
 

 

 
 

 Neuadd y Sir 
Y Rhadyr 
Brynbuga 

NP15 1GA 
 

Dydd Mercher, 27 Mai 2020 
 

Hysbysiad o gyfarfod: 
 

Cyngor Sir 
 

Dydd Iau, 4ydd Mehefin, 2020 at 2.00 pm, 
Remote Teams Meeting 

 

AGENDA 
 

Prayers will be said prior to the Council meeting at 4.55pm. All members are welcome to join the 
Chairman for prayers should they wish to do. 

 

Eitem 
No 

Eitem Tudalennau 

1.   Welcome and Introductions 

 
 

2.   Ymddiheuriadau am absenoldeb 

 
 

3.   Datganiadau o Fuddiant 

 
 

4.   Cwestiynau'r Cyhoedd 

 
 

5.   Cyhoeddiad y Cadeirydd a derbyn deisebau 

 
1 - 2 

6.   Adroddiad y Prif Swyddog dros Adnoddau 

 
 

6.1.   Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd - atodiadau 4 a 5 
 

 

3 - 4 

6.2.   Rhaglen Re-Fit: Cam 1 
 

 

5 - 78 

7.   Adroddiad y Pennaeth Diogelu'r Cyhoedd 

 
 

7.1.   Datganiad Polisi Deddf Trwyddedu 2020 
 

 

79 - 162 

8.   Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog dros Blant a Phobl Ifanc 

 
163 - 214 

9.   Rhestr o Gynigion 

 
 

9.1.   Cynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir A. Easson  



 

 

 
Yn wyneb y penderfyniad diweddar gan Stagecoach i roi’r gorau i redeg 
y gwasanaeth bws Bryste / Casnewydd drwy Sir Fynwy rwy’n deall bod 
camau’n cael eu cymryd i geisio cael cefnogaeth cymhorthdal gan 
Lywodraeth Cymru er mwyn cadw’r gwasanaeth i fynd.  Rwy’n cynnig y 
dylai’r cyngor hwn gefnogi ymdrechion i gadw’r gwasanaeth. 
Fodd bynnag, pe byddai cefnogaeth yn dod, y byddai NAW ward 
Glannau Hafren, sydd â 20,000 o drigolion yn byw ynddynt, gael eu 
cynnwys yn yr adliniad. Cafwyd gwared â’r llwybr ar hyd y B4245 drwy 
Portskewett i Magwyr sawl blwyddyn yn ôl gan adael 20,000 o drigolion 
heb lwybr uniongyrchol i ardal Bryste, dyma gyfle i adfer y gwasanaeth.  
 
 

 
9.2.   Cynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir D. Batrouni 

 
Bod y cyngor yn creu swydd Cydlynydd Mynd i’r Afael â Thlodi ac 
Anghydraddoldeb cyfnod penodedig ar gyfer Sir Fynwy. Rydym ar fin 
wynebu’r dirwasgiad mwyaf ers blynyddoedd lawer ac mae’n bwysig bod 
gennym swydd sy’n uniongyrchol gyfrifol am gydlynu ein hymateb a bod 
y swydd yn atebol i’r swyddog cabinet dros gyfiawnder cymdeithasol.  
 
 
 

 

10.   Cwestiynau'r Aelodau 

 
 

10.1.   Gan y Cynghorydd Sir M. Groucutt i'r Cynghorydd Sir P. Jordan, 
Aelod Cabinet dros Lywodraethu a Chyfraith 
 
A oes modd i’r Aelod Cabinet roi gwybod i ni am ei gynlluniau i ail agor 
llyfrgelloedd cyhoeddus Sir Fynwy, yn unol â chynlluniau cyffelyb sydd 
wedi eu cyhoeddi’n barod yng Nghasnewydd, Caerffili a Blaenau 
Gwent?  

 

 

10.2.   Gan y Cynghorydd Sir M. Groucutt i'r Cynghorydd Sir R. John, 
Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc a MonLife 
 
Mae dadansoddiad o ddata arolwg ar ddysgu plant yn ystod y cyfnod clo 
presennol, a gyhoeddwyr ar y 17eg o Fai gan y Sefydliad Astudiaethau 
Cyllid yn dangos bod y rheiny sy’n byw yn yr 20% o deuluoedd 
cyfoethocaf yn barod wedi derbyn, ar gyfartaledd, 75  munud yn fwy o 
ysgol gartref o’i gymharu â’r rhai yn y teuluoedd tlotaf. A oes modd i’r 
Aelod Cabinet ddweud wrthym beth sy’n cael ei wneud yn Sir Fynwy i 
leihau effaith tlodi ar ddysgu ers i’n hysgolion gau? Sut y mae’n gwybod 
os yw athrawon yn ceisio gwneud yn siŵr bod ein plant tlotaf yn cael eu 
cefnogi’n llawn drwy natur y gwaith sy’n cael ei anfon allan a drwy 
gadw’r cyswllt rhwng y cartref a’r ysgol? 
 
 
 

 

10.3.   Gan y Cynghorydd Sir M. Groucutt i'r Cynghorydd Sir  
R. John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc a MonLife  
 
 
A oes modd i’r aelod cabinet roi gwybod i ni beth yw canran presenoldeb 
y plant rheiny a gaiff eu hystyried yn agored i niwed neu mewn perygl a 

 



 

 

darpariaeth hwb wedi ei neilltuo yn ystod y cyfnod y mae’r ysgolion wedi 
bod ar gau.  
 
 

 
 

10.4.   Gan y Cynghorydd Sir M. Groucutt i'r Cyngorydd Sir R. John, Aelod 
Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc a MonLife 
 
Unwaith y bydd y cynllun o ddychwelyd disgyblion i’r ysgol yn cael ei roi 
ar waith ac yn cael ei reoli, unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny, pa 
gymorth a fydd yn cael ei roi i’n hysgolion er mwyn eu galluogi i wneud 
yn siŵr y bydd y disgyblion yn dychwelyd yn ddiogel ac na fyddant yn 
ail-godi’r risg o ledaenu’r firws Covid-19?  
 
 
 

 

11.   Cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar y 5ed o Fawrth 
2020 

 

215 - 226 

 
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 
M.Feakins 
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. 

 


