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Datganiad Gweledigaeth ar gyfer Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn
“Bydd y Cyngor Tref, trwy arweinyddiaeth ddibynadwy, yn helpu i ddarparu cymuned a
thref sy’n gynaliadwy, llwyddiannus, gwydn a chyda synnwyr cryf o hunaniaeth lle mae
pobl yn dewis byw, dysgu, gweithio ac ymweld.”

Datganiad Cenhadaeth ar gyfer Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchearn
“Bydd y Cyngor Tref yn gwasanaethu ac yn cynrychioli buddiannau ei ddinasyddion a’i
gymuned yn uniongyrchol neu drwy eraill, o fewn ei bwerau a’i adnoddau cyfreithiol,
trwy:
•
•
•

Sicrhau, diogelu, gwella a darparu gwasanaethau o ansawdd i bobl a
chenedlaethau’r dyfodol
Sicrhau, diogelu, gwella a darparu economi ac amgylchedd diogel,
cynaliadwy ac iach
Defnyddio adnoddau’n effeithlon, yn economaidd, yn gynaliadwy ac yn
effeithiol er mwyn cyflawni gwelliant parhaus.”
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Datganiad Gwerthoedd ar gyfer Cyngor Tref y Drenewydd a Llanllwchearn
“Bydd y Cyngor Tref yn gweithio i gyflawni ei weledigaeth a’i genhadaeth drwy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ymdrechu am y gorau
Darparu profiad da i gwsmeriaid sy’n hygyrch i bawb
Gweithio ac ymgysylltu ag eraill fel timau
Sicrhau a derbyn parch ac ymddiriedaeth
Gwerthfawrogi amrywiaeth mewn pobl
Gwerthfawrogi ei amgylchedd
Gwerthfawrogi ei staff
Meddu ar ymagwedd ‘all wneud / bod yn feiddgar.”

Datganiad Egwyddorion ar gyfer Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn
“Bydd Cynghorwyr Tref a Staff yn ymddwyn i gyflawni gweledigaeth a chenhadaeth y
cyngor drwy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bod yn anhunanol
Bod yn onest
Gyda gonestrwydd a chywirdeb
Cynnal y gyfraith
Dangos stiwardiaeth
Meddu ar wrthrychedd wrth wneud pendyrfyniadau
Dangos cydraddoldeb a pharch
Bod yn agored
Bod yn atebol
Dangos arweinyddiaeth.”
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