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Hysbysiad o gyfarfod

Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu

Dydd Iau, 5ed Medi, 2019 at 2.00 pm
Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

AGENDA
BYDD CYFARFOD CYN I AELODAU'R PWYLLGOR 30 COFNODION CYN I'R 

CYCHWYN Y CYFARFOD

Eitem 
ddim

Eitem Tudalennau

1.  Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.  Datganiadau o Fuddiant

3.  Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.  Yn sicrhau bod Aelodau Cabinet yn atebol o ran eu perfformiad a sut 
y mae'r gwasanaethau sydd yn cael eu darparu yn cyd-fynd â'r 
cynllun corfforaethol.

1 - 14

5.  Craffu Chwarterol o Ddatganiad Alltro Monitro Refeniw a Chyfalaf 
2018/19.

15 - 50

6.  Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol Cyfredol - 
Craffu perfformiad blynyddol.

51 - 200

7.  Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio - Craffu perfformiad 
blynyddol.

201 - 298

8.  Cadarnhau ac arwyddo'r cofnodion canlynol:

8.1.  Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu - dyddiedig 10fed Ebrill 2019. 299 - 308

8.2.  Cyfarfod Arbennig - Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu -  
dyddiedig 17eg Gorffennaf 2019.

309 - 312

9.  Rhestr o gamau yn deillio o gyfarfod y  Pwyllgor Dethol Economi a 313 - 314



Datblygu - dyddiedig 10fed Ebrill 2019.

10.  Blaenraglen Waith y Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu (i ddilyn). 315 - 318

11.  Blaenraglen Waith y Cyngor a'r Cabinet. 319 - 336

12.  Cyfarfod Nesaf.

Dydd Iau 10fed Hydref 2019 am 10.00am.

Paul Matthews

Prif Weithredwr



CYNGOR SIR FYNWY

MAE CYFANSODDIAD Y PWYLLGOR FEL SY'N DILYN:

Cynghorwyr Sir: D. Blakebrough
J.Becker
A.Davies
D. Dovey
M.Feakins
P.Pavia
R.Roden
B. Strong
A. Watts

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
Cymunedau Cynaliadwy a Chryf

Canlyniadau y gweithiwn i'w cyflawni

Neb yn cael ei adael ar ôl

 Gall pobl hŷn fyw bywyd da

 Pobl â mynediad i dai addas a fforddiadwy

 Pobl â mynediad a symudedd da

Pobl yn hyderus, galluog ac yn cymryd rhan

 Camddefnyddio alcohol a chyffuriau ddim yn effeithio ar fywydau pobl

 Teuluoedd yn cael eu cefnogi

 Pobl yn teimlo'n ddiogel

Ein sir yn ffynnu

 Busnes a menter

 Pobl â mynediad i ddysgu ymarferol a hyblyg

 Pobl yn diogelu ac yn cyfoethogi'r amgylchedd

Ein blaenoriaethau

 Ysgolion

 Diogelu pobl agored i niwed

 Cefnogi busnes a chreu swyddi

 Cynnal gwasanaethau sy’n hygyrch yn lleol

Ein gwerthoedd

 Bod yn agored: anelwn fod yn agored ac onest i ddatblygu perthnasoedd ymddiriedus
 Tegwch: anelwn ddarparu dewis teg, cyfleoedd a phrofiadau a dod yn sefydliad a 

adeiladwyd ar barch un at y llall.
 Hyblygrwydd: anelwn fod yn hyblyg yn ein syniadau a'n gweithredoedd i ddod yn sefydliad 

effeithlon ac effeithiol.
 Gwaith tîm: anelwn gydweithio i rannu ein llwyddiannau a'n methiannau drwy adeiladu ar 

ein cryfderau a chefnogi ein gilydd i gyflawni ein nodau.


