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Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Tai 
Tai Addas a 
Fforddiadwy 

Gwella dewis ac ansawdd tai lleol 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17: 
 

1. Cyflwyno gwasanaeth Datrysiadau Tai i atal digartrefedd i gynifer o aelwydydd ac y bo modd 

Mesurir cyflawniad drwy:  
o Nifer yr ymholiadau tai a ddatryswyd yn y pwynt cyswllt cyntaf 
o Cynnal y canran o bob aelwyd a allai fynd yn ddigartref lle'r ataliwyd digartrefedd am o leiaf 6 mis 

 

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd Ato 

2017/2018 

Nifer yr ymholiadau tai a ddatryswyd yn y pwynt cyswllt cyntaf 
Prif Swyddog – 

Cymuned a Menter 

tbc tbc tbc 

Cynnal y canran o bob aelwyd a allai fynd yn ddigartref lle'r ataliwyd 
digartrefedd am o leiaf 6 mis (HHA/013) 

89% 87% 92% 

 

2. Ysgogi twf tai fforddiadwy. 

Mesurir cyflawniad drwy:  
o Gynyddu nifer y tai Cyngor a fforddiadwy newydd drwy raglen SHARP 
o Uchafu nifer y tai fforddiadwy newydd a ddarperir drwy’r system gynllunio 
o Cynyddu nifer y tai fforddiadwy a ddarperir drwy’r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol  

 
Cerrig Milltir Cyflawniad o ran strategaethau a chynlluniau datblygu: 

o Datblygu darpariaeth Gofal Ychwanegol Fflint erbyn Hydref 2017 
 

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd Ato 

2017/2018 

Nifer y tai Cyngor a fforddiadwy newydd drwy raglen SHARP Prif Swyddog – 
Cymunedau a 

0 12 12 

Nifer y tai fforddiadwy newydd a ddarperir drwy’r system gynllunio 69 35 35 
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Nifer y tai fforddiadwy a ddarperir drwy’r rhaglen Grant Tai 
Cymdeithasol 

Menter 
tbc 135 135 
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Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Tai 
Cartrefi Modern, 

Effeithlon ac 
Wedi’i Haddasu 

Gwella dewis ac ansawdd tai lleol 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17:  
 

1. Rhoi cymorth ariannol i drwsio, gwella ac addasu cartrefi yn y sector preifat. 

Mesurir cyflawniad drwy:  
o Trwsio / gwella 40 o anheddau’r sector preifat drwy raglen gyfalaf y Cyngor a Benthyciadau Gwella Cartrefi cenedlaethol Llywodraeth Cymru 
o Gwneud addasiadau yn fwy prydlon, yn enwedig y rheiny a gyflenwir drwy Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl 
 

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 2016/17 
Targed i 

Ymgyrraedd 
Ato 2017/2018 

Trwsio / gwella 40 o anheddau’r sector preifat drwy raglen gyfalaf y Cyngor 
a Benthyciadau Gwella Cartrefi cenedlaethol Llywodraeth Cymru. 

Prif Swyddog – 
Cymunedau a 

Menter 

23 30 40 

PSR/009a – Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerir i gyflawni 
Grant Cyfleusterau i’r Anabl i blant a phobl ifanc. 

455 316 316 

PSR/009b - Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerir i gyflawni Grant 
Cyfleusterau i’r Anabl i oedolion. 

310 247 247 

 
 

2. Lleihau nifer y cartrefi sy’n wag hirdymor. 

Mesurir cyflawniad drwy:  
o Ddod â chartrefi gwag yn ôl i’w defnyddio i fwy ynddynt drwy Gynlluniau Troi Tai'n Gartrefi Llywodraeth Cymru 

 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 2016/17 
Targed i 

Ymgyrraedd 
Ato 2017/2018 

Nifer y cartrefi gwag  a ddaethpwyd yn ôl i’w defnyddio i fwy ynddynt Prif Swyddog – 4 8 8 
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drwy Gynlluniau Troi Tai'n Gartrefi Llywodraeth Cymru 
 

Cymunedau a Menter 

 

3. Cyflawni’r strategaeth rheoli asedau chwe blynedd er mwyn cwrdd â Safon Ansawdd Tai Cymru ym mhob un o gartrefi Cyngor Sir y 
Fflint. 

Mesurir cyflawniad drwy:  
o Gwblhau cynlluniau gwaith SATC gwerth hyd at £21M, yn unol â’r Strategaeth Rheoli Asedau Tai 

 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 2016/17 
Targed i 

Ymgyrraedd 
Ato 2017/2018 

Targed Gwaith Cyfalaf – Toeau a Rhannau Cysylltiedig  

Prif Swyddog – 
Cymunedau a Menter 

112 209 658 

Targed Gwaith Cyfalaf - Ffenestri 112 209 287 

Targed Gwaith Cyfalaf – Drysau Allanol 112 209 287 

Targed Gwaith Cyfalaf – Ceginau newydd 1393 1030 1048 

Targed Gwaith Cyfalaf – Ystafelloedd ymolchi 1688 1398 1488 

Targed Gwaith Cyfalaf – Gwres Canolog 192 190 206 

Targed Gwaith Cyfalaf – Systemau Trydanol 50 50 50 

Targed Gwaith Cyfalaf – Synwyryddion Mwg 508 500 500 
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Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Byw’n Dda 
Byw yn 

Annibynnol 
Galluogi mwy o bobl i fyw’n annibynnol ac yn dda gartref 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17: 
 

1. Sicrhau fod darpariaeth Gofal Cartref yn Sir y Fflint yn galluogi pobl i fyw’n dda a chael ansawdd bywyd da. 

Mesurir cyflawniadau drwy: 

 Gyflwyno’r rhaglen hyfforddiant ymwybyddiaeth dementia i’r gweithlu gofal cartref 

 Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddatblygu cynllun gweithredu ar gyfer cefnogi ansawdd ac ehangder y ddarpariaeth 
nyrsio 

 Mynd i’r afael â’r pwysau mewn gofal cartref a’r farchnad cartrefi gofal a gwella recriwtio a chadw. 
 

 Mesurau Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Gwella offerynnau monitro ar y cyd i gefnogi ansawdd gofal nyrsio erbyn mis Hydref 2016 

 Recriwtio cydlynwyr i Gylchoedd cymunedol Ebrill 2016 a gwerthuso’r prosiect Medi 2016 

 Gostwng a symleiddio’r gwaith papur er mwyn rhyddhau staff Medi 2016 

 Cytuno ar flaenoriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol sy’n deillio o adolygu gofal preswyl, a datblygu cynllun gweithredu erbyn Medi 2016 
 

o  

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

Monitro nifer y staff asiantaeth a ddefnyddir 
Prif Swyddog – Gofal 

Cymdeithasol 

Ddim yn berthnasol 
Mesur Newydd 

Gwybodaeth 
Reoli 

Gwybodaeth 
Reoli 

Nifer y cartrefi sy’n ‘wasanaeth sy’n achosi pryder’ 3 3 3 

Nifer y cartrefi mewn ‘pryderon cynyddol’ 0 2 2 

 

2. Cefnogi mwy o annibyniaeth i unigolion sydd yn eiddil a / neu ag anabledd, yn cynnwys y rheiny sydd mewn perygl o fod yn unig 

Mesurir cyflawniadau drwy 
o Sefydlu gwaelodlin i’r bobl sy’n cael cynnig cyngor a chymorth drwy’r pwynt mynediad sengl 
o Sicrhau fod gan y gweithlu’r gallu i ddarparu gofal sy’n rhoi’r unigolyn yn y canol yn unol â gofynion y Ddeddf Gwas. Cymdeithasol a Llesiant 
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Mesurau Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  
 Unigrwydd a bod yn ynysig yn cael eu mabwysiadu fel rhan o’r sgwrs “beth sy’n bwysig” erbyn mis Hydref 2016 

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

Nifer yr oedolion a gafodd gyngor neu gymorth gan y gwasanaeth 
gwybodaeth, cyngor a chymorth yn ystod y flwyddyn nad ydynt wedi 
cysylltu â’r gwasanaeth eto (Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol 
Newydd ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol) 

Prif Swyddog – 
Gofal Cymdeithasol 

DD/B 
Sefydlu 

Gwaelodlin 

I’w gadarnhau 
ar ôl Sefydlu’r 

Gwaelodlin 

Nifer yr oedolion a dderbyniodd wasanaeth a ddarparwyd drwy fenter 
gymdeithasol, cwmni cydweithredol, gwasanaeth a arweinir gan y 
defnyddiwr neu fudiad y trydydd sector yn ystod y flwyddyn (Fframwaith 
Canlyniadau Cenedlaethol Newydd ar gyfer Gwas. Cymdeithasol) 

DD/B 
Sefydlu 

Gwaelodlin 

I’w gadarnhau 
ar ôl Sefydlu’r 

Gwaelodlin 

Cyflawni canlyniadau i bobl ag anabledd dysgu  
Dd/B mesur 

newydd 
Sefydlu 

Gwaelodlin 

I’w gadarnhau 
ar ôl Sefydlu’r 

Gwaelodlin 

Nifer y cymunedau sydd wedi ymrwymo i fod yn ‘Oed-Gyfeillgar’ 
Dd/B mesur 

newydd 
1 2 

 

3. Gwell canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal 

Mesurir cyflawniadau drwy:  
o Ddatblygu Strategaeth Rianta Gorfforaethol 
o Cefnogi plant mewn lleoliadau sefydlog, lleol 
o Gwella sefydlogrwydd lleoliadau ysgol a’r broses drosglwyddo pan fo angen symud 

o Cryfhau gweithio mewn partneriaeth gyda Iechyd er mwyn sicrhau mynediad amserol i asesiadau iechyd. 
 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a chynlluniau gweithredu:  

 Datblygu Strategaeth Rianta Gorfforaethol unedig erbyn mis Hydref 2016 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

SCC/002 Sefydlogrwydd lleoliadau Ysgol 
Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 

13.4% 10% 
% i’w 

gadarnhau 
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Amseroldeb asesiadau iechyd (cynt SCC\039 – mesurwyd yn 
genedlaethol ddiwethaf 2013/14) 

Cymdeithasol 
Prif Swyddog - 

Addysg ac Ieuenctid 

68.3% 81% 85% 

SCC/037 Cyflawniad addysgol plant sy’n derbyn gofal 248 pwynt 270 pwynt i’w gadarnhau 

 

Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Byw’n Dda 
Integreiddio Gwas. Cymdeithasol 

ac Iechyd Cymunedol 
Galluogi mwy o bobl i fyw’n annibynnol ac yn dda gartref 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17: 
 

1. Sicrhau fod gwasanaethau effeithiol i gefnogi gofalwyr yn eu lle fel rhan o wasanaethau cymdeithasol ac iechyd integredig. 

Mesurir cyflawniadau drwy 
o Ddatblygu a gweithredu’r cynllun gweithredu sy’n deillio o adolygiad y strategaeth gofalwyr 

Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  
o Datblygu’r cynllun gweithredu sy’n deillio o adolygiad y strategaeth gofalwyr erbyn Mehefin 2016 
o Gweithredu’r cynllun gweithredu sy’n deillio o adolygiad y strategaeth gofalwyr erbyn Hydref 2016 

 

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

Canran gofalwyr y defnyddwyr gwasanaeth oedolion y gwyddom 
amdanynt a gafodd eu hasesu neu eu hail-asesu yn ystod y flwyddyn ac 
a gafodd wasanaeth (cynt SCA/018c  - ddim yn cael ei gasglu’n 
genedlaethol bellach) 

Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

88.9% 92 – 98% 98% 

Canran gofalwyr y defnyddwyr gwasanaeth oedolion y gwyddom 
amdanynt sy’n defnyddio gofal seibiant ‘Cau’r Bwlch’ ac sy’n dweud iddo 
gael effaith gadarnhaol ar eu rôl fel gofalwyr 

DD/B 
Sefydlu 

Gwaelodlin 

I’w gadarnhau 
ar ôl Sefydlu’r 

Gwaelodlin 

 

2. Dylanwadu ar ddefnydd y Cronfeydd Gofal Canolraddol i gefnogi rhyddhau o’r ysbyty yn effeithiol a sicrhau trosglwyddo llyfnach rhwng 
y gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Mesurir cyflawniadau drwy 
o Gytuno ar y blaenoriaethau a’r cynllun gweithredu i’r cyllid erbyn 2016/17 
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o Cynnal cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol 
 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  
o Cytuno ar y blaenoriaethau a’r cynllun gweithredu a’r cyllid ar gyfer 2016/17 erbyn mis Hydref 2016 

 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

SCA/001 Monitro cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau 
gofal cymdeithasol (cyfradd fesul 1000) 

Prif Swyddog – Gwas. 
Cymdeithasol 

3.39 2 1.4 

 

3. Gweithio drwy’r Fforwm Gwasanaethau Plant a’r grŵp cyfranogiad i wella mynediad i CAMHS 

Mesurir y cyflawniadau drwy 

 Nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal (LAC) sy’n disgwyl cael mynediad i CAMHS 

 Yr amser aros ar gyfartaledd i Blant sy’n Derbyn Gofal gael mynediad i CAMHS 
 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

Nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal (LAC) sy’n disgwyl cael mynediad i 
CAMHS 
 Prif Swyddog – Gwas. 

Cymdeithasol 

Dd/B mesur 
newydd 

Sefydlu 
Gwaelodlin 

I’w gadarnhau 
ar ôl Sefydlu’r 

Gwaelodlin 

Yr amser aros ar gyfartaledd i Blant sy’n Derbyn Gofal gael mynediad i 
CAMHS 
 

Dd/B mesur 
newydd 

Sefydlu 
Gwaelodlin 

I’w gadarnhau 
ar ôl Sefydlu’r 

Gwaelodlin 

 

4. Datblygu ymwybyddiaeth dementia ymhellach ar draws y sir 

Mesurir cyflawniadau drwy 

 Nifer y digwyddiadau (a’r rhai sy’n eu mynychu) a anelwyd at godi ymwybyddiaeth dementia ar draws y sir 

 Nifer y trefi dementia-gyfeillgar yn Sir y Fflint 
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Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

Nifer y digwyddiadau (a’r rhai sy’n eu mynychu) a anelwyd at godi 
ymwybyddiaeth dementia ar draws y sir 

Prif Swyddog – Gwas. 
Cymdeithasol 

3 3 3 

Nifer y trefi dementia-gyfeillgar yn Sir y Fflint 
 

Prif Swyddog – Gwas. 
Cymdeithasol 

2 2 2 

 
 
 

Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Byw’n Dda Diogelu Sicrhau fod oedolion, pobl ifanc a phlant yn cael eu diogelu 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17: 
 

1. Cryfhau trefniadau o fewn pob un o bortffolios y cyngor fel bod cyfrifoldebau eglur i ymdrin â diogelu. 

Mesurir cyflawniadau drwy 

 Ddatblygu polisi diogelu corfforaethol sy’n gweithredu fel fframwaith i bob gwasanaeth o fewn y Cyngor. 

 Datblygu fframwaith perfformiad a chylch adrodd yn ôl 

 Adolygu polisïau a gweithdrefnau corfforaethol a gwasanaeth i adnabod hyd a lled y gwaith diogelu. 
 
 
Mesurau Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Datblygu, cadarnhau a chyflwyno polisi diogelu corfforaethol erbyn mis Hydref 2016 

 Datblygu fframwaith rheoli perfformiad a chylch adrodd yn ôl erbyn mis Medi 2016 

 Adnabod y polisïau corfforaethol a gwasanaeth sydd angen eu hadolygu i gynnwys diogelu erbyn mis Rhagfyr 2016 

 Datblygu rhaglen hyfforddiant i’w gweithredu ar draws y gweithlu mis Medi 2016 
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2. Sicrhau fod y gweithlu’n cael ei hyfforddi yn unol â’r Codau Ymarfer newydd ar gyfer Diogelu 

Mesurir cyflawniadau drwy 

 Gynnal dadansoddiad o anghenion hyfforddiant ar draws y Cyngor 

 Cyfraddau cyfeirio gan wasanaethau heblaw’r Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Cerrig Milltir cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Datblygu, cadarnhau a chyflwyno polisi diogelu corfforaethol erbyn mis Hydref 2016 

 Datblygu fframwaith rheoli perfformiad a chylch adrodd yn ôl erbyn mis Medi 2016 

 Adnabod y polisïau corfforaethol a gwasanaeth sydd angen eu hadolygu i gynnwys diogelu erbyn mis Rhagfyr 2016 

 Datblygu rhaglen hyfforddiant i’w gweithredu ar draws y gweithlu mis Medi 2016 
 

 

3. Drwy weithio gyda phartneriaid, sicrhau fod ein cyfraddau ymateb i gyfeiriadau yn aros o fewn y targedau statudol. 

Mesurir cyflawniadau drwy 

 Dargedau gweithdrefnol statudol i amddiffyn plant ac oedolion 
 

 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

Gwreiddio ymwybyddiaeth a gweithdrefnau diogelu o fewn y polisïau 
priodol (adolygiadau polisi) 

Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

0 25% 100% 

Cyfraddau cyfeirio uwch gan wasanaethau heblaw’r Gwas. Cym. (TBC) 
Gwybodaeth 

Reoli 
Gwybodaeth 

Reoli 
Gwybodaeth 

Reoli 

SCA/019 – Cyfraddau amddiffyn oedolion lle rheolwyd y risg 100% 98-100% 98-100% 

SCC/014 – Cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol a gynhaliwyd o 
fewn 15 diwrnod i’r drafodaeth strategaeth 

86.3%  95% 98% 

SCC/034 - Adolygiadau amddiffyn plant a gwblhawyd mewn pryd 99.2%  99% 100% 
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Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Economi a 
Menter 

Twf ac Adfywiad y 
Sector Busnes 

Tyfu’r economi a chreu swyddi 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17:  
 

1. Lleoli strategol / rhanbarthol yn barod i gyflymu twf yn y dyfodol  

Mesurir cyflawniadau drwy 

 Gyfrannu at ddatblygu a chyflwyno strategaeth twf economaidd traws-ffiniol i Sir y Fflint 

 Llwyddiant mewn cael cymeradwyaeth a/neu gyllid i raglenni a fydd yn cefnogi twf economaidd 
 

Monitro cynnydd yn gryno bob chwarter:  

 Cyfrannu at ddatblygu a chyflwyno strategaeth twf economaidd traws-ffiniol i Sir y Fflint 

 Llwyddiant mewn cael cymeradwyaeth a/neu gyllid i raglenni a fydd yn cefnogi twf economaidd 

 

 

2. Uchafu gwerth economaidd prosiectau trawsnewid  

Mesurir cyflawniadau drwy 

 Fonitro a chefnogi rhoi’r prosiectau trawsnewid ar waith 

 Cefnogi datblygiad y gadwyn gyflenwi 

 Trosi ymholiadau busnes yn fuddsoddiad o fewn Sir y Fflint 
 
Monitro cynnydd yn gryno bob chwarter:  

 Prosiect DEZ 

 Prosiect SHARP 

 Prosiect Porth y Gogledd 

 Prosiect Warren Hall 

 Prosiect Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid 
 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

Cyflwyno digwyddiadau i ddatblygu’r gadwyn gyflenwi Prif Swyddog – Dd/B mesur 3 3 
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Cymunedau a Menter newydd 

Nifer yr ymholiadau busnes a droswyd yn fuddsoddiad yn Sir y Fflint 74% 
Gwybodaeth 

Reoli 
Gwybodaeth 

Reoli 

 

3. Hwyluso creu swyddi 

Mesurir cyflawniadau drwy 
o Greu swyddi yn Sir y Fflint 
o Creu swyddi yn Sir y Fflint drwy’n rhaglenni cyfalaf ar raddfa fawr (SATC a SHARP)  

 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

Nifer y swyddi newydd yn Sir y Fflint 
Prif Swyddog – 

Cymunedau a Menter 

2,139 1,200 1,200 

Nifer y swyddi newydd drwy raglenni cyfalaf ar raddfa fawr (SATC) 43  32 40 

Nifer y swyddi newydd drwy raglenni cyfalaf ar raddfa fawr (SHARP) tbc tbc tbc 

 

4. Cryfhau buddiannau economaidd canol trefi a’r economi ymwelwyr 

Mesurir cyflawniadau drwy 
o Gynorthwyo i ddatblygu a rheoli cyfleusterau ymwelwyr mewn ardaloedd trefol allweddol ac ar hyd arfordir Dyfrdwy 
o Hwyluso buddsoddiad gan y sector preifat mewn canol trefi 
o Ehangu’r rhaglen Llysgenhadon Gogledd Ddwyrain Cymru yn Sir y Fflint 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Rhoi buddsoddiadau rhaglen y Gronfa Gymunedol Arfordirol ar waith yn seilwaith twristiaeth Sir y Fflint erbyn 31/03/17 

 Cwblhau prosiect gwelliant y Cynllun Gweithredu Tref ar Sgwâr Eglwys y Santes Fair yn y Fflint erbyn 31/12/16 

 Datblygu cynllun i wella nifer yr arwyddion brown a gwyn i ymwelwyr yn Sir y Fflint erbyn 31/03/17 

 Gwneud gwelliannau parcio yn Nhalacre erbyn diwedd 30/06/16 
 
Monitro cynnydd yn gryno bob chwarter: 

 Cefnogi datblygu cyfleusterau i ymwelwyr sy’n cael eu harwain gan y gymuned  

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol Data Targed Targed i 
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Gwaelodlin 
(2015/16) 

2016/17 Ymgyrraedd 
Ato 2017/2018 

Nifer y cynigion buddsoddi mewn canol trefi gan y sector preifat a 
gefnogwyd Prif Swyddog – 

Cymunedau a Menter 

4 3  3 

Nifer y Llysgenhadon newydd a recriwtiwyd 20 
15 

(ychwanegol) 
15 

(ychwanegol) 
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Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Sgiliau a 
Dysgu 

Prentisiaethau a 
Hyfforddiant 

Gwella’r ddarpariaeth ddysgu a chyfleoedd i gael gwell canlyniadau i’r dysgwyr 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17:  
 

1. Gweithio gyda’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i uchafu nifer y prentisiaethau, hyfforddeiaethau a chyfleoedd profiad 
gwaith. 

2. Cynyddu cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaeth drwy Academi Prentisiaeth Sir y Fflint, Gwaith yn yr Arfaeth a rhaglenni cyfalaf 
mawr 

3. Cefnogi’r  Rhaglen Entrepreneur Ifanc gyda Rhwydwaith Entrepreneuriaeth Busnes Sir y Fflint 
4. Datblygu’r rhaglen waith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid ymhellach ar gyfer dysgwyr sydd mewn perygl o ymddieithrio drwy: 

 Dargedu sgiliau galwedigaethol a chyflogadwyedd 

 Gwella cefnogaeth bersonol, yn cynnwys hyfforddi, mentora a helpu gyda phontio 

 Gwireddu buddiannau rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop 

 Cynyddu’r defnydd o ryddhau ar drwydded dros dro (ROTL) i bobl ifanc yn y gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid; fel eu bod yn 
cymryd mwy o ddiddordeb ar ôl cael eu rhyddhau mewn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. 

 

 
Mesurir cyflawniadau drwy 

o Gynyddu nifer y cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaeth 
o Cynyddu cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaeth drwy Academi Prentisiaeth Sir y Fflint, Gwaith yn yr Arfaeth a rhaglenni cyfalaf mawr 
o Nifer yr entrepreneuriaid a gefnogir drwy BEN Sir y Fflint 
o Gwella’r sail sgiliau leol er mwyn gwella cyflogadwyedd a gobeithion cyflog drwy well cymwysterau 
o Cynyddu nifer y dysgwyr sy’n cyflawni Trothwy Lefel 1 
o Cynnal lefelau’r rhai 16 mlwydd oed sydd mewn addysg, gwaith a hyfforddiant uwchben safle’r meincnod 
o Lleihau nifer y rhai 18 – 24 oed sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith 
o Cyflwyno ROTL yn raddol i sefydliadau/partneriaid newydd 

 
 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Sefydliadau/partneriaid newydd yn cymryd rhan yn ROTL 31/03/17 
 
 
 
 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Data Targed Targed i 
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Arweiniol Gwaelodlin (Haf 
2015) 

2016/17 (Haf 
2016) 

Ymgyrraedd 
Ato 2017/2018 

(Haf 2017) 

Nifer cynyddol o gyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaeth 

 
 
 
 
 
 

Prif Swyddog – 
Addysg ac 
Ieuenctid 

 
Prif Swyddog – 
Cymunedau a 

Menter 

Ffynhonnell: 
https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Education-
and-Skills/Post-16-Education-and-Training/Further-

Education-and-Work-Based-Learning/Learners/Work-
Based-Learning/uniquelearnersworkbasedlearning-by-

programmetype-domicile 

 Prentisiaethau 
2,300 (Bl.  

Academ2013/14) 
Gwybodaeth 

Reoli 
Gwybodaeth 

Reoli 

 Hyfforddeiaethau 
235 (Bl.  

Academ2013/14) 
Gwybodaeth 

Reoli 
Gwybodaeth 

Reoli 

Cynyddu cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaeth drwy Academi 
Prentisiaeth Sir y Fflint, Gwaith yn yr Arfaeth a’n rhaglenni cyfalaf mawr 
(SATC a SHARP) 

10 tbc (SATC yn 
unig) 

7 tbc (WHQS 3 
a SHARP 4, 
SHARP tbc) 

4 tbc (SATC yn 
unig ) 

Nifer yr entrepreneuriaid a gefnogir drwy BEN Sir y Fflint 
 

100 150 tbc 

Gwella’r sail sgiliau leol er mwyn gwella cyflogadwyedd a gobeithion 
cyflog drwy well cymwysterau: 
  

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Llafurlu: 
https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/19461573

87/report.aspx?town=flintshire#tabquals 

 Nifer preswylwyr Sir y Fflint sy’n gymwys hyd at lefel NVQ 2 
70.2%  

(Rhagfyr 2014) 
Gwybodaeth 

Reoli 
Gwybodaeth 

Reoli 

 Nifer preswylwyr Sir y Fflint sy’n gymwys hyd at lefel NVQ 3 
51%  

(Rhagfyr 2014) 
Gwybodaeth 

Reoli 
Gwybodaeth 

Reoli 

 Nifer preswylwyr Sir y Fflint sy’n gymwys hyd at lefel NVQ 4 ac uwch 
28%  

(Rhagfyr 2014) 
Gwybodaeth 

Reoli 
Gwybodaeth 

Reoli 

Nifer cynyddol o ddysgwyr yn cyflawni Trothwy Lefel 1* 94.3% 96.2% tbc 

Sicrhau lefelau uchel o bobl ifanc 16 oed sydd mewn addysg, cyflogaeth 
a hyfforddiant 
(Ffynhonnell: http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-
education-employment-training/?lang=en) 

98.7% 
(Bl 11 gadawyr 

ysgol 2014) 
98.9%  tbc 

Gostwng canran y rhai 18 – 24 oed sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith tbc 4.9% tbc 
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*Mae targedau addysg yn seiliedig ar wybodaeth am alluoedd y cohort ac felly nid ydynt yn dangos cynnydd cyson flwyddyn ar ôl blwyddyn 
 
Bodloni targedau Cronfa Gymdeithasol Ewrop: 

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop (Trac):  

Prif Swyddog – 
Addysg ac 
Ieuenctid 

 
Prif Swyddog – 
Cymunedau  a 

Menter 
 

   

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol 
i’r gwaith 

Dd/B mesur 
newydd 

tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli 

Dd/B mesur 
newydd 

tbc tbc 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop (Adtrac):    

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol 
i’r gwaith 

Dd/B mesur 
newydd 

tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli 

Dd/B mesur 
newydd 

tbc tbc 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop (Opus):    

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol 
i’r gwaith 

Dd/B mesur 
newydd 

50 83 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli 

Dd/B mesur 
newydd 

50 86 

Cymunedau dros Waith:     

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol 
i’r gwaith 

tbc tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli 

tbc tbc tbc 
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Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Sgiliau a 
Dysgu 

Addysg Fodern 
sy’n Perfformio 

Gwella’r ddarpariaeth ddysgu a chyfleoedd i gael gwell canlyniadau i’r dysgwyr 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17:  
 

Gwneud gwahaniaeth drwy’n Strategaeth Gwella a Moderneiddio Addysg ac Ieuenctid gan godi safonau drwy: - 

1. Weithio’n effeithiol gyda’r Gwasanaeth Rhanbarthol Gwella Ysgolion (GwE) i: 

 Ddatblygu capasiti arweinyddiaeth mewn ysgolion drwy foderneiddio ysgolion a gweithio’n rhanbarthol; 

 Rhannu’r arferion addysgu a’r adnoddau gorau ar draws yr ysgolion sydd fwyaf eu hangen; 

 Canfod a thargedu cefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd mewn mwyaf o angen; 

 Datblygu gallu ysgolion i ymateb i gynlluniau cenedlaethol a diwygio’r cwricwlwm; a 

 Gwella sgiliau mewn llythrennedd digidol, llythrennedd a rhifedd 
2. Lleihau effaith tlodi ac amddifadedd drwy’r flaenoriaeth genedlaethol ar gyfer gwella ysgolion, Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf (2015-

17) a Strategaeth Gwasanaethau Ieuenctid Integredig Sir y Fflint (2014-18), “Cyflawni gyda’n Gilydd”. 
3. Gwella deiliannau i Blant sy’n Derbyn Gofal a phobl ifanc sy’n dod allan o’r System Cyfiawnder Ieuenctid. 
4. Parhau i weithredu Band A o’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 
5. Datblygu a gweithredu cynllun ar gyfer y cam nesaf o Foderneiddio Ysgolion, drwy’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) 
6. Sicrhau strategaeth gynaliadwy ar gyfer trwsio a chynnal a chadw adeiladau ysgol. 
7. Sicrhau cyfres gynaliadwy o bolisïau trafnidiaeth ac arferion cyflenwi effeithiol. 
8. Datblygu agwedd leol effeithiol at ddiwygiadau cynhwysiant cenedlaethol. 

 

Mesurir cyflawniadau drwy 
 Wella canlyniadau mewn Mathemateg, Saesneg/Cymraeg Iaith 1af a Dangosydd Pwnc Craidd yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 a 

3 
 Gwella canlyniadau yng Nghyfnod Allweddol 4 yn cynnwys Trothwy Cynwysedig Lefel 2, Sgôr Pwyntiau Wedi’i Chapio a Throthwy A*-A 
 Codi safonau a gyflawnir gan ddysgwyr sydd â hawl i brydau ysgol am ddim 
 Gwella nifer yr oriau mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth y gall pobl ifanc mewn cyfiawnder ieuenctid gael mynediad atynt 
 Cwblhau cerrig milltir allweddol i’r rhaglenni Ysgolion yr 21ain Ganrif a Moderneiddio Ysgolion 
 Datblygu a gweithredu cynllun ar gyfer cam nesaf Moderneiddio Ysgolion, drwy raglen Ysgolion y 21ain Ganrif (Band B). 
 Cynnal lefelau’r nifer y rhai 16 oed mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant uwchben safle meincnod y Cyngor 
 Sicrhau strategaeth gynaliadwy ar gyfer trwsio a chynnal a chadw adeiladau ysgol. 
 Sicrhau strategaeth gynaliadwy o bolisïau trafnidiaeth ac arferion cyflenwi effeithiol. 
 Datblygu agwedd leol effeithiol at ddiwygiadau cynhwysiant cenedlaethol.  

 
 



  Cynllun Gwella 2016/17: Atodiad 2 – ‘Sut rydym yn Mesur 

T u d a l e n  19 | 39 

 

Cerrig Milltir Cyflawni i’r Strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  
 Cwblhau cerrig milltir Ysgolion y 21ain Ganrif (Band A) yn unol â’r dyddiadau targed: 

o Prosiect Campws Treffynnon Cam 1 (adeiladau) erbyn 31/08/16   
o Prosiect Campws Treffynnon Cam 2 (allanol a meysydd chwarae) erbyn 28/02/17  
o 6ed Glannau Dyfrdwy, Coleg Cambria erbyn 31/08/17 
o Gweddill Rhaglen Band A i’w gwblhau erbyn 31/03/19  

 Datblygu agwedd leol effeithiol at ddiwygiadau cynhwysiant cenedlaethol yn unol â’r amserlen ddeddfwriaethol – i’w gadarnhau 
 

Monitro cynnydd yn gryno bob chwarter: 
 Datblygu a gweithredu cynllun ar gyfer cam nesaf Moderneiddio Ysgolion, drwy raglen Ysgolion y 21ain Ganrif (Band B). 
 Sicrhau strategaeth gynaliadwy ar gyfer trwsio a chynnal a chadw adeiladau ysgol. 
 Sicrhau strategaeth gynaliadwy o bolisïau trafnidiaeth ac arferion cyflenwi effeithiol. 

 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
(2015/16) 

Targed 
2016/17 

Targed i 
Ymgyrraedd 

Ato 2017/2018 

Canlyniadau mewn Mathemateg, Saesneg/Cymraeg Iaith 1af a Dangosydd Pwnc Craidd ar bob Cyfnod Allweddol 

Canran y dysgwyr sy’n cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen 

Prif Swyddog Addysg 
ac Ieuenctid 

87% 87.9%  88.5% 

* Gwell Canlyniadau mewn Mathemateg yn:    

o Cyfnod Allweddol 4 69.4% 74.4%  75.2% 

o Cyfnod Allweddol 3 92.0% 93.8%   94.2% 

o Cyfnod Allweddol 2 90.9% 87.9% 88.8% 

o Cyfnod Sylfaen 90.2% 88.4%  86.5% 

* Gwell Canlyniadau mewn Saesneg yn:    

o Cyfnod Allweddol 4 72.2% 76.1%   76.5% 

o Cyfnod Allweddol 3 91.4% 93.0%   93.1% 

o Cyfnod Allweddol 2 90.1% 87.3%   87.5% 

o Cyfnod Sylfaen 89.0% 86.2%   83.5% 

* Gwell Canlyniadau mewn Cymraeg (iaith gyntaf) yn:    

o Cyfnod Allweddol 4 54.6% 74.7%   78.7% 

o Cyfnod Allweddol 3 80.0% 92.1% 92.9% 
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o Cyfnod Allweddol 2 86.4% 85.4%   85.2% 

o Cyfnod Sylfaen 91.2% 85.6% 93.2% 

EDU/003 - Canran y dysgwyr sy’n cyflawni’r Dangosydd Pwnc Craidd 
yng Nghyfnod Allweddol 2 

87.9% 89.1%   89.4% 

EDU/004 - Canran y dysgwyr sy’n cyflawni’r Dangosydd Pwnc Craidd 
yng Nghyfnod Allweddol 3 

87.1% 89.3% 90.1% 

Canran y dysgwyr sy’n cyflawni 5 neu fwy TGAU A* i C neu’r galwedigaethol gyfatebol 

Gwella canlyniadau yn y Sgôr Pwyntiau Wedi’i Chapio, yn cynnwys 
cyfran uwch o raddau A* ac A Prif Swyddog Addysg 

ac Ieuenctid 

342.1 pwynt 362.7 pwynt 375.0 pwynt 

EDU/017 – Canran y dysgwyr sy’n cyflawni Trothwy Lefel 2 yn cynnwys 
Mathemateg a Saesneg a/neu Cymraeg Iaith Gyntaf 

60.6% 65.1% 69.0% 

Codi’r safonau a gyflawnir gan y dysgwyr sydd â hawl i brydau ysgol am ddim, “Yn Derbyn Gofal” neu yn fregus mewn rhyw ffordd arall 

Gwella perfformiad y cohort o ddysgwyr sydd â hawl i Brydau Ysgol am 
Ddim i gyrraedd Dangosydd Lefel 1 (Pump TGAU A* i C neu’r 
galwedigaethol gyfatebol yn cynnwys Mathemateg a Saesneg a/neu 
Gymraeg Iaith Gyntaf) 

Prif Swyddog Addysg 
ac Ieuenctid 

92.1% 96.6% 97.6% 

Gwella perfformiad y cohort o ddysgwyr sydd â hawl i Brydau Ysgol am 
Ddim i gyrraedd Dangosydd Lefel 2+ (Pump TGAU A* i C neu’r 
galwedigaethol gyfatebol yn cynnwys Mathemateg a Saesneg a/neu 
Gymraeg Iaith Gyntaf) 

35.2% 43.9%   54.4% 

Gwella perfformiad y cohort o ddysgwyr sydd â hawl i Brydau Ysgol am 
Ddim yn y dangosydd Sgôr Pwyntiau Wedi’i Chapio. (Pwyntiau a gafwyd 
yng nghanlyniadau’r wyth cwrs gorau) 

308.1pwynt 338.7 pwynt  344.6 pwynt 

Gwella perfformiad y cohort o ddysgwyr sydd â hawl i Brydau Ysgol am 
Ddim i gyflawni’r Dangosydd Pwnc Craidd yng Nghyfnod Allweddol 3 

71.3% 76.5% 78.8% 

Mynediad i addysg, hyfforddiant neu waith i bobl ifanc yn y System Cyfiawnder Ieuenctid 

Nifer yr oriau o addysg, hyfforddiant neu waith a gynigir i bobl ifanc oed 
ysgol sydd yn y system cyfiawnder ieuenctid 

Prif Swyddog Addysg 
ac Ieuenctid 

 

 25 awr 83% 60% 75% 

 16+ awr 90% 65% 80% 
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Cynnal  lefelau’r bobl ifanc 16 oed mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant uwchben safle meincnod y Cyngor 

Sicrhau lefelau uchel o bobl ifanc 16 oed mewn addysg, cyflogaeth a 
hyfforddiant 
(Ffynhonnell: http://gov.wales/statistics-and-research/young-people-not-
education-employment-training/?lang=en) 

 
98.7% 

(Gadawyr ysgol 
Bl 11 2014) 

98.9% tbc 

 
* Diffinio Cyfnod Allweddol: 

 Cyfnod Allweddol 4 = cyflawni A*-C mewn TGAU 

 Cyfnod Allweddol 3 = cyflawni Lefel 5 neu uwch 

 Cyfnod Allweddol 2 = cyflawni Lefel 4 neu uwch 
 
 
Mae targedau addysg yn seiliedig ar wybodaeth am alluoedd y cohort ac felly nid ydynt yn dangos cynnydd cyson flwyddyn ar ôl blwyddyn. 
 



  Cynllun Gwella 2016/17: Atodiad 2 – ‘Sut rydym yn Mesur 

T u d a l e n  21 | 39 

 

 

Blaenoriaeth 
Is-

Flaenoriaeth 
Effaith 

Cymunedau 
Diogel 

Diogelwch 
Cymunedol 

Cadw pobl a chymunedau yn ddiogel 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17: 
 

1. Datblygu cynllun i gyflawni prif ddeilliannau Cynllun Diogelwch Cymunedol Bwrdd Cymunedau Diogelach Gogledd Cymru (NWSCB). 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Adolygu sut mae’r NWSCB yn perfformio ar y fframwaith cyflawni 
o Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn mabwysiadu a dilyn prif flaenoriaethau’r Cynllun Diogelwch Cymunedol rhanbarthol 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

  Adolygu Fframwaith Cyflawni’r NWSCB erbyn 01/10/2016 
  Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn mabwysiadu a dilyn prif flaenoriaethau’r Cynllun Diogelwch Cymunedol erbyn 31/12/2016 

 

 

2. Cyfrannu at gyflawni blaenoriaethau Cynllun Diogelwch Cymunedol Gogledd Cymru: 

 Lleihau effaith cam-drin domestig ar ddioddefwyr risg uchel sy’n dioddef yn gyson 

 Lleihau effeithiau camddefnyddio sylweddau drwy well darpariaeth gwasanaeth 

 Rheoli effeithiau Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Fynd i’r afael ag achosion cyson o gam-drin domestig 
o Parhau i gyflawni targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer ‘Triniaethau a gwblhawyd’ ac amseroedd aros am wasanaethau camddefnyddio sylweddau 
o Cytuno ar ymateb cydlynol i fodloni gofynion y Ddeddf. 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Cytuno ar ymateb cydlynol i fodloni gofynion y Ddeddf erbyn 31/03/17 
 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
2015/16 

Targed 
2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Canran y dioddefwyr cyson risg uchel a gyfeiriwyd at MARAC Sir y Fflint 
(gosodir y targed yn unol â tharged y Swyddfa Gartref) 

Prif Swyddog – 
Cynllunio a’r 

18.6% 28% 28% 
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Cyflawni amser aros o lai nag 20 diwrnod o gyfeiriad i driniaeth (KPI 2)  
Amgylchedd 

tbc 
80%  

(Targed LlC) 
80% 

(Targed LlC) 

Cyflawni targed Llywodraeth Cymru ar gyfer canran y triniaethau 
camddefnyddio sylweddau a gwblhawyd (80%) (KPI 6) 

tbc 
80% 

(Targed LlC) 
80% 

(Targed LlC) 

 
 

3. Lleihau ofn tor-cyfraith drwy wneud y defnydd gorau o’r technolegau diweddaraf yn cynnwys teledu cylch cyfyng (CCTV). 

Mesurir cyflawniad drwy: 
 Gytuno ar flaen gynllun ar gyfer gwydnwch yr ystafell reoli (lleoliad ac adnewyddu’r dechnoleg) 
 Cytuno ar gynllun busnes a chyllido newydd ar gyfer y gwasanaeth yn y dyfodol 
 Cynnal parhad y gwasanaeth yn ystod yr adolygiad gwasanaeth 
 Cynnal parhad cyllid partneriaeth y Cyngor a Chynghorau Tref a Chymuned yn ystod yr adolygiad gwasanaeth 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Cytuno ar flaen gynllun ar gyfer gwydnwch yr ystafell reoli (lleoliad ac adnewyddu’r dechnoleg) erbyn 31/03/17 – i’w gadarnhau 
 Cytuno ar gynllun busnes a chyllido newydd ar gyfer y gwasanaeth yn y dyfodol erbyn 31/03/17 – i’w gadarnhau 

 
Monitro cynnydd yn gryno bob chwarter: 

 Cynnal parhad y gwasanaeth yn ystod yr adolygiad gwasanaeth 
 Cynnal parhad cyllid partneriaeth y Cyngor a Chynghorau Tref a Chymuned yn ystod yr adolygiad gwasanaeth 
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Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Tlodi Uchafu Incwm Gwarchod pobl rhag tlodi 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17: 
 

1. Darparu gwasanaethau cyngor a chymorth i helpu pobl i warchod eu hincwm. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Helpu preswylwyr Sir y Fflint i hawlio Nawdd Cymdeithasol a Chredydau Treth ychwanegol y mae ganddynt hawl iddynt 
o Helpu pobl gyda newidiadau Diwygio Lles drwy ddefnyddio Polisi DHP y Cyngor yn effeithiol 
o Cefnogi preswylwyr Sir y Fflint i reoli eu hymrwymiadau ariannol yn well 
o Monitro cyflymder prosesu hawliadau Budd-dal Tai: i) hawliadau newydd ii) newid amgylchiadau 
 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
2015/16 

Targed 
2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Swm y Nawdd Cymdeithasol a’r Credydau Treth ychwanegol a dalwyd i 
breswylwyr Sir y Fflint o ganlyniad i waith y Cyngor (WEL/001) 

Prif Swyddog – 
Cymunedau a Menter 

£1,900,000 £2,000,000 £2,300,000 

Swm y taliad tai disgresiynol (DHP) a dalwyd i helpu pobl i addasu i 
newidiadau Diwygio Lles 

tbc 
Gwybodaeth 

Reoli 
Gwybodaeth 

Reoli 

Nifer y preswylwyr a gynorthwywyd i reoli eu hymrwymiadau ariannol yn 
well 

168 
Gwybodaeth 

Reoli 
Gwybodaeth 

Reoli 

Cyflymder prosesu hawliadau Budd-dal Tai (diwrnodau):    

 hawliadau newydd tbc diwrnod 20 diwrnod 19 diwrnod 

 newid amgylchiadau tbc diwrnod 8 diwrnod 17 diwrnod 

 
 

2.  Helpu pobl i fynd yn nes at waith a / neu fod yn barod am waith drwy ystod o raglenni a ariennir gan y Llywodraeth ac Ewrop 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Nifer y bobl leol sy’n mynd yn nes at waith neu’n dod yn barod i weithio wedi elwa ar raglenni’r Llywodraeth a / neu rai a ariennir gan Ewrop. 

 



  Cynllun Gwella 2016/17: Atodiad 2 – ‘Sut rydym yn Mesur 

T u d a l e n  24 | 39 

 

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 

2015/16 

Targed 
2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop – Trac: 
 

Prif Swyddog – 
Cymunedau a 

Menter 
 

Prif Swyddog – 
Addysg ac 
Ieuenctid 

 
Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

   

 Nifer y bobl sy’n mynd i mewn i waith tbc tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol i 
waith 

tbc tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli 

tbc tbc tbc 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop - Adtrac: 
 

   

 Nifer y bobl sy’n mynd i mewn i waith tbc tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol i 
waith 

tbc tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli 

tbc tbc tbc 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop - Opus: 
 

   

 Nifer y bobl sy’n mynd i mewn i waith 
Dd/B mesur 

newydd 
12 31 

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol i 
waith 

Dd/B mesur 
newydd 

50 83 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli 

Dd/B mesur 
newydd 

50 86 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop – Cymunedau dros Waith: 
 

   

 Nifer y bobl sy’n mynd i mewn i waith tbc tbc tbc 



  Cynllun Gwella 2016/17: Atodiad 2 – ‘Sut rydym yn Mesur 

T u d a l e n  25 | 39 

 

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol i 
waith 

tbc tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli 

tbc tbc tbc 

Teuluoedd yn Gyntaf: 
 

   

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol i 
waith (data gwaelodlin yn seiliedig ar C1-3 o 2015/16) 

133 (108 o ymarferwyr, 
25 defnyddiwr 
gwasanaeth) 

150 150 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli (data gwaelodlin yn seiliedig ar C1-3 o 2015/16) 

15 30 30 

Dechrau’n Deg: 
 

   

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol i 
waith 

tbc tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli 

tbc tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol i 
waith 

tbc tbc tbc 

Mesurau Cyflawniad 
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 

2015/16 
Targed 2016/17 

Cymunedau yn Gyntaf:  
 

   

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol i 
waith 

tbc tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle 
gwirfoddoli 

tbc tbc tbc 

 Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster neu ardystiad sy’n berthnasol i 
waith 

tbc tbc tbc 

Cefnogi Pobl:     
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 Nifer y bobl sy’n cofnodi canlyniad cadarnhaol o dan y mesur 
deilliant “Ymgysylltu ag addysg a dysgu" 

613 
Sefydlu 

Gwaelodlin 

I’w gadarnhau 
ar ôl Sefydlu’r 

Gwaelodlin 

 Nifer y bobl sy’n cofnodi canlyniad cadarnhaol o dan y mesur 
deilliant “Ymgysylltu mewn cyflogaeth/cyfleoedd gwirfoddoli" 

652 
Sefydlu 

Gwaelodlin 

I’w gadarnhau 
ar ôl Sefydlu’r 

Gwaelodlin 

 
 

3. Cyflwyno mesurau effeithlonrwydd ynni i gartrefi yn Sir y Fflint. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Ostwng bil tanwydd blynyddol cyffredinol y preswylwyr 
o Nifer y cartrefi sy’n derbyn mesurau effeithlonrwydd ynni 
o Creu a lansio fframwaith cenedlaethol ar gyfer deunyddiau a chyflenwyr ynni effeithlon   

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

o Creu a lansio fframwaith cenedlaethol ar gyfer deunyddiau a chyflenwyr ynni effeithlon erbyn MM/YY 
 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
2015/16 

Targed 
2016/17 

Swyddog 
Arweiniol 

Darperir y dangosyddion canlynol er gwybodaeth a monitro yn unig ac nid ydynt yn addas ar gyfer gosod targedau yn eu herbyn 

Gostwng bil tanwydd blynyddol cyffredinol y preswylwyr* Prif Swyddog – 
Cymunedau a Menter 

£296,030 tbc tbc 

Nifer y cartrefi sy’n derbyn mesurau effeithlonrwydd ynni 593 800 tbc 

 
     *Nid yw’r ffigyrau ar gyfer gostwng bil tanwydd ac allyriadau carbon yn cydberthyn fel y gellid disgwyl i nifer y cartrefi sy’n derbyn mesurau gan fod 
hyn yn dibynnu ar gyfansoddiad y mesurau. 
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Blaenoriaeth 
Is-

Flaenoriaeth 
Effaith 

Yr 
Amgylchedd 

Seilwaith a 
Gwasanaethau 

Trafnidiaeth 
Cyrraedd gwaith, gwasanaethau a chyfleusterau lleol yn ddiogel 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17: 
 

1. Cyrchu a defnyddio’r cyllid grant sydd ar gael i gefnogi blaenoriaethau’r Cyngor i gael mynediad at waith, iechyd, hamdden ac addysg. 

Mesurir cyflawniad drwy: 

 Gyflwyno bidiau cyllid llwyddiannus i LlC am gyllid trafnidiaeth leol 

 Llwyddo i gyflwyno cynlluniau a ariennir drwy’r  Gronfa Drafnidiaeth Leol (seilwaith) 

 Paratoi’r map ffordd sy’n bodoli’n barod a’r map rhwydwaith integredig ar gyfer “Teithio Llesol” 

 Sicrhau cyllid drwy’r Gronfa Ddatblygu Wledig a Chymunedol (trafnidiaeth gymunedol) 
 

Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Cronfa Drafnidiaeth Leol – cyflawni cynlluniau seilwaith erbyn 31/03/17 

 Teithio Llesol – cynhyrchu’r map ffordd sy’n bodoli’n barod a’r map rhwydwaith integredig erbyn 30/09/17 

 Y Gronfa Ddatblygu Wledig a Chymunedol (trafnidiaeth gymunedol) – sicrhau cyllid erbyn – i’w gadarnhau 

  

 

2. Blaenoriaethu gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ar rwydwaith ffyrdd y Cyngor a gweithredu rhaglenni gwaith o fewn y cyllid sydd ar 
gael er mwyn gwneud y rhwydwaith trafnidiaeth yn fwy gwydn, effeithlon a dibynadwy.  

Mesurir cyflawniad drwy: 

 Fonitro cyflwr y rhwydwaith ffyrdd 

 Cynnal archwiliadau i sicrhau fod y gwaith adfer yn bodloni’r safonau gofynnol ac yn codi safon y gwaith a wneir ar rwydwaith Sir y Fflint 
 

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 

2015/16 

Targed 
2016/17 

Swyddog 
Arweiniol 

THS/012 – Canran y prif ffyrdd (A), y ffyrdd llai (B) a’r ffyrdd llai (C) sydd 
mewn cyflwr gwael yn gyffredinol Prif Swyddog – 

Trafnidiaeth a’r 
Strydlun 

7% 8% * 8% * 

Canran yr archwiliadau a gynhaliwyd i sicrhau fod y gwaith adfer yn 
bodloni’r safonau gofynnol er mwyn codi safon y gwaith a wneir ar 

40% 50% 50% 
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rwydwaith priffyrdd Sir y Fflint 

*Oherwydd gostyngiadau mewn cyllid bydd cyflawni’r targedau hyn yn dal i olygu lefel perfformiad uchelgeisiol iawn 
 

3. Defnyddio’r cyllid sydd ar gael i gefnogi blaenoriaethau’r Cyngor i wella diogelwch ffyrdd ar rwydwaith priffyrdd y Sir. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
 Gyflawni Cynlluniau Diogelwch Cymorth Grant a ariennir gan LlC i fynd i’r afael â thueddiadau gwrthdrawiadau a thagfeydd ar y rhwydwaith 

ffyrdd drwy Raglen Cymorth Grant Llywodraeth Cymru 
 Cyflawni cynlluniau a ariennir gan LlC a nodwyd fel rhan o Lwybrau Diogel mewn Cymunedau 
 Cyflawni cynlluniau diogelwch ffordd a ariennir gan LlC i leihau perygl gwrthdrawiadau mewn grwpiau risg uchel (mesurau i yrwyr hŷn, gyrwyr 

ifanc sydd newydd gymhwyso a gyrwyr beic modur) 
 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Cyflawni Cynlluniau Diogelwch Cymorth Grant a ariennir gan LlC i fynd i’r afael â thueddiadau gwrthdrawiadau a thagfeydd ar y rhwydwaith 
ffyrdd drwy Raglen Cymorth Grant Llywodraeth Cymru erbyn 31/03/17 

 Cyflawni cynlluniau a ariennir gan LlC a nodwyd fel rhan o Lwybrau Diogel mewn Cymunedau erbyn 31/03/17 
  

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
2015/16 

Targed 
2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Cynlluniau diogelwch y ffodd i leihau perygl gwrthdrawiadau mewn 
grwpiau risg uchel: 

Prif Swyddog – 
Trafnidiaeth a’r 

Strydlun 

   

 Gyrwyr hŷn sy’n cael asesiad gyrru 27 27  
DD/B bydd yn 

dibynnu ar gyllid 

 Gyrwyr ifanc newydd gymhwyso yn cymryd rhan yn Pass Plus 44 44 
DD/B bydd yn 

dibynnu ar gyllid 

 Gyrwyr beic modur sy’n mynychu Bike Saf / Cyrsiau FBOS / 
Scooter Safe 

63 63 
DD/B bydd yn 

dibynnu ar gyllid 

 
 

4. Gweithio’n agos â’r cymunedau i ddatblygu cynlluniau trafnidiaeth gymunedol arloesol a chynaliadwy. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
 Weithio gyda chymunedau lleol sydd â diddordeb i ddatblygu Strategaeth Trafnidiaeth Gymunedol 
 Datblygu cynlluniau trafnidiaeth gymunedol i gyd-fynd â rhwydwaith craidd y gwasanaethau bws 
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 Datblygu canolfannau trafnidiaeth gymunedol o fewn y cyllid sydd ar gael 
 

Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  
 Gweithio gyda chymunedau lleol sydd â diddordeb i ddatblygu Strategaeth Trafnidiaeth Gymunedol erbyn 31/03/17 
 Datblygu cynlluniau trafnidiaeth gymunedol i gyd-fynd â rhwydwaith craidd y gwasanaethau bws erbyn – i’w gadarnhau 

 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
2015/16 

Targed 
2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Nifer y canolfannau trafnidiaeth gymunedol a ddatblygwyd o fewn y 
cyllid sydd ar gael 
 

Prif Swyddog – 
Trafnidiaeth a’r 

Strydlun 

Dd/B mesur 
newydd 

tbc tbc 
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Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Yr 
Amgylchedd 

Datblygu 
Cynaliadwy a 

Rheolaeth 
Amgylcheddol 

Gwarchod ein Hamgylchedd lleol 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17: 
 

1. Sefydlu Gweithgor Amgylchedd i sicrhau fod y Cyngor yn mabwysiadu dull integredig o gyflenwi gwasanaeth sy’n bodloni nodau ac 
amcanion y Grant Amgylchedd Sengl (SEG). 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Gael cymeradwyaeth i’r cais am grant 
o Sefydlu Grŵp Amgylchedd Sengl 
o Monitro cynnydd a hawlio’r cyllid grant cyfatebol 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

o Cael cymeradwyaeth i’r cais am grant erbyn – i’w gadarnhau 
o Sefydlu Grŵp Amgylchedd Sengl erbyn – i’w gadarnhau 
o Monitro cynnydd a hawlio’r cyllid grant cyfatebol erbyn – i’w gadarnhau 

 

 
 

2. Cytuno ar weledigaeth ac amcanion y Cynllun Datblygu Lleol, ac opsiynau i gynnwys twf. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
 Gynnal asesiad ynni adnewyddadwy i’r CDLl mewn partneriaeth â Chyngor Wrecsam a fydd yn sail i’r cynllun cyn-adneuo ac yn ddiweddarach 

y cynllun wedi’i adneuo 
 Cytuno ar amserlen ddiwygiedig a chytundeb cyflawni gyda Llywodraeth Cymru yn arwain at y cynllun cyn-adneuo 
 Rhoi cyhoeddusrwydd i’r cynllun cyn-adneuo 
 Cwblhau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun cyn-adneuo 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Cynnal asesiad ynni adnewyddadwy i’r CDLl mewn partneriaeth â Chyngor Wrecsam a fydd yn sail i’r cynllun cyn-adneuo ac yn ddiweddarach 
y cynllun wedi’i adneuo erbyn 30/09/16 

 Ailymweld â’r amserlen a chytundeb cyflawni gyda Llywodraeth Cymru erbyn 31/03/17 
 Rhoi cyhoeddusrwydd i’r cynllun cyn-adneuo erbyn 31/03/17 
 Cwblhau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun cyn-adneuo erbyn 31/03/17 
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3. Lleihau ein Hôl Troed Carbon. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
 Greu dwy fferm solar ar dir Cyngor Sir y Fflint 
 Gosod cyswllt trydan rhwng safle Tirlenwi Brook Hill a Depo Alltami neu gytuno ar rwydwaith preifat rhithwir gyda Scottish Power er mwyn 

defnyddio’r ynni a gynhyrchir yn llawn a lleihau costau 
 Creu gorsaf drosglwyddo gwastraff ym Maes Glas erbyn mm/yy 
 Gwella perfformiad ailgylchu 
 Lleihau’n allyriadau carbon 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Dwy fferm solar i fod yn weithredol erbyn 31/11/16 
 Gosod cyswllt trydan rhwng safle Tirlenwi Brook Hill a Depo Alltami neu gytuno ar rwydwaith preifat rhithwir gyda Scottish Power er mwyn 

defnyddio’r ynni a gynhyrchir yn llawn a lleihau costau erbyn 31/03/17 
 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
2015/16 

Targed 
2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

EEFLM1 – Ymrwymiad Lleihau Carbon – Lleihau’n hôl troed carbon 
drwy gyflawni’n Strategaeth Lleihau Carbon (portffolio annomestig) 

Prif Swyddog – 
Cynllunio a’r 
Amgylchedd 

 

1.14% (lleihad 
19.67% (lleihad 
cronnol dibynnu 

ar y tywydd) 

4% 
lleihad 

60%  
lleihad cronnol 

erbyn 2021 

 
 

4.  Adolygu’r Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Gwblhau Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd Lleol Sir y Fflint 
o Datblygu rhestr o gynlluniau lliniaru llifogydd blaenoriaeth yn seiliedig ar feini prawf tryloyw 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Cwblhau Cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd Lleol Sir y Fflint erbyn 01/07/16 

 Datblygu rhestr o gynlluniau lliniaru llifogydd blaenoriaeth yn seiliedig ar feini prawf tryloyw erbyn 01/04/17 
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5.  Lleihau digwyddiadau ac effaith tor-cyfraith amgylcheddol. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
 Adnabod yr ardaloedd sydd â phroblem troseddau amgylcheddol drwy wybodaeth leol a cheisiadau am wasanaeth 
 Ymgyrchoedd gorfodi wedi’u targedu mewn ardaloedd â phroblemau 

 
Monitro cynnydd yn gryno bob chwarter: 

 Adnabod yr ardaloedd sydd â phroblem troseddau amgylcheddol drwy wybodaeth leol a cheisiadau am wasanaeth 
 Ymgyrchoedd gorfodi wedi’u targedu mewn ardaloedd â phroblemau 
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Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Modern ac 
Effeithiol 

Datblygu 
Cymunedau 

Cefnogi cymunedau i fod yn fwy cryf 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17: 
 

1. Datblygu’r sectorau cymunedol a chymdeithasol drwy ddatblygu a thyfu mentrau cymdeithasol yn Sir y Fflint, a fydd yn eu tro yn 
cefnogi a chreu mathau newydd o fusnes lleol. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Fonitro nifer y mentrau cymdeithasol newydd a ddatblygwyd 
o Monitro nifer y mentrau cymdeithasol a gefnogwyd i lwyddo a ffynnu 
o Monitro’r buddiannau cymunedol sy’n deillio o’r mentrau cymdeithasol newydd 

 
Monitro cynnydd yn gryno bob chwarter: 

o Monitro’r buddiannau cymunedol gan fentrau cymdeithasol newydd yn seiliedig ar yr 8 Cytundeb Budd Cymunedol a ddrafftiwyd yn 2015/16 
 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Arweiniol 
Data 

Gwaelodlin 
2015/16 

Targed 
2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Nifer y mentrau cymdeithasol newydd a ddatblygwyd * Prif Swyddogion – 
Newid Sefydliadol a 

Chymunedau a 
Menter 

5 3 3 

Nifer y mentrau cymdeithasol a gefnogwyd i lwyddo a ffynnu (cyfarfodydd 
cefnogaeth a gynhaliwyd gyda Mentrau Cymdeithasol)  

12  12 12 

 

2. Annog gwirfoddolwyr a dinasyddion gweithgar 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Fonitro effaith y polisi gwirfoddoli lleol 

   

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 

2015/16 
Targed 2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Nifer y gwirfoddolwyr a roddwyd yn uniongyrchol mewn lleoliadau Prif Swyddogion – 541 Gwybodaeth Gwybodaeth 
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gwirfoddoli 
 

Newid Sefydliadol  Reoli Reoli 

 

3. Sicrhau budd cymunedol drwy gomisiynu nwyddau a gwasanaethau a’u heffaith 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Sefydlu Bwrdd Buddiannau Cymunedol ynghyd â chynllun gweithredu 
o Monitro canran y cymalau budd cymunedol a gynhwyswyd mewn contractau caffael 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu: 

o Sefydlu Bwrdd Buddiannau Cymunedol erbyn mis Medi 2016 
  

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 

2015/16 
Targed 2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Canran y contractau a ddyfarnwyd yn y flwyddyn ariannol dros £1m â 
chymalau budd cymunedol wedi’u cynnwys yn y dogfennau contract  Prif Swyddog- 

Llywodraethu 

100% 100% 100% 

Canran y contractau a ddyfarnwyd yn y flwyddyn ariannol dan £1m â 
chymalau budd cymunedol wedi’u cynnwys yn y dogfennau contract  

Dd/B mesur 
newydd 

20% 30% 

 

4. Cynllunio a gweithredu modelau cyflawni amgen (ADM) i gynnal gwasanaethau pwysig er mwyn diwallu angen y dyfodol. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Fonitro lefel yr arbedion effeithlonrwydd y mae’r Modelau wedi’u cefnogi 
o Monitro nifer y gwasanaethau a gynhaliwyd drwy eu cyflwyno mewn ffyrdd amgen 

  

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data Gwaelodlin 2015/16 Targed 2016/17 
Targed i 

ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Lefel yr arbedion effeithlonrwydd a gefnogwyd gan y Modelau Prif 
Swyddogion – 

Newid 
Sefydliadol 

Cynlluniau Busnes wedi’u 
cwblhau yn canfod 

arbedion o £2M o 2017/18 

Sefydlu ADMs 
erbyn 1 Ebrill 

2017 
£2m 

Nifer y gwasanaethau a gynhaliwyd drwy eu cyflwyno mewn 
ffyrdd amgen 

5 gwasanaeth mewn 3 
ADM erbyn 2017/18 

Sefydlu ADMs 
erbyn 1 Ebrill 

2017 
5 gwasanaeth 
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5. Grymuso cymunedau i redeg a rheoli cyfleusterau yn eu hardal drwy Drosglwyddiadau Asedau Cymunedol 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Fonitro nifer yr asedau cyhoeddus a drosglwyddwyd yn ddiogel i’r gymuned 
o Monitro’r buddiannau cymunedol a gafwyd yn sgil Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol 

 
Monitro cynnydd yn gryno bob chwarter: 

o Monitro’r buddiannau cymunedol gan fentrau cymdeithasol newydd yn seiliedig ar yr 8 Cytundeb Budd Cymunedol a ddrafftiwyd yn 2015/16 
 

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 

2015/16 
Targed 2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Nifer yr asedau cyhoeddus a drosglwyddwyd i’r gymuned 
Prif Swyddogion – 
Newid Sefydliadol 

8 wedi’u 
trosglwyddo 

neu’n cael eu 
cwblhau’n 
gyfreithiol 

15 wedi’u 
trosglwyddo 

neu’n cael eu 
cwblhau’n 
gyfreithiol 

15 wedi’u 
trosglwyddo 

neu’n cael eu 
cwblhau’n 
gyfreithiol 

 
 

6. Sicrhau nad yw’n Cymuned Lluoedd Arfog a’u teuluoedd yn cael eu hamddifadu wrth gyrchu Gwasanaethau’r Cyngor 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Fonitro cyflawniadau Cynllun Gweithredu Cyfamod y Lluoedd Arfog 

Monitro cynnydd yn gryno bob chwarter: 
o Monitro cyflawniadau Cynllun Gweithredu Cyfamod y Lluoedd Arfog 
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Blaenoriaeth Is-Flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Modern ac 
Effeithlon 

Gwella Rheoli 
Adnoddau 

Gwasanaethau’r rheng flaen yn cael eu cefnogi’n effeithlon ac effeithiol 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2016/17: 
 

1. Datblygu a gweithredu cynllun ariannol tair blynedd wedi’i adnewyddu sy’n adlewyrchu’r cyllid, y costau a’r arbedion effeithlonrwydd a 
ragwelir, i gefnogi gwneud penderfyniadau yn strategol. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Adolygu’n cynllun i gau’r bwlch cyllid o £38m ar gyfer 2016-2019 
o Paru’n blaenoriaethau â buddsoddiad refeniw a chyfalaf 
o Cyflawni’n targedau effeithlonrwydd 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

 Cynhyrchu Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ddiwygiedig erbyn 31/07/16 
  

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 

2015/16 
Targed 2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Swm y targedau arbedion effeithlonrwydd a gyflawnwyd. 
Prif Swyddog – 

Pobl ac Adnoddau 
83% 85% 90% 

 

2. Gweithredu Strategaeth y Bobl i sicrhau fod gan y cyngor ddigon o allu a chapasiti i weithredu’n effeithiol fel sefydliad llai. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Gymryd rhan yn rhaglenni Hyfforddiant a Datblygiad Academi Sir y Fflint 
o Monitro effaith rheoli perfformiad pobl 
o Monitro effaith Datblygiad a Thalent y Gweithiwr newydd 
o Cynllun rheoli ar gadw’n gallu 
o Monitro effaith Strategaeth y Bobl mewn portffolios gwasanaeth 

 
Cerrig Milltir Cyflawniad i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredu:  

o Monitro effaith Strategaeth y Bobl mewn portffolios gwasanaeth 
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Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 

2015/16 
Targed 2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Nifer y rhai sy’n cymryd rhan yn rhaglen Hyfforddiant a Datblygiad 
Academi Sir y Fflint 

Prif Swyddog – 
Pobl ac Adnoddau 

tbc tbc tbc 

Cynyddu canran y staff sy’n cael arfarniad blynyddol tbc tbc tbc 

Canran trosiant y gweithwyr (ac eithrio ymddeoliad cynnar a diswyddo 
gwirfoddol) 

10.64% 9% 8% 

(CHR/002) Nifer y dyddiau gwaith FTE fesul gweithiwr awdurdod lleol a 
gollir oherwydd absenoldeb salwch 

10.38% 9.3% 8.8% 

 

3. Rhesymoli defnydd y Cyngor o lety corfforaethol. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Leihau gofod llawr a chostau swyddfeydd a feddiannir 
o Cynyddu nifer/canran y gweithwyr sy’n gweithio mewn ffordd ystwyth 

  

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 

2015/16 
Targed 2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Lleihawyd gofod llawr (m2) y swyddfeydd a feddiannir 

Prif Swyddog – 
Newid Sefydliadol 

2 

22% 26% 30% 

Lleihad yng nghostau rhedeg llety corfforaethol (Neuadd y Sir, 
Swyddfeydd y Fflint a Phencadlys y Llyfrgell - yn cynnwys y costau 
staffio cysylltiedig e.e. gofalwr a diogelwch) 

100% i 
2013/14 
-20% i  

2015/16 

-25% tbc -30% 

Gweithio ystwyth – darparu desgiau fel canran o’r staff (Neuadd y Sir) 98% 89%  tbc 78% 

 

4. Gwneud y mwyaf o effeithlonrwydd prynu drwy ddefnyddio trefniadau caffael lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a thrwy ddefnydd 
cynyddol o ddatrysiadau electronig 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Greu arbedion effeithlonrwydd drwy ddefnyddio cydweithio caffael rhanbarthol a chenedlaethol 
o Gostwng cost caffael drwy ddefnyddio prynu electronig o’r dechrau i’r diwedd 

Mesurau Cyflawniad  Swyddog Data Targed 2016/17 Targed i 
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Arweiniol Gwaelodlin 
2015/16 

ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Cyflawni’r arbedion effeithlonrwydd a gyflawnwyd o ganlyniad i 
ddefnyddio fframweithiau caffael Cenedlaethol, Rhanbarthol a Sectorol Prif Swyddog - 

Llywodraethu 

£291,527* £400,000 £450,000 

Arbedion effeithlonrwydd a gyflawnwyd drwy ddefnyddio prynu 
electronig o’r dechrau i’r diwedd** 

£tbc £300,000 tbc £tbc 

 
* Dyma’r isafswm arbedion arian a gofnodwyd, mae dadansoddiad pellach o arbedion yn mynd rhagddo gyda meysydd gwasanaeth unigol 
** Bydd adrodd yn ôl yn dechrau unwaith i’r hyfforddiant gael ei wneud. 
 

5. Croesawu sianeli digidol fel y rhagosodiad mewn cynllunio gwasanaeth lle bo modd er mwyn cael mynediad at wasanaethau ar-lein ar 
adeg ac mewn lleoliad sy’n gyfleus i’r cwsmer. 

Mesurir cyflawniad drwy: 
o Gynyddu nifer y gwasanaethau trafodol ar-lein a thrwy ap Sir y Fflint 
o Cynyddu’r nifer sy’n defnyddio gwasanaethau ar-lein 
o Ymateb i adborth cwsmeriaid gan sicrhau fod gwybodaeth ar gael yn y pwynt cyswllt cyntaf ar-lein 

 
Monitro cynnydd yn gryno bob chwarter: 

o Ymateb i adborth cwsmeriaid gan sicrhau fod gwybodaeth ar gael yn y pwynt cyswllt cyntaf ar-lein 
  

Mesurau Cyflawniad  
Swyddog 
Arweiniol 

Data 
Gwaelodlin 

2015/16 
Targed 2016/17 

Targed i 
ymgyrraedd 
ato 2017/18 

Cynyddu nifer y gwasanaethau trafodol ar-lein a thrwy ap Sir y Fflint 
Prif Swyddog – 
Cymunedau a 

Menter 

Mesur Newydd 
DD/B 

Gwybodaeth 
Reoli 

DD/B 
Gwybodaeth 

Reoli 

Cynyddu’r nifer sy’n defnyddio gwasanaethau ar-lein Mesur Newydd 
DD/B 

Gwybodaeth 
Reoli 

DD/B 
Gwybodaeth 

Reoli 

 
 


