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Dydd Llun, 19 Medi 2022 
 

Hysbysiad o gyfarfod: 
 

Cyngor Sir 
 

Dydd Mawrth, 27ain Medi, 2022 at 2.00 pm, 
Council Chamber - Council Chamber 

 

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.   Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21ain Gorffennaf 2022 

 
1 - 8 

3.   Datganiadau o Fuddiant 

 
 

4.   Cwestiynau Cyhoeddus 

 
 

5.   Cyhoeddiad y Cadeirydd – Ei Mawrhydi’r Frenhines  Elizabeth II 

 
 

6.   Adroddiadau i’r Cyngor: 

 
 

6.1.   DATBLYGU CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGEDIG 2022 SIR 
FYNWY 
 

 

9 - 62 

6.2.   CYNIGION AR GYFER YR AFONYDD A’R MÔR 
 

 

63 - 86 

6.3.   ADRODDIAD RHAGLENNI HAF MONLIFE AR GYFER MYND I’R 
AFAEL GYDA THLODI AC ANGHYDRADDOLDEB 2022 
 

 

87 - 110 

6.4.   HUNAN-ASESIAD CYNGOR SIR FYNWY 2021/22 
 

 

111 - 178 



 

 

7.   Cynigion i’r Cyngor: 

 
 

7.1.   Cynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir Ian Chandler 
 
Mae’r Cyngor yma yn nodi: 

  
Roedd y Datganiad o Argyfwng Hinsawdd a gymeradwywyd gan y 
Cyngor ar 16eg Mai 2019 yn cynnwys yr ymrwymiadau: 
  

       Bydd y Cyngor hwn yn parhau i adolygu’r Cynllun Corfforaethol,  y 
Cynllun Llesiant, Cynlluniau Datblygu Lleol ac unrhyw gynlluniau a 
pholisïau perthnasol eraill er mwyn cefnogi’r uchod.  

       Yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y Sir a Chynghorau a mudiadau 
eraill i helpu datblygu a gweithredu arferion gorau wrth gyfyngu ar y 
cynhesu byd-eang i lai na  1.5 gradd Celsius.  

Mae deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gosod dyletswydd ar gyrff 
cyhoeddus i atgyfnerthu egwyddorion datblygu cynaliadwy ym mhob un 
practis. 
  
Mae’r Cyngor hwn yn nodi hefyd: 
  
Mae angen i’r Cyngor yn gyfreithiol i ddal o leiaf £10 miliwn mewn arian 
parod wrth gefn, ac er mwyn rheoli’r  llif arian sydd yn amrywio, mae’r 
Cyngor fel arfer yn dal rhwng £10 miliwn ac £16 miliwn mewn arian 
parod wrth gefn sy’n cael ei fuddsoddi.    
  
Y Cyngor yw  Ceidwad Buddsoddiad cyrff eraill gan gynnwys Cronfa 
Eglwys Cymru ac Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy, ac 
mae eu buddsoddiad cyfun hwy yn fwy na £5 miliwn. 
  
Mae’r Cyngor yn rhan o Gronfa Pensiwn Gwent Fwyaf sydd yn meddu 
ar asedau sy’n cael eu buddsoddi gwerth mwy na £3.7 biliwn. 
  
Mae’r Cyngor yn cytuno i: 
a)       Ymchwilio pa mor gyfrifol y mae’r Cyngor yn buddsoddi ei falans arian 

parod    
b)      Datblygu polisi buddsoddi cynaliadwy sydd yn gyson gyda Datganiad o 

Argyfwng Hinsawdd y Cyngor a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.   
c)       Gweithio gyda Chronfa Pensiwn Gwent Fwyaf er mwyn mabwysiadu polisi 

buddsoddi cynaliadwy tebyg. 

  
  

 

 

7.2.   Cynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Sir Frances Taylor 
 
Mae’r Cyngor hwn yn galw ar Lywodraeth Cymru i adolygu eu polisi a’u 
dull o weithio o ran  Ardrethi Annomestig ar gyfer busnesau bach.     

  
O’r 1af Ebrill 2022, mae’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi   Annomestig ar 
gyfer Busnesau wedi ei ddiwygio er mwyn lleihau’r lefel o ryddhad y mae 
busnesau bach yn derbyn erbyn hyn, a hynny hyd at uchafswm o  50%. 
Mae hyn yn golygu bod busnesau a fu cyn hyn yn medru manteisio ar y 
ffaith nad oeddynt yn gorfod talu, nawr yn gorfod talu 50% o’u biliau 
cyfradd dreth ar ôl derbyn unrhyw ryddhad arall sydd yn berthnasol.   
  

 



 

 

Wrth gydnabod y storm berffaith sydd yn wynebu busnesau bach o ran 
costau, egni a chyflenwadau gyda nifer yn parhau i  ddelio gyda phethau 
ar ôl pandemig Covid-19, bydd y Cyngor yn ysgrifennu at y Gweinidog 
Cyllid a Llywodraeth Leol yn gofyn am adolygiad o’r polisi cyfredol.  
  
  

 
8.   Dyddiad y cyfarfod nesaf – 27ain Hydref 2022 

 
 

 
Paul Matthews 

Prif Weithredwr 
 
 

 



 

 

CYNGOR SIR FYNWY 
 

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

Tony Kear 
Catrin Maby 
Jan Butler 
Ian Chandler 
Sara Burch 
Alistair Neill 
Su McConnel 
Mary Ann Brocklesby 
Fay Bromfield 
Jane Lucas 
Emma Bryn 
Peter Strong 
Meirion Howells 
Paul Griffiths 
Jackie Strong 
Rachel Garrick 
Maria Stevens 
Steven Garratt 
Angela Sandles 
Ben Callard 
John Crook 
Tomos Davies 
Dale Rooke 
Catherine Fookes 
Sue Riley 
Jayne McKenna 
Jill Bond 
Louise Brown 
Lisa Dymock 
Tony Easson 
Christopher Edwards 
Martyn Groucutt 
Simon Howarth 
Richard John 
David Jones 
Penny Jones 
Malcolm Lane 
Phil Murphy 
Paul Pavia 
Maureen Powell 
Frances Taylor 
Tudor Thomas 
Armand Watts 
Ann Webb 

 



 

 

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. 

 


