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Dydd Mawrth, 1 Mawrth 2022

Hysbysiad Cyfarfod

Cynhadledd Maes Llafur Cytûn
Dydd Mercher, 9fed Mawrth, 2022 at 10.00 am,
County Hall, Usk - Remote Attendance

AGENDA
Rhif
Eitem
1.

Eitem

Tudalen

Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Adolygiad o'r Maes Llafur Etifeddiaeth Cytûn
Mae'n ofynnol i'r Awdurdod Lleol adolygu'r maes llafur cytûn presennol ar
gyfer dysgwyr sy'n cael eu haddysgu o dan y cwricwlwm etifeddol bob pum
mlynedd.
Mae'r cwricwlwm etifeddiaeth yn berthnasol i ddysgwyr sydd ym mlynyddoedd
7 – 11 lle nad yw'r Cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei gyflwyno gan yr
ysgol.
Mae'r cyfarfod hwn ar wahân i gyfarfod y Gynhadledd Maes Llafur Cytûn gan
ei fod yn cyfeirio at gwricwlwm gwahanol a grwpiau penodol o ddysgwyr.
Felly, rhaid iddo fod yn agenda ar wahân, gyda chofnodion ar wahân fel y mae
ei hangen yn gyfreithiol, i fod yn gyfarfod Cynhadledd Maes Llafur Cytûn ar
wahân.

Paul Matthews
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Prif Weithredwr

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR FYNWY
MAE CYFANSODDIAD Y PWYLLGOR FEL SY’N DILYN:
:
Cynghorwyr Sir::

P.Pavia
T.Thomas
L.Brown
M. Powell

Yn cynrychioli’r Eglwys yng Nghymru (1)
Vacancy
Yn cynrychioli’r Eglwys Gatholig Rufeinig (1)
Mr. A. Szwagrzak
Yn cynrychioli Eglwysi Rhydd (4)
Eglwys y Bedyddwyr: Revd. Dr. P. Baines
Byddin yr Iachawdwriaeth: Mr. N. Pryor
Yr Eglwys Fethodistaidd: Dr. L. Brown
Mrs. S. Gooding
Yn cynrychioli Ffydd Bahá’í (1)
Mrs S. Cave
Yn cynrychioli’r Ffydd Bwdhaidd (1)
Ngakpa Namgyal Chatral
Yn cynrychioli’r Ffydd Hindŵ (1)
Vacancy
Yn cynrychioli’r Ffydd Iddewig (1)
Vacancy
Yn cynrychioli’r Ffydd Sikh (1)
Vacancy
Yn cynrychioli’r Ffydd Mwslimaidd (1)
Vacancy

Yn cynrychioli Cymdeithasau Athrawon (7)
Vacancy
Mr. N. Jenkins
Ms. C. Smith
Mrs. K. Wilding
Mrs S. Hamar
Ms M. Millington
Ms. K. Christofi
Aelodau a Gyfetholwyd (2)
Vacancy
Vacancy
Cynghorydd Addysg Grefyddol
P.Webber

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.

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.

