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1.
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Y Cynghorydd Nia Jeffreys
Geraint Owen
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Cynllun Ffordd Gwynedd – 2019-22

Y PENDERFYNIAD A GEISIR
Cymeradwyo’r Cynllun a’r rhaglen waith ar gyfer y cyfnod 2019-22

2.

Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD
Gofynnir i’r Cabinet gymeradwyo, a thrwy hynny fabwysiadu’r Cynllun, er mwyn
gosod cyfeiriad pellach ar gyfer y modd y bydd y Cyngor yn mynd ati i ddarparu
ei wasanaethau i’r dyfodol.

3.

CYFLWYNIAD AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL
3.1. “Ffordd Gwynedd” yw’r enw a roddir ar y “ffordd o weithio” y mae Cyngor
Gwynedd wedi’i fabwysiadu er mwyn rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i
bopeth yr ydym yn ei wneud. Newid diwylliant, ymddygiadau a meddylfryd
sydd wrth wraidd hyn oll ac mae’r nôd o wireddu’r uchelgais ar draws pob
rhan o weithgaredd y Cyngor yn her sylweddol ac yn un sydd angen rhaglen
gynhwysfawr o gefnogaeth.
3.2. Mabwysiadwyd y “Cynllun Ffordd Gwynedd” gwreiddiol yn Hydref 2015 ac
mae llawer o’r hyn gafodd ei adnabod fel amcanion yn y Cynllun hwnnw
wedi’i gyflawni a’i roi ar waith.
3.3. Mae’n amserol erbyn hyn i adolygu a diweddaru’r Cynllun ac i edrych tuag
at y camau nesaf sydd eu hangen er mwyn llawn wreiddio’r diwylliant, a’r
“ffordd o weithio”, ym mhopeth yr ydym yn ei wneud.
3.4. Cyflwynir y Cynllun arfaethedig ar gyfer y dair blynedd nesaf. Mae’r Cynllun
yn crynhoi yr hyn sydd wedi’i gyflawni hyd yma ond yn canolbwyntio ar y
rhaglen waith y byddwn am ei gweithredu er mwyn symud ymlaen i gefnogi
holl staff a gwasanaethau’r Cyngor i gyrraedd y nôd.

4.

CAMAU NESAF AC AMSERLEN
4.1. O dderbyn cymeradwyaeth y Cabinet, bydd swyddogion yn datblygu ac yn
gweithredu’r elfennau unigol o’r rhaglen waith dros gyfnod y Cynllun.

5.

UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y
PENDERFYNIAD
5.1. Barn y Swyddogion Statudol:
i. Y Swyddog Monitro:
Dim sylwadau i’w hychwanegu ynglyn a phriodoldeb
ii. Y Pennaeth Cyllid:
Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb ariannol

