
 

 

 
 

 Neuadd y Sir 
Y Rhadyr 
Brynbuga 

NP15 1GA 
 

Dydd Mercher, 11 Ionawr 2023 
 

Hysbysiad o gyfarfod: 
 

Cyngor Sir 
 

Dydd Iau, 19eg Ionawr, 2023 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 1af Rhagfyr 2022 

 
1 - 8 

3.   Datganiadau o Fuddiant 

 
 

4.   Cwestiynau Cyhoeddus 

 
 

5.   Cyhoeddiad y Cadeirydd 

 
9 - 10 

6.   Adroddiadau'r Cyngor: 

 
 

6.1.   ADRODDIAD Y PWYLLGOR CRAFFU POBL:   GALW I MEWN O 
RAN CANOLFAN DYDD STRYD TUDOR 
 

 

11 - 22 

6.2.   CYNLLUN CYMUNEDOL A CHORFFORAETHOL 
 

 

23 - 94 

6.3.   DYDDIADUR CYFARFODYDD AR GYFER 2023/24 
 

 

95 - 110 

6.4.   Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu - Enw ysgol Y 
Fenni 3-19 
 

 

111 - 114 



 

 

6.5.   PENODIADAU 
 

 

115 - 124 

6.6.   CYNLLUN GOSTYNGIADAU'R DRETH GYNGOR 2023/24 
 

 

125 - 130 

7.   Cwestiynau’r Aelodau: 

 
 

7.1.   O'r Cynghorydd Sirol Ian Chandler i'r Cynghorydd Sirol Paul 
Griffiths, Aelod Cabinet dros Economi Gynaliadwy 
 
Dywedodd adroddiad Cyngor Sir Fynwy i'r Pwyllgor Craffu Lle ym mis 
Tachwedd fod ward Llandeilo Gresynni yn y 10% gwaethaf o ardaloedd 
yn y DU gyfan pan mae'n dod at lawer o fesurau cysylltedd band eang. 
Nid yw dros 12% o'i haelwydydd yn gallu cael unrhyw fand eang o safon 
(o'i gymharu â 0.3% ar gyfer y DU, 0.8% i Gymru a 2.5% yn Sir Fynwy). 
Mae llai na hanner y cartrefi yn gallu cael Band Eang Cyflym Iawn (dros 
30Mbs), o'i gymharu â 76.3% i Gymru’n gyffredinol.  Dim ond 15% sy'n 
gallu cael y cysylltedd gigabit diweddaraf, er bod gan Lywodraeth y DU 
darged i fand eang gigabit fod ar gael ledled y DU erbyn 2030, gyda 
tharged o 85% erbyn 2025. 

  
Mae diffyg mynediad at fand eang o safon yn cael effaith niweidiol 
ddifrifol ar ffermydd, llety twristaidd a busnesau gwledig eraill, yn ogystal 
â chyfyngu ar gyfleoedd i drigolion cefn gwlad weithio o gartref. Mae ein 
heconomi wledig a bywyd cymunedol yn dioddef o'r herwydd.  
  
Gan fod Cysylltedd Band Eang yn rhan o bortffolio'r cabinet, pa gamau y 
bydd y Cynghorydd Griffiths yn eu cymryd (a phryd fydd yn eu cymryd) i 
sicrhau bod pob preswylydd a busnes yn ward Llandeilo Gresynni yn 
gallu cael band eang cyflym iawn a chyflymder Gigabit cyn gynted â 
phosibl? 
  
  

 

 

7.2.   O'r Cynghorydd Sirol Emma Bryn i'r Cynghorydd Sirol Catrin Maby, 
Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd 
 
Rwy'n siarad ar ran trigolion ward Wyesham sy'n dibynnu'n helaeth ar 
Bont Gwy er mwyn cael mynediad i'r byd tu hwnt, waeth beth fo'u dull 
teithio.  Bu’n rhaid i breswylwyr wynebu wyneb ffordd sydd wedi 
dirywio’n ddifrifol ar y bont am gyfnod hir, gydag atebion cyflym yn para 
ychydig o amser, a’r tarmac meddal yn gwthio’n gyflym ar y palmentydd 
gan achosi problemau i gerddwyr, beicwyr a gyrwyr fel ei gilydd.  

  
Rwy'n deall bod gwaith i wella'r bont ar y gweill ond rydym yn gofyn am 
sicrwydd y bydd gwelliannau'n digwydd yn y flwyddyn ariannol nesaf, ac 
rwy'n edrych atoch i roi rhywfaint o dawelwch meddwl i'r gymuned drwy 
ddarparu graddfa amser i ni ar gyfer y gwaith hwn.  
  

 

 

7.3.   O'r Cynghorydd Sirol Fay Bromfield i'r Cynghorydd Sirol Martyn 
Groucutt, Aelod Cabinet dros Addysg: 
 
A fyddai'r Aelod Cabinet yn esbonio pam nad yw'r adolygiad o 
ddalgylchoedd ysgolion cynradd a addawyd ar gyfer Hydref 2022 wedi 

 



 

 

dechrau eto?  
  

 
7.4.   O'r Cynghorydd Sirol Louise Brown i'r Cynghorydd Paul Griffiths, y 

Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Economi Gynaliadwy. 
 
A fyddai'r Dirprwy Arweinydd yn rhoi ymrwymiad i flaenoriaethu 
buddsoddi mewn seilwaith allweddol yn ardal Cas-gwent cyn cyflawni'r 
CDLlA, gan gynnwys gwelliannau i gylchfan Highbeech a'r M48, 
cynlluniau teithio llesol a ffordd osgoi Cas-gwent? 
  

 

 

8.   Cyfarfod nesaf 9fed Mawrth 2023 

 
 

 
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. 

 


