
 

 

 
 

 Neuadd y Sir 
Y Rhadyr 
Brynbuga 

NP15 1GA 
 

Dydd Mercher, 19 Ionawr 2022 
 

Hysbysiad o gyfarfod: 
 

Cyngor Sir 
 

Dydd Iau, 27ain Ionawr, 2022 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 unrhyw ddeisebau 

 
1 - 2 

5.   Adroddiadau i’r Cyngor 

 
 

5.1.   CYNLLUN GOSTYNGIAD YN Y DRETH GYNGOR 2022/23 
 

 

3 - 8 

5.2.   GWEITHREDU PWYLLGOR CYFUN CORFFORAETHOL DE 
DDWYRAIN CYMRU 
 

 

9 - 104 

5.3.   Ymateb i ddiffygion o fewn marchnad y darparwyr ar gyfer plant a 
phobl ifanc sydd ag anghenion cymhleth 
 

 

105 - 114 

6.   Cynigion i’r Cyngor: 

 
 

6.1.   Wedi ei gyflwyno gan y Cynghorydd Sir Martyn Groucutt 
 
Mae’r Cyngor hwn yn cydnabod fod nifer o deuluoedd yn Sir Fynwy yn 
mynd i wynebu caledi ariannol cynyddol cyn hir. O ganlyniad, bydd hyn 

 



 

 

yn arwain at gynnydd mewn trafferthion cymdeithasol, emosiynol a 
meddygol a fydd yn meddu ar y potensial i effeithio’n andwyol ar 
fywydau trigolion a’u teuluoedd. Mae’r cynnydd dramatig mewn costau 
tanwydd ar gyfer coginio, gwresogi a goleuo ein cartrefi, a’r cynnydd 
sylweddol yn y gyfradd chwyddiant, a’r cynnydd mewn rhai trethi o 
ddechrau Ebrill, yn mynd i roi pwysau sylweddol iawn ar gyllidebau 
domestig a gallai hyn arwain at argyfwng cymdeithasol ar draws ein sir. 
  
Mae’r Cyngor yn croesawu’r ymgyrch ‘Money Matters’ ond hefyd yn 
credu bod angen defnyddio data sydd yn dod i’r amlwg a’r dystiolaeth 
arall sydd yn cael ei chasglu gan Gyngor Ar Bopeth Sir Fynwy, Mind Sir 
Fynwy a Chanolfan Mentergarwch Cymunedol Y Fenni, er mwyn 
paratoi’r ymateb gorau posib. Efallai ei fod yn bosib i gasglu gwybodaeth 
ddefnyddiol gan fudiadau eraill fel  y Bevan Foundation ar effeithiau 
ehangach yr argyfwng costau byw sydd yn dechrau datblygu. 
  
Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ymateb i’r argyfwng posib yma, gan 
weithio gyda grwpiau ac asiantaethau perthnasol eraill. Bydd hyn yn 
caniatáu swyddogion i adnabod y prif resymau dros galedi ariannol, gan 
adnabod y cymunedau hynny sydd wedi ei heffeithio yn fwyaf difrifol, a’r 
grwpiau sydd yn cael eu niweidio fwyaf, ynghyd â’r canlyniadau 
ehangach eraill, sydd yn cael eu profi ar draws y sir.  
  
Bydd swyddogion yn adrodd nôl i’r Cyngor dros y flwyddyn nesaf ar y 
ffyrdd y maent wedi datblygu eu hymateb i’r argyfwng a sut y mae modd 
mesur effeithiolrwydd hyn. Bydd hyn yn cynnwys hysbysu’r Cyngor ar y 
ffyrdd y mae’r gefnogaeth wedi ei dargedu er mwyn diwallu’r anghenion 
a nodir a’r ffyrdd y mae gweithwyr proffesiynol o ystod o asiantaethau 
wedi cydweithredu er mwyn medru llunio’r ymateb mwyaf effeithiol.     
  
  

 
6.2.   Wedi ei gyflwyno gan y Cynghorydd Sir Tudor Thomas 

 
Mae’n hanfodol fod holl gadeiryddion y pwyllgorau dethol yn derbyn 
gwybodaeth gyfredol ar yr holl feysydd sydd yn ymwneud gyda 
phortffolio'r pwyllgor, yn enwedig plant sy’n derbyn gofal o fewn 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc. 

  
  

 

 

6.3.   Wedi ei gyflwyno gan y Cynghorydd Sir Armand Watts 
 
Mae’r Cyngor yn cytuno ei fod yn gwbl anfoesol fod cyflogeion yn cael 
eu diswyddo ac yna eu  ailgyflogi. 
 
Mae’r cais yn gofyn i Gyngor Sir Fynwy i gymryd camau er mwyn rhoi 
diwedd ar ddiswyddo ac ailgyflogi yn y gweithle. Mae’r cynnig yn ceisio 
atal yr arfer yma o fewn yr awdurdod lleol ac osgoi  cytuno ar gontractau 
gyda busnesau sydd yn defnyddio’r dacteg hon, os yw hyn gyfreithlon.    
  
  

 

 

7.   Cwestiynau gan Aelodau: 

 
 

7.1.   Gan y Cynghorydd Sir Anthony Easson i’r Cynghorydd Sir Jane 
Pratt, Cabinet Aelod ar gyfer Seilwaith a Gwasanaethau 

 



 

 

Cymdogaeth 
 
Ar ôl misoedd o aros am ymateb clir, a yw’r Cyngh. Pratt yn medru fy 
niweddaru ar y cynnydd ar gyfer y materion canlynol. Yn gyntaf,  y cais 
gan Gyngor Tref Cil-y-coed i osod  dau gysgodfan fysiau ar hyd Ffordd 
Woodstock, Cil-y-coed. Mae’r ddau yn cael eu hariannu gan y Cyngor.    

  
  

 
7.2.   Gan y Cynghorydd Sir Anthony Easson i’r  Cynghorydd Sir Jane 

Pratt, Cabinet Aelod ar gyfer Seilwaith a Gwasanaethau 
Cymdogaeth 
 
A yw’r Cyngh. Pratt yn medru cynnig diweddariad i mi ar y cynnydd sydd 
wedi ei wneud hyd yma er mwyn  gosod croesfannau i gerddwyr ar Lôn 
Sandy a Heol yr Eglwys yn ôl  fel eu bod yn gweithio eto. Roedd y ddwy 
groesfan wedi eu gosod yno fel rhan o’r rhaglen “Llwybrau Diogel i 
Ysgolion” pan agorwyd Ysgol Parc y Castell. Dylid cynnal a chadw'r 
ddwy groesfan  am yr union resymau y cawsant eu gosod yno yn y lle 
cyntaf.   
  

 

 

7.3.   Gan y Cynghorydd Sir Tudor Thomas i’r  Cynghorydd Sir Jane 
Pratt, Cabinet Aelod ar gyfer Seilwaith a Gwasanaethau 
Cymdogaeth 
 
A yw’r Aelod Cabinet yn medru egluro pam mae newid polisi wedi ei 
wneud o ran cadw arwyddion enw stryd yn Saesneg yn unig, ac nid dros 
gyfnod o amser, mynd at i ddarparu arwyddion stryd dwyieithog ar 
draws yr awdurdod. 

  
Mae Sir Fynwy yn awdurdod yng Nghymru ac bydd y newid polisi hwn 
yn cael effaith negyddol ar iaith Gymraeg yn yr awdurdod.   
  
  
Translation: 
  
Can the Cabinet Member clarify why the policy change has been made 
regarding keeping street name signs in English only and not over a 
period of time providing bilingual street signs across the authority. 
  
Monmouthshire is an authority in Wales and this change of policy will 
have a negative effect on the Welsh Language in the authority. 
  
  
  

 

 

8.   Cofnodion y cyfarfod blaenorol 

 
115 - 124 

9.   Cyfarfod Nesaf: 3ydd Mawrth 2022 

 
 

 
Paul Matthews 

Prif Weithredwr 
 



 

 

 
 



 

 

CYNGOR SIR FYNWY 
 

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

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. 

Caredigrwydd – Byddwn yn dangos caredigrwydd i bawb yr ydym yn gweithio gyda nhw, gan roi 

pwysigrwydd perthnasoedd a’r cysylltiadau sydd gennym â’n gilydd wrth wraidd pob rhyngweithio. 

 


