
 

 

 
 

 Neuadd y Sir 
Y Rhadyr 
Brynbuga 

NP15 1GA 
 

Dydd Mercher, 14 Hydref 2020 
 

Hysbysiad o gyfarfod: 
 

Cyngor Sir 
 

Dydd Iau, 22ain Hydref, 2020 at 2.00 pm, 
Council Chamber - Council Chamber 

 

AGENDA 
 
 

Eitem 
No 

Eitem Tudalennau 

1.   Ymddiheuriadau am absenoldeb 

 
 

2.   Datganiadau o Fuddiant 

 
 

3.   Cwestiynau’r Cyhoedd 

 
 

4.   Cyhoeddiad y Cadeirydd a derbyn deisebau 

 
1 - 2 

5.   Adroddiadau i’r Cyngor 

 
 

5.1.   Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Corfforaethol 2019/20 
 

 

3 - 88 

5.2.   Datganiad o Gyfrifon 2019/2020 wedi’u harchwilio ac Adroddiad 
ISA260 
 

 

89 - 226 

5.3.   Cynllun Datblygu Lleol Newydd Sir Fynwy, Adolygiad o faterion, 
gweledigaeth, amcanion, a’r sylfaen dystiolaeth yng ngwyneb 
COVID-19 a chytundeb cyflenwi wedi’i adolygu 
 

 

227 - 356 

5.4.   Neuadd Ddata a Threfniadau Lletya Data yn y Dyfodol 
 

 

357 - 414 

6.   Rhestr o Gynigion 

 
 

6.1.   Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir A. Easson 
 
Mae Dechrau’n Deg yn gyfleuster arbennig ar gyfer rhieni sydd â phlant 

 



 

 

ifanc.  Fodd bynnag, mae eu cod post yn atal rhai rhieni rhag cael 
mynediad at y gwasanaeth.   

Yn fy ward i, yn enwedig, mae rhieni ifanc a oedd yn cael eu cefnogi gan 
Dechrau’n Deg wedi symud, efallai 100m,  ac o ganlyniad, mae eu cod 
post wedi newid ac maent wedi syrthio allan o’r cynllun.   

Yn yr hinsawdd sydd ohoni, dylid ehangu’r cymorth a roddir gan 
Dechrau’n Deg i deuluoedd mewn angen sy’n byw o fewn codau post 
eraill. 

Rwy’n cynnig bod Cyngor Sir Fynwy’n edrych yn fanwl, a hynny ar frys, 
ar ehangu’r cynllun Dechrau’n Deg, er mwyn sicrhau y gallant roi 
cymorth i fwy o deuluoedd sy’n brwydro i gael dau ben llinyn ynghyd ar 
hyn o bryd. 

  

 
6.2.   Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir D. Batrouni 

 
Bod y Cyngor yn siomedig ynglŷn â phenderfyniad y cabinet i gau 
canolfan ailgylchu Brynbuga a’u bod yn teimlo y dylai’r cabinet fod wedi 
gweithio gyda thrigolion Brynbuga, grŵp yr ymgyrch Surf a Chyngor Tref 
Brynbuga er mwyn datrys y problemau ar y safle a chyflwyno datrysiad a 
fyddai wedi gweithio er budd pawb. 
  

 

 

6.3.   Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir D. Batrouni 
 

Y dylai’r Cabinet Ceidwadol gefnu ar gynlluniau i gynyddu cost casglu 

gwastraff gardd ar garreg y drws o 94%. 
  
  

 

 

7.   Cwestiynau’r Aelodau: 

 
 

7.1.   Gan y Cynghorydd Sir L. Dymock i’r Cynghorydd Sir S. Jones, 
Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygiad 
Cymunedol 
 
Pa gefnogaeth sydd wedi ei roi i blant a phobl ifanc yn ystod y 7 mis 
diwethaf o ran y rheiny sy’n dioddef â phroblemau iechyd meddwl a lles?  
  
  

 

 

7.2.   Gan y Cynghorydd Sir J. Watkins i’r Cynghorydd Sir J. Pratt, Aelod 
Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymunedol 
 

Ar y 18fed o Fedi, cwblhawyd cam Gofod Cyrchfan The Cross, Cynllun 

Adfywio Cil-y-coed, er hyn, ni osodwyd arwyddion sy’n dynodi’r terfyn 

cyflymder a hawl tramwy cerddwyr. Ar adeg ysgrifennu’r cwestiwn hwn 

ar y 12fed o Hydref, nid oedd arwyddion wedi eu gosod (er gwaethaf 

sawl cyswllt â swyddogion y Cyngor). Mae hyn yn creu sefyllfa beryglus 

gan fod dryswch ymysg gyrwyr a cherddwyr. A oes modd i’r Aelod 

Cabinet roi manylion ynglŷn â phryd y bydd arwyddion yn cael eu gosod 

a sut y bu i hyn gael ei esgeuluso. 
  

 



 

 

 
7.3.   Gan y Cynghorydd Sir A. Watts i’r Cynghorydd Sir P. Jones, Aelod 

Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu a Iechyd 
 
Sut y bydd y Cyngor yn parhau i gefnogi cartrefi gofal? 
  

 

 

7.4.   Gan y Cynghorydd Sir A. Watts i’r Cynghorydd Sir P. Jones, Aelod 
Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu a Iechyd 
 
A oes unrhyw werthusiad yn cael ei wneud o well arferion ymysg 
lleoliadau gofal yn Sir Fynwy? 
  

 

 

7.5.   Gan y Cynghorydd Sir A. Watts i’r Cynghorydd Sir P. Murphy, 
Aelod Cabinet dros Adnoddau 
 
Faint o arian sydd wedi ei fuddsoddi gan y Cyngor er mwyn paratoi am 
ail don? 
  

 

 

8.   Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 10fed o Fedi 
2020 

 

415 - 418 

 
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 
D. Dovey 
L.Dymock 
A. Easson 
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 drwy gyfrwng y Gymraeg 
neu'r Saesneg. Gofynnwn gyda dyledus barch i chi roi 5 diwrnod o hysbysiad cyn y 
cyfarfod os dymunwch siarad yn Gymraeg fel y gallwn ddarparu 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. 

 


