jones 
P. Jones 
S. Jones 
S.B. Jones 
P. Jordan 
M.Lane 
P. Murphy 
P.Pavia 
M. Powell 
J.Pratt 
R.Roden 
V. Smith 
B. Strong 
F. Taylor 
T.Thomas 
J.Treharne 
J.Watkins 
A. Watts 
A. Webb 
K. Williams 
S. Woodhouse 

 
Gwybodaeth Gyhoeddus 
 



 

 

Mynediad i gopïau papur o agendâu ac adroddiadau 
Gellir darparu copi o'r agenda hwn ac adroddiadau perthnasol i aelodau'r cyhoedd sy'n 
mynychu cyfarfod drwy ofyn am gopi gan Gwasanaethau Democrataidd ar 01633 644219. 
Dylid nodi fod yn rhaid i ni dderbyn 24 awr o hysbysiad cyn y cyfarfod er mwyn darparu 
copi caled o'r agenda hwn i chi. 
 
Edrych ar y cyfarfod ar-lein 
Gellir gweld y cyfarfod ar-lein yn fyw neu'n dilyn y cyfarfod drwy fynd i 
www.monmouthshire.gov.uk neu drwy ymweld â'n tudalen Youtube drwy chwilio am 
MonmouthshireCC. Drwy fynd i mewn i'r ystafell gyfarfod, fel aelod o'r cyhoedd neu i 
gymryd rhan yn y cyfarfod, rydych yn caniatáu i gael eich ffilmio ac i ddefnydd posibl y 
delweddau a'r recordiadau sain hynny gan y Cyngor. 
 
Y Gymraeg 
 Mae'r Cyngor yn croesawu cyfraniadau gan aelodau'r cyhoedd trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r 
Saesneg. Gofynnwn yn barchus i chi roi rhybudd digonol i ni er mwyn darparu ar gyfer eich 

anghenion. 
 

http://www.monmouthshire.gov.uk/


 

 

Nodau a Gwerthoedd Cyngor Sir Fynwy 
 

Ein diben 
  
Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy a Chydnerth 
  
Amcanion y gweithiwn tuag atynt 
  

 Rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i bobl   

 Sir lewyrchus a chysylltiedig 

 Cynyddu i'r eithaf botensial yr amgylchedd naturiol ac adeiledig 

 Llesiant gydol oes 

 Cyngor gyda ffocws ar y dyfodol 
  

Ein Gwerthoedd 
  
Bod yn agored. Rydym yn agored ac yn onest. Mae pobl yn cael cyfle i gymryd rhan mewn 

penderfyniadau sy'n effeithio arnynt, dweud beth sy'n bwysig iddynt a gwneud pethau drostynt eu 

hunain/eu cymunedau. Os na allwn wneud rhywbeth i helpu, byddwn yn dweud hynny; os bydd yn 

cymryd peth amser i gael yr ateb, byddwn yn esbonio pam; os na allwn ateb yn syth, byddwn yn 

ceisio eich cysylltu gyda'r bobl a all helpu - mae adeiladu ymddiriedaeth ac ymgysylltu yn sylfaen 

allweddol. 

Tegwch. Darparwn gyfleoedd teg, i helpu pobl a chymunedau i ffynnu. Os nad yw rhywbeth yn 

ymddangos yn deg, byddwn yn gwrando ac yn esbonio pam. Byddwn bob amser yn ceisio trin 

pawb yn deg ac yn gyson. Ni allwn wneud pawb yn hapus bob amser, ond byddwn yn ymrwymo i 

wrando ac esbonio pam y gwnaethom weithredu fel y gwnaethom.  

Hyblygrwydd. Byddwn yn parhau i newid a bod yn hyblyg i alluogi cyflwyno'r gwasanaethau 

mwyaf effeithlon ac effeithiol. Mae hyn yn golygu ymrwymiad gwirioneddol i weithio gyda phawb i 

groesawu ffyrdd newydd o weithio. 

Gwaith Tîm. Byddwn yn gweithio gyda chi a'n partneriaid i gefnogi ac ysbrydoli pawb i gymryd 

rhan fel y gallwn gyflawni pethau gwych gyda'n gilydd. Nid ydym yn gweld ein hunain fel 'trefnwyr' 

neu ddatryswyr problemau, ond gwnawn y gorau o syniadau, asedau ac adnoddau sydd ar gael i 

wneud yn siŵr ein bod yn gwneud y pethau sy'n cael yr effaith mwyaf cadarnhaol ar ein pobl a 

lleoedd. 

 


