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Mae’r Cynllun Gwella diweddaraf hwn yn gosod ein blaenoriaethau ar gyfer blwyddyn y Cyngor 2016/17 ac 
yn esbonio’r hyn rydym yn gobeithio’i gyflawni. Mae Sir y Fflint yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn Gyngor sy’n 
perfformio’n dda ar ran ei gymunedau lleol ac sy’n cael ei ysgogi gan set gref o werthoedd cymdeithasol.

Mae Sir y Fflint yn Gyngor blaengar sy’n cael ei reoli’n dda. Rydym yn perfformio’n dda fel corff sy’n darparu 
gwasanaethau cyhoeddus naill ai’n uniongyrchol neu drwy eu comisiynu, ac fel corff sy’n gweithio mewn 
partneriaeth ag eraill. Mae gennym hanes o lwyddo yn y gorffennol ym maes gwasanaethau addysg, gofal 
cymdeithasol, tai, cynlluni, gwasanaethau stryd ac ati sy’n dangos ein bod yn cyflawni’r hyn rydym yn addo’i 
wneud.

Mae popeth a wnawn yn bwysig i rywun, felly nid yw gosod set o flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn byth yn dasg 
hawdd. Rydym wedi gosod tair blaenoriaeth ar y cyd â’n partneriaid ar lefel sirol, ac wyth blaenoriaeth ar gyfer 
y Cyngor ei hun. Mae’r wyth blaenoriaeth hyn wedi’u gosod ers dwy flynedd ac, felly, byddant yn gyfarwydd. 
Maent yn parhau i ganolbwyntio ar fod yn heriol ac mae’r pwyslais ar wneud gwahaniaeth real ac amlwg.

Rydym yn wynebu pwysau ariannol eithriadol o drwm yn ystod y cyfnod hwn o gyni na welwyd ei debyg o’r 
blaen. Er hyn, mae gennym flaenoriaeth uchel o hyd. Os na lwyddwn i gyflawni’r blaenoriaethau hyn, diffyg arian, 
nid diffyg ymrwymiad na gallu fydd y rheswm dros hynny.

Mae’r cynllun yn nodi’r wyth blaenoriaeth ar gyfer y Cyngor a’r holl is-flaenoriaethau y byddwn yn canolbwyntio 
fwyaf arnynt eleni, a hynny fesul tudalen. Rydym hefyd yn esbonio pam rydym wedi dewis y blaenoriaethau a’r 
is-flaenoriaethau hyn.

Mae blaenoriaethau ac is-flaenoriaethau 2016/17 wedi’u hadolygu i nodi:-

	 •	 y	rhai	a	fydd	yn	parhau	i	gael	sylw	yn	2016/17;

	 •	 y	rhai	nad	oes	raid	eu	cynnwys	yn	awr	gan	fod	unrhyw	waith	pellach	yn	rhan	o’n	gwaith	o		 	 	
	 	 ddydd	i	ddydd	e.e.	Cyrraedd	Safon	Ansawdd	Tai	Cymru;

	 •	 blaenoriaethau	y	gellid	eu	hehangu	i	gynnwys	materion	mwy	strategol	e.e.	‘Creu	swyddi	a	thyfu	economi		
	 	 leol’,	y	farchnad	cartrefi	gofal;

	 •	 is-flaenoriaethau	y	gellid	eu	huno	e.e.	Tlodi	Tanwydd	a	Uchafu	Incwm;

	 •	 gweithgareddau	blaenoriaeth	sy’n	dod	i’r	amlwg	ar	gyfer	2016/17	e.e.	Gwella	cyfleoedd	ar	gyfer	Plant		 	
  sy’n Derbyn Gofal, iechyd meddwl.

Yn ystod oes pum mlynedd y Cyngor, gyda 2016/17 y flwyddyn olaf, mae’r set lawn o flaenoriaethau wedi addasu, ac 
mae’r set blynyddol o flaenoriaethau a ddewiswyd i gael sylw arbennig wedi newid yn ôl yr angen ac amgylchiadau.

Gobeithio y bydd y Cynllun yn addysgiadol ac yn galonogol. Byddem yn croesawu’ch sylwadau ar y Cynllun ei 
hun, a’r hyn rydym yn gobeithio’i gyflawni.

Colin Everett
Prif Weithredwr

Aaron Shotton
Arweinydd y Cyngor

Croeso i Gynllun Gwella Cyngor Sir y 

Ffl int 2016/17
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Y Cyngor a’i bartneriaid yn y sector cyhoeddus lleol sy’n gosod blaenoriaethau ar gyfer Sir y Fflint fel 
Cyngor. Rydym yn gweithio gyda’n gilydd fel Bwrdd Gwasanaethau Lleol gan gyfuno’n hadnoddau er 
budd Sir y Fflint.

Os yw’r symbol       (gweler y diagram drosodd) i’w gweld wrth ymyl is-flaenoriaeth, mae’n dangos ein 
bod yn ei rhannu â’n partneriaid. Rydym yn rhoi sylw arbennig i’r rhain gan ein bod yn credu y gallwn 
ni a’n partneriaid gydweithio a gwneud ymdrech arbennig yn y meysydd hyn i wneud gwahaniaeth i 
gymunedau Sir y Fflint. Dyma’r is-flaenoriaethau: 

•	 Prentisiaethau	a	hyfforddiant

•	 Diogelwch	cymunedol

•	 Gwasanaethau	Gofal	ac	Iechyd	Cymunedol	Integredig

Mae’r partneriaid yn cynnwys: Coleg Cambria, Cyfoeth Naturiol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, 

Heddlu Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Prawf Cymru, Cyngor 

Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae’r Cyngor hefyd wedi gosod nifer o flaenoriaethau iddo’i hun fel corff unigol yn y bartneriaeth. Drwy 
osod	blaenoriaethau,	gallwn	hoelio’n	sylw	a’n	hadnoddau	ar	y	pethau	pwysicaf;	caiff	y	blaenoriaethau	
hyn eu hadlewyrchu yng nghynlluniau busnes y Cyngor. Mae gofynion cyfreithiol arnom (o dan Fesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009), i osod blaenoriaethau a elwir yn Amcanion Gwella. Y rhain yw ein 
Blaenoriaethau Gwella.

Wrth osod ein Blaenoriaethau Gwella mae’n rhaid i ni ystyried nifer o agweddau ar bolisïau Llywodraeth 
Cymru, disgwyliadau’n partneriaethau allweddol, ein cyfrifoldebau cyfreithiol, a barn pobl leol.

Yna, byddwn yn gosod ein targedau ac yn mesur ein perfformiad drwy ddefnyddio amrywiaeth eang 
o wybodaeth feintiol (perfformiad a gaiff ei fesur yn ôl ffigurau) ac ansoddol (perfformiad a gaiff ei fesur 
yn ôl sylwadau, canlyniadau ymgynghoriad etc).

I	sicrhau	ein	bod	yn	gwybod	i	ba	raddau	rydym	yn	llwyddo	i	gwrdd	â	disgwyliadau’r	blaenoriaethau,	
mae	gennym	gyfres	o	‘fesurau’	sy’n	cael	eu	hadolygu’n	rheolaidd.	Mae	mesurau	perfformiad	ar	gyfer	
pob un o’r blaenoriaethau ac wedi’u gosod fesul tudalen. Mae manylion llawnach yn y ddogfen ategol 
‘Sut rydym yn mesur llwyddiant’.

Gosod ein blaenoriaethau a 

mesur ein perfformiad 

1 Mae	 ein	 blaenoriaethau’n	 adlewyrchu	 gofynion	Mesur	 Llywodraeth	 (Cymru)	 2009	 ac	 yn	 cynnwys	 agweddau	 ar	 wella	 ym	maes:	 effeithiolrwydd	 strategol;	
ansawdd	gwasanaethau;	sicrhau	bod	gwasanaethau	ar	gael;	tegwch;	cynaliadwyedd;	effeithlonrwydd	ac	arloesedd.
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Caiff pob un o’r is-flaenoriaethau eu disgrifio’n unigol ar y tudalennau a ganlyn. Nodir  gwybodaeth 
am:

•	 Yr	effaith	-	pa	wahaniaeth		y	mae	wedi’i	wneud

•	 Pam	mae’r	flaenoriaeth	yn	bwysig	yn	2016/17

•	 Beth	y	byddwn	yn	ei	wneud

•	 Sut	y	byddwn	yn	mesur	llwyddiant

•	 Pa	risgiau	y	mae	angen	i	ni	eu	rheoli

•	 Y	derminoleg	a	ddefnyddiwn

Byddwn yn dweud wrthych mewn dwy ffordd i ba raddau rydym wedi llwyddo:

1)	adroddiadau	rheolaidd	i	Gabinet	y	Cyngor	a’r	pwyllgorau	craffu;	ac	

2)	Adroddiad	Perfformiad	Blynyddol	2015/16	a	gyhoeddir	y	flwyddyn	nesaf.
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Blaenoriaethau Cynllun Gwella 

2016/17
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Ar y dudalen flaenorol, rydym yn dangos wyth blaenoriaeth bresennol y Cyngor a’r is-flaenoriaethau sy’n 
eu hategu, sy’n dangos ym mha feysydd rydym yn gobeithio cael yr effaith fwyaf yn 2016/17.

Mae pob blaenoriaeth wedi’i nodi mewn lliw gwahanol. Er enghraifft, mae Tlodi mewn oren ac mae 
Cyngor Modern ac Effeithlon yn binc tywyll. Dylai hyn ei gwneud yn haws eu dilyn wrth i’r 
darllenydd	ddarllen	drwy’r	ddogfen	a’r	ddogfen	ategol	‘	Sut	rydym	yn	mesur	llwyddiant’.

Yn y graffigyn, rydym wedi nodi effeithiau arfaethedig pob  blaenoriaeth. O dan bob effaith, rydym wedi 
rhestru’r is-flaenoriaethau sy’n dangos beth rydym am ei wneud i helpu i sicrhau’r effaith. Rhaglen 
waith benodol yn ymwneud â thema arbennig yw is-flaenoriaeth. Drwy gyflawni amcanion set o is-
flaenoriaethau, bydd modd hefyd gwireddu uchelgais y flaenoriaeth fwy sy’n ymwneud â’r un thema.

Rhaid i bob sefydliad benderfynu faint o sylw y mae am ei roi i faes penodol a faint o adnoddau y mae 
am eu hymrwymo. Mae’r Cyngor wedi dewis nifer o is-flaenoriaethau i roi sylw arbennig iddynt yn ystod 
blwyddyn y Cyngor 2015/16. Ceir manylion pob un o’r is-flaenoriaethau hyn ar dudalen benodol yn 
ddiweddarach yn y ddogfen.

Er enghraifft, ar dudalen 23, gwelwch y flaenoriaeth ar gyfer Sgiliau a Dysgu. 
Mae un effaith wedi’i nodi sef:-

•	 Gwella darpariaeth dysgu a chyfleoedd i gyflawni gwell canlyniadau ar gyfer y dysgwr

Mae dwy is-flaenoriaeth yn gysylltiedig â’r effaith hon yn 2016/17. Mae’r rheswm dros eu dewis 
wedi’i nodi ar y tudalennu perthnasol (tudalennau 22 a 23):-

•	 Prentisiaethau	a	Hyfforddiant	

•	 Addysg	Fodern	sy’n		Perfformio’n	Uchel

Beth sydd wedi newid ar gyfer 2016/17?

Ceir adran newydd o fewn pob is-flaenoriaeth sy’n cyfeirio at faterion cenedlaethol sydd â’r potensial i 
effeithio ar gyflawni’r blaenoriaethau. Bydd y materion hyn hefyd yn cael eu cyfeirio, lle bo’n berthnasol, 
yn y fersiwn diweddaraf o’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer 2016-2020. 

Dilyn y Cynllun - Canllaw Hwylus
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Adfywio Trefol a Gwledig

Tlodi Tanwydd

Mae’r 2 is-flaenoriaethau yng Nghynllun Gwella 2015/16 
(Twf Sector Busnes ac Adfywio Trefol a Gwledig) wedi cael 
eu cyfuno i greu’r is-flaenoriaeth Twf ac Adfywio’r Sector 
Busnes. Mae hyn bellach yn is-flaenoriaeth mwy strategol yn 
canolbwyntio ar:

•	 lleoliad	 strategol	 /	 rhanbarthol	 yn	 barod	 ar	 gyfer	 twf	
cyflym yn y dyfodol 

•	 Uchafu	gwerth	economaidd	prosiectau	

•	 Hwyluso	creu	swyddi

•	 Cryfhau	manteision	economaidd	canol	trefi	a’r	
economi ymwelwyr

Mae Tlodi Tanwydd wedi cael ei uno o fewn yr is-flaenoriaeth 
Uchafu	Incwm	i	greu	is-flaenoriaeth	gyffredinol	‘Tlodi’.	Mae’r	
is-flaenoriaeth hon yn canolbwyntio ar:

•	 Ddarparu	cyngor	a	gwasanaethau	cymorth	i	helpu	
pobl amddiffyn eu hincwm

•	 Helpu	pobl	i	gael	yn	nesi	at	waith	a	/	neu	fod	yn	barod	
am waith 

•	 Cyflwyno	mesurau	effeithlonrwydd	ynni	i	gartrefi	yn	Sir	y	
Fflint

Pam nad yw’r is-flaenoriaeth hon     
wedi’i chynnwys yng Nghynllun 2016/17

Beth sydd wedi newid yng nghynllun 

2016/17?

Is-flaenoriaethau  
2015/16

Rydym yn cydnabod wrth ddarllen y Cynllun o un flwyddyn i’r llall y gall fod yn anodd gweld pam nad yw 
rhai is-flaenoriaethau wedi eu cario ymlaen. Am y rheswm hwn rydym wedi cynnwys tabl isod i grynhoi 
pam nad yw is-flaenoriaethau wedi eu cario ymlaen. 



9

C y n l l u n  G w e l l a  D r a f f t  2 0 1 6 / 1 7

Fel sefydliad cyhoeddus mae’r Cyngor yn cael ei archwilio’n rheolaidd i archwilio a herio ei berfformiad 
a’i effeithiolrwydd. Mae’r gwaith hwn yn cael ei wneud yn bennaf gan nifer o gyrff a benodwyd gan 
gynnwys Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), Estyn ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
(AGGCC).

Derbyniodd y Cyngor Asesiad Corfforaethol ffafriol fel rhan o’i Adroddiad Gwella Blynyddol y llynedd. 
Mae’r Asesiad Corfforaethol yn cael ei wneud bob 4 blynedd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 
Roedd Adroddiad Sir y Fflint yn cynnwys saith Cynnig ar gyfer Gwella, gyda’r rhan fwyaf ohonynt 
wedi cael eu cwblhau neu wedi gwneud cynnydd da.

Mae adroddiadau eraill gan Estyn ac AGGCC hefyd wedi bod yn foddhaol gyda AGGCC yn canfod 
ym	mis	 Hydref	 2015	 fod	 y	 mwyafrif	 o	 feysydd	 gwella	 a	 nodwyd	 yn	 flaenorol	 gan	 AGGCC	 wedi	
gwneud cynnydd da, ond bod rhai meysydd perfformiad gwannach yn weddill. Yn gynnar yn 2015, 
arolygodd AGGCC hefyd wasanaethau maethu’r Cyngor a gwelwyd bod llawer o bethau yn cael eu 
gwneud yn dda iawn.

Mae’r cyngor yn paratoi crynodeb blynyddol o’r holl weithgarwch archwilio a rheoleiddio allanol. 
Cafodd	yr	un	olaf	ei	gynhyrchu	ym	mis	Ionawr	2015	a	chafodd	ei	ystyried	gan	Bwyllgor	Archwilio’r	
Cyngor.

Rheoleiddio, archwil io ac arolygu

Gweithgarwch Archwil io / Rheoleiddio 

Arall
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O’r dechrau un, roedd y blaenoriaethau a osodwyd ar gyfer y Cynllun Gwella wedi’u seilio ar 
amrywiaeth eang o ymgynghoriadau blaenorol ynghylch meysydd gwasanaeth (e.e. diogelwch 
cymunedol, trechu tlodi, addysg, datblygu economaidd) gyda phhartneriaid a grwpiau cynrychioladol 
ac, weithiau, gyda defnyddwyr gwasanaethau’n uniongyrchol (e.e. tai). 

Ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad unigol dwys ynghylch y Cynllun ei hun, ac roedd hynny’n 
ddewis lleol, o gofio’r cefndir hwn. Mae’r Aelodau etholedig, ar ran y cymunedau y maent yn eu 
cynrychioli, wedi cyfrannu at osod blaenoriaethau’r Cyngor ac wedi’u defnyddio’u rôl i sicrhau 
bod	 y	 Cynllun	 yn	 berthnasol	 yn	 ôl	 y	 farn	 gyhoeddus	 leol.	 Hwyluswyd	 hyn	 drwy	 rannu’r	 cynllun	
drafft ymhlith yr holl Aelodau etholedig a drwy ei gyflwyno mewn gweithdy y gwahoddwyd yr holl 
Aelodau	etholedig	iddo.	Defnyddiwyd	y	sylwadau	i	baratoi’r	fersiwn	derfynol		hon	o’r	Cynllun.	Hefyd,	
ymgynghorwyd ag Aelodau etholedig ynghylch y targedau a’r cerrig milltir a ddefnyddir i fesur 
llwyddiant y Cynllun ac i sicrhau  bod digon o gynnydd yn cael ei wneud a bod y Cynllun yn ddigon 
uchelgeisiol.

Rydym yn ymgynghori’n barhaus â rhanddeiliaid a Llywodraeth Cymru ynghylch pob rhan o’r Cynllun. 
Mae’r Cyngor yn croesawu sylwadau ar  y Cynllun a gall ei ddiwygio unrhyw adeg yn ôl y sylwadau 
a gaiff ac yn ôl canlyniadau’r ymgynghoriadau newydd a drefnir gan y gwahanol wasanaethau.

Sut y mae ymgynghoriadau’n cyfrannu 

at ein Cynllun
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Mae’r	 ddwy	 ddogfen	 yn	 gysylltiedig	 ac	 mae’r	 ddogfen	 ‘mesur	 cyflawniad’	 yn	 rhoi	 gwybodaeth	
fanylach am y perfformiad targed a’r cerrig milltir yr ydym wedi’u gosod.  Ceir hyperddolenni ar y 
tudalennau perthnasol, neu gellir defnyddio’r tabl hwn fel canllaw.

Cynllun Gwella a ‘Sut ydym yn mesur 

cyflawniad’

Tai

Byw yn dda

Economi a 
Menter

Sgiliau a 
Dysgu

Cymunedau 
Diogel

Tlodi

Amgylchedd

Cyngor 
Modern ac 
Effeithlon

Tudalennau’r 
Cynllun 
Gwella

Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith Rhifau tudalen 
cyfatebol yn ‘Sut 
rydym yn mesur 
cyflawniad’

•	Cartrefi	Priodol	a	
Fforddiadwy

•	Cartrefi Modern, 
Effeithlon ac Wedi’u 
Haddasu

•	 Byw yn Annibynnol

•	Gwasanaethau 
Cymunedol, Cymdeithasol  
ac	Iechyd	Integredig	

•	 Diogelu

•	Twf y Sector Busnes

•	Adfywio Trefol a 
Gwledig

•	 Prentisiaethau	a	
Hyfforddiant

•	 Addysg wedi’i Moderneiddio 
ac	sy’n	Perfformio’n	Dda

•	Diogelwch Cymunedol

•	Cynyddu	Incwm
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•	Gwella Rheoli 
Adnoddau 

Gwella dewis ac ansawdd 
tai lleol

Galluogi pobl i fyw yn 
annibynnol ac yn iach yn eu 
cartrefi
Sicrhau bod oedolion, pobl 
ifanc a  phlant yn cael eu 
diogelu
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni:

Materion	Polisi	Cenedlaethol:

Blaenoriaeth: Tai

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Rhaglen Tai ac Adfywio Cymunedol (SHARP) - rhaglen i 
adeiladu 500 o dai newydd dros y pedair blynedd nesaf.

Grant Tai Cymdeithasol - mae’r grant hwn yn ariannu 
cynlluniau tai sy’n diwallu anghenion a blaenoriaethau lleol a 
nodir gan awdurdodau lleol, yn cynnwys darparu tai i’w rhentu 
neu i’w prynu ar gost isel un ai trwy godi tai newydd neu 
ddefnyddio adeiladau sy’n bodoli eisoes. 

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17: 

•	 Diwallu	anghenion	tai	a	llety	amrywiol	y	
boblogaeth leol.

•	 Datblygu	mwy	o	gyfleoedd	i	bobl	gael	
mynediad at dai fforddiadwy i’w rhentu a’u 
prynu ar gost isel.

•	 Capio	rhenti	cymdeithasol	i	lefelau’r	Lwfans	Tai	
Lleol.

•	 Galluogi	Awdurdodau	Lleol	i	gael	mynediad	
at arian grant er mwyn cefnogi tai newydd 
fforddiadwy a thai cymdeithasol.

•	 Adnoddau	digonol	i	gyflawni	dyletswyddau	
newydd Deddf Tai Cymru.

•	 Bydd	digartrefedd	yn	faes	sy’n	parhau	i	
dyfu oherwydd yr hinsawdd economaidd 
bresennol.

•	 Bydd	cyflenwad	y	tai	fforddiadwy	yn	parhau	
yn annigonol i ddiwallu angen y gymuned

1. Cyflenwi gwasanaeth Atebion Tai rhagweithiol 
i atal digartrefedd ar gyfer cynifer o gartrefi â 
phosibl. 
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Nifer yr ymholiadau tai a gaiff eu datrys yn y 
pwynt cyswllt cyntaf

o Cynnal y ganran o’r holl aelwydydd digartref 
posibl y llwyddwyd i’w hatal rhag mynd yn 
ddigartref am o leiaf 6 mis

2. Ysgogi twf ym maes tai fforddiadwy. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Cynyddu nifer y tai Cyngor a fforddiadwy newydd 
drwy’r rhaglen Tai ac Adfywio Cymunedol 
(SHARP)	

o Darparu’r nifer mwyaf posibl o dai fforddiadwy 
newydd drwy’r system gynllunio   

o Cynyddu nifer y tai fforddiadwy a gaiff eu darparu 
drwy’r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol (yn 
cynnwys darpariaeth Gofal Ychwanegol)

 Risgiau i’w rheoli

Effaith 
Gwella dewis ac ansawdd tai lleol

Is-flaenoriaeth  
Tai Addas a Fforddiadwy

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Appropriate-and-affordable-homes-Welsh.pdf
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
gan fod angen i ni:  

Blaenoriaeth: Tai

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth: 
Lwfans Atgyweiriadau Mawr) - grant a gaiff ei dalu i’r 11 
Awdurdod Tai Lleol sy’n parhau i reoli a chynnal eu tai cyngor ac 
y mae’n rhaid ei ddefnyddio i gyrraedd SATC.
SATC - safon ansawdd ffisegol Llywodraeth Cymru ar gyfer tai 
cymdeithasol modern.
Benthyciad Gwella Cartrefi - cynllun benthyciadau 
cenedlaethol a gyflenwir gan Awdurdodau Lleol er mwyn rhoi 
benthyciadau tymor byr a thymor canolig i berchnogion eiddo o 
safon isel sy’n cwrdd â’r meini prawf fforddiadwyaeth.
Addasiadau - newidiadau i gartref unigolyn a fydd yn ei alluogi i 
fyw mor annibynnol â phosibl.
Grant Cyfleusterau Anabl - grant sydd ar gael ar gyfer 
addasiadau mwy i gartref unigolyn.
Cynllun Troi Tai’n Gartrefi - Cynllun Llywodraeth Cymru i gynnig 
benthyciadau er mwyn sicrhau bod tai neu adeiladau masnachol 
gwag yn cael eu troi’n gartrefi i’w gwerthu neu eu rhentu.

Effaith 
Gwella dewis ac ansawdd tai lleol

Is-flaenoriaeth  
Cartrefi Modern, Effeithlon wedi’u Haddasu

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17: 

•	 Ddarparu	tai	o	ansawdd	da	i	breswylwyr	a	
gwneud y mwyaf o’r arian i wella tai.

•	 Lleihau	nifer	y	tai	gwag	yn	y	Sir.

•	 Cyrraedd	targed	Llywodraeth	Cymru	i’r	holl	
dai cymdeithasol gyrraedd Safon Ansawdd Tai 
Cymru).

•	 Ni	fydd	yn	bosibl	cyflenwi’r	rhaglen	waith	fwy	
a chyrraedd SATC oherwydd maint y rhaglen.

•	 Ni	fydd	arian	y	Cyngor	ar	gyfer	addasiadau	
a benthyciadau cartref yn ddigonol i ateb y 
galw.

•	 Ni	fydd	preswylwyr	yn	gwneud	cais	am	y	
cymorth ariannol sydd ar gael i atgyweirio tai.

•	 Ni	fyddwn	yn	bodloni	disgwyliadau	
cwsmeriaid o ran amser wrth gwblhau 
addasiadau o dan gynllun grantiau 
cyfleusterau i’r anabl oherwydd galwadau 
eraill sy’n cystadlu am adnoddau.

1. Rhoi cymorth ariannol i atgyweirio, gwella ac 
addasu tai’r sector preifat.
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Atgyweirio / gwella 40 o dai’r sector preifat 
drwy raglen gyfalaf y Cyngor a Benthyciad 
Gwella Cartrefi cenedlaethol Llywodraeth 
Cymru 

o Gwella prydlondeb addasiadau, yn enwedig y 
rheini a gyflenwir drwy’r Grantiau Cyfleusterau 
i’r Anabl

2. Lleihau nifer y tai gwag hirdymor. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Sicrhau y caiff cartrefi gwag eu defnyddio 
unwaith eto drwy Gynllun Troi Tai’n Gartrefi 
Llywodraeth Cymru 

3. Cyflenwi’r strategaeth rheoli asedau chwe 
mlynedd i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru 
ar gyfer holl dai’r Cyngor. 

  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Cwblhau cynlluniau gwaith Safon Ansawdd Tai 
Cymru gwerth £21m, yn unol â’r Strategaeth 
Rheoli Asedau Tai 

Risgiau i’w rheoli

Materion	Polisi	Cenedlaethol:
•	 Parhau	i	ariannu’r	Lwfans	Atgyweiriadau	Mawr	

fel y gall y Cyngor gyrraedd Safon Ansawdd Tai 
Cymru erbyn 2020

•	 Cynnal	y	polisi	rhent	presennol	fel	y	gall	y	Cyngor	
gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Modern-Efficient-Adapted-Homes-Welsh.pdf
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni

  

Blaenoriaeth: Byw’n Dda

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Plant sy’n Derbyn Gofal	-	Plant	sy’n	derbyn	gofal	gan	eu	hawdurdod	
lleol, yn cynnwys gyda rhieni maeth, yng nghartref eu rhieni o dan 
oruchwyliaeth y gwasanaethau cymdeithasol, mewn cartrefi preswyl i 
blant neu leoliad preswyl arall megis ysgolion neu unedau diogel.

Effaith 
Galluogi mwy o bobl i fyw’n annibynnol ac yn dda yn eu cartrefi

Is-flaenoriaeth  
Byw’n Annibynnol

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17: •	 Helpu	pobl	i	fyw’n	annibynnol	wrth	iddynt	

heneiddio.
•	 Cefnogi	pobl	sydd	â	dementia.
•	 Datblygu	model	cymorth	ar	gyfer	pobl	sydd	

ag anabledd a fydd yn eu galluogi i fyw’n 
annibynnol.

•	 Cefnogi	teuluoedd	cyfan	i	fyw’n	annibynnol.

•	 Bregusrwydd	a	chynaliadwyedd	y	sector	gofal	
cartref.

•	 Ni	fydd	ansawdd	y	gwasanaethau	gofal	cartref	yn	
bodloni’r safonau gofynnol.

•	 Ni	fydd	plant	a	theuluoedd	sy’n	agored	i	niwed	yn	
derbyn cefnogaeth lawn pan fydd gwasanaethau 
amlasiantaethol a phartneriaid yn gweithio gyda’i 
gilydd i ymyrryd ac atal yn gynnar.

•	 Ni	fydd	modd	ateb	y	galw	a’r	dyhead	i	fyw’n	
annibynnol.

1.  Sicrhau bod y Ddarpariaeth Gofal Cartref yn Sir y 
Fflint yn galluogi pobl i fyw’n dda a chael ansawdd 
bywyd da.
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Cyflenwir rhaglen hyfforddiant ymwybyddiaeth 
dementia i weithlu’r cartrefi gofal 

o	 Gweithio	gyda	Bwrdd	Iechyd	Prifysgol	Betsi	
Cadwaladr i ddatblygu cynllun gweithredu sy’n 
ymwneud â chefnogi ansawdd a hyd a lled y 
ddarpariaeth nyrsio

o Mynd i’r afael â’r pwysau ym maes gofal cartref 
a’r farchnad gofal cartref a gwella recriwtio a 
chadw staff.

2. Rhoi mwy o gymorth i unigolion bregus a/neu  
 anabl i fyw’n annibynnol, gan gynnwys y rheini  
 sydd mewn perygl o wynebu unigrwydd. 

  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Sefydlu gwaelodlin ar gyfer y bobl sy’n cael 
cynnig cyngor a chefnogaeth drwy’r un pwynt 
cyswllt

o Sicrhau bod gan y gweithlu yr adnoddau i 
ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn 
yn unol â gofynion y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant  

3. Gwella canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal. 

  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Datblygu Strategaeth Rianta Gorfforaethol unedig

o Cefnogi plant mewn lleoliadau sefydlog, lleol

o Gwella sefydlogrwydd lleoliadau ysgol a’r broses 
drosglwyddo pan fo angen symud plant

o	 Cryfhau	gweithio	mewn	partneriaeth	gyda	Iechyd	
i sicrhau bod pobl yn derbyn asesiadau iechyd yn 
brydlon.

Risgiau i’w rheoli

Materion Cenedlaethol:
•	 Gweithredu’r	Ddeddf	Gwasanaethau	Cymdeithasol	

a Llesiant.
•	 Materion	yn	ymwneud	â	Chyflog	Byw	ar	gyfer	

darparwyr gofal, bregusrwydd y Farchnad Ofal.
•	 Poblogaeth	sy’n	heneiddio	yn	lleol	ac	yn	

genedlaethol.

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Independent-Living-Welsh.pdf
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Blaenoriaeth: Byw’n Dda

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Cronfa Gofal Canolraddol (CGC) - Arian gan Lywodraeth Cymru a 
ddefnyddir i gefnogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth ac aros yn eu 
cartrefi eu hunain cyhyd ag y bo modd.

Plant sy’n Derbyn Gofal	-	Plant	sy’n	derbyn	gofal	gan	eu	hawdurdod	
lleol, yn cynnwys gyda rhieni maeth, yng nghartref eu rhieni o dan 
oruchwyliaeth y gwasanaethau cymdeithasol, mewn cartrefi preswyl i 
blant neu leoliad preswyl arall megis ysgolion neu unedau diogel.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) - 
gwasanaethau	iechyd	meddwl	a	ddarperir	gan	y	GIG	ar	gyfer	plant	yn	
y	Deyrnas	Unedig,	fel	rheol	nes	iddynt	gyrraedd	oedran	gadael	ysgol.

Effaith 
Galluogi mwy o bobl i fyw’n annibynnol 
ac yn dda yn eu cartrefi

Is-flaenoriaeth  
Gwasanaethau Integredig Cymunedol, 
Cymdeithasol ac Iechyd

Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17:

•	 Weithio	gyda	Bwrdd	Iechyd	Prifysgol	Betsi	
Cadwaladr	(BIPBC)	i	ddatblygu	modelau	
Iechyd	a	Gofal	Cymdeithasol	ar	gyfer	y	
dyfodol.

•	 Osgoi	anfon	pobl	i’r	ysbyty	yn	ddiangen	a	rhoi	
cymorth i’w rhyddhau o’r ysbyty yn fuan ac yn 
llwyddiannus.

•	 Cydlynu’r	gwaith	o	ddarparu	cymorth	i	
ddefnyddwyr gwasanaeth yn fwy effeithiol 
gyda	BIPBC	a	darparwyr	eraill.

•	 Cydweithio	gyda	BIPBC	i	gefnogi	pobl	sydd	â	
dementia yn y gymuned leol.

•	 Nid	yw’r	arian	rhwng	Iechyd	a’r	Cyngor	yn	
trosglwyddo’n	llyfn	e.e.	Gofal	Iechyd	Cymunedol,	
CGC, Arian Gofal Sylfaenol

•	 Nid	yw’r	gwasanaethau	a	ddarperir	wedi’u	
cydlynu/integreiddio.

1. Sicrhau bod gwasanaethau effeithiol ar gael 
i gefnogi gofalwyr fel rhan o’r gwasanaethau 
integredig cymdeithasol ac iechyd.
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:

o Datblygu a gweithredu’r cynllun gweithredu a fydd 
yn deillio o’r adolygiad o strategaeth y gofalwyr

2.  Dylanwadu ar y defnydd o Arian Gofal Canolradd 
er mwyn cynorthwyo i ryddhau pobl o’r ysbyty yn 
effeithiol a sicrhau pontio mwy llwyddiannus rhwng 
y Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:

o Cytuno ar y blaenoriaethau a chynllun gweithredu 
ar gyfer ariannu yn 2016/17

o Cynnal cyfradd yr achosion o oedi wrth 
drosglwyddo gofal am resymau gofal 
cymdeithasol

3. Gweithio drwy’r Fforwm Gwasanaethau Plant 
a’r grwp cyfranogi i wella mynediad at y 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 
(CAMHS)
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:

o Number and average waiting time for Looked 
After	Children	(LAC)	to	access	CAMHS

4. Datblygu mwy o ymwybyddiaeth o dementia ar 
draws y sir
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:

o Nifer y digwyddiadau (a’r bobl sy’n cymryd rhan) a 
gaiff eu hanelu at godi ymwybyddiaeth o dementia 
ar draws y sir

o Nifer y trefi sy’n ystyriol o ddementia yn Sir y Fflint

Risgiau i’w rheoli

Materion Cenedlaethol:
•	 Gweithredu’r	Ddeddf	Gwasanaethau	Cymdeithasol	

a Llesiant.
•	 Materion	yn	ymwneud	â	Chyflog	Byw	ar	gyfer	

darparwyr gofal, bregusrwydd y Farchnad Ofal.
•	 Poblogaeth	sy’n	heneiddio	yn	lleol	ac	yn	

genedlaethol.

^

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Integrated-Community-Health-and-Social-Services-Welsh.pdf
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni

Blaenoriaeth: Byw’n Dda

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Camfanteisio’n Rhywiol ar blant - math o gam-drin rhywiol 
lle byddir yn camfanteisio’n rhywiol ar blant am resymau 
ariannol, pŵer neu statws. Gall plant neu bobl ifanc gael eu 
twyllo i gredu eu bod mewn perthynas gariadus, gydsyniol. 
Gallent gael eu gwahodd i bartïon lle rhoddir cyffuriau ac 
alcohol iddynt. Gallent hefyd gael eu paratoi i bwrpas rhyw 
ar-lein.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 - 
Deddf i ddiwygio cyfraith gwasanaethau cymdeithasol i wneud 
darpariaeth ar gyfer gwella canlyniadau llesiant. 

Effaith 
Sicrhau y caiff oedolion, pobl ifanc a phlant eu diogelu

Is-flaenoriaeth  
Diogelu

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17:

•	 Weithredu	mewn	ffordd	gyson	ar	draws	y	
Cyngor i ddiogelu ac amddiffyn pobl sy’n 
agored i niwed.

•	 Datblygu	mwy	o	ymwybyddiaeth	a	chymorth	
ar gyfer dull y Cyngor o ddiogelu gan gynnwys 
atal masnachu pobl a chamfanteisio’n rhywiol 
ar blant.

•	 Cydymffurfio	â’r	codau	ymarfer	newydd	ar	
gyfer Diogelu yn y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

•	 Nid	yw’r	trefniadau	diogelu	yn	bodloni	
gofynion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

1. Cryfhau trefniadau o fewn pob portffolio yn 
y cyngor er mwyn sicrhau bod ganddynt 
gyfrifoldebau clir i fynd i’r afael â diogelu.

Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Datblygu polisi diogelu corfforaethol sy’n 
gweithredu fel fframwaith ar gyfer pob 
gwasanaeth yn y Cyngor

o Datblygu fframwaith perfformiad a chylch adrodd

o Adolygu polisïau a gweithdrefnau corfforaethol 
a gwasanaeth i nodi hyd a lled y ddarpariaeth 
ddiogelu

2.  Sicrhau bod y gweithlu yn derbyn hyfforddiant yn 
unol â’r Codau Ymarfer newydd ar gyfer Diogelu.

Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Cynnal dadansoddiad o’r anghenion hyfforddiant 
ar draws y Cyngor

o Cyfraddau atgyfeirio gan wasanaethau ac 
eithrio’r Gwasanaethau Cymdeithasol  

3.  Trwy weithio gyda’n partneriaid byddwn yn 
sicrhau bod ein cyfraddau ymateb i atgyfeiriadau 
yn parhau i gyrraedd y targedau statudol.

Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Targedau gweithdrefnol statudol ar gyfer diogelu 
plant ac oedolion

Risgiau i’w rheoli

•	 Parhad	o	ran	yr	arian	a	chydweithio	gyda	phartneriaid.

Materion Cenedlaethol:

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Safeguarding-Welsh.pdf
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Blaenoriaeth: Economi a Menter

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Gwerth Ychwanegol Gros - Mesur o gyfraniad pob 
cynhyrchydd, diwydiant neu sector unigol i’r economi.
Pwerdy’r Gogledd - Cydweithrediad sy’n ymwneud ag 
unioni’r anghydbwysedd economaidd rhwng y Gogledd/
De, â’r nod o ddenu buddsoddiad i ddinasoedd a threfi’r 
gogledd. 
Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) - safon ansawdd ffisegol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer tai cymdeithasol modern.
Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP) - Rhaglen i 
adeiladu 500 o gartrefi newydd dros y pum mlynedd nesaf.
Rhaglen Llysgenhadon Gogledd-ddwyrain Cymru - 
rhwydwaith sydd wedi ymroi i annog ymwelwyr i’r rhanbarth, 
drwy gyfleu delwedd gadarnhaol a chynhyrchu mwy o fusnes 
i gyflenwyr lleol.

Effaith
Tyfu’r economi a chreu swyddi

Is-flaenoriaeth  
Twf ac Adfywio’r Sector Busnes

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17:

•	 Dyfu’r	economi	leol	a	rhanbarthol,	â’r	nod	o	gynyddu	
Gwerth Ychwanegol Gros Sir y Fflint i lefel cyfartalog y 
Deyrnas	Unedig	(88%	ar	hyn	o	bryd)	erbyn	2030.

•	 Sicrhau’r	buddsoddiad	seilwaith	sydd	ei	angen	er	
mwyn hwyluso twf yn rhanbarthol ac yn lleol.

•	 Adeiladu	ar	lwyddiant	y	sector	gweithgynhyrchu	
uwch yn Sir y Fflint a hwyluso arloesedd busnes, 
addasadwyedd a datblygiad y gadwyn gyflenwi.

•	 Amddiffyn	hyfywedd	economaidd	ein	canol	trefi	ac	
ardaloedd gwledig.

•	 Gweithio	ar	y	cyd	i	gyflawni’r	prif	flaenoriaethau	ar	gyfer	
prosiectau seilwaith mawr a fydd yn cefnogi amcanion 
twf economaidd.

•	 Gallai	Pwerdy’r	Gogledd	a’r	LEP	beri	risgiau	i	
dwf economi Sir y Fflint os na chaiff pwerau a 
rhyddidau eu datganoli yn unol â’r rheini a gaiff eu 
datblygu yn Lloegr.

•	 Ni	fydd	buddsoddiad	seilwaith	yn	dal	i	fyny	â’r	
anghenion a chaiff busnes ei golli i’r economi.

•	 Ni	fydd	y	gefnogaeth	i	fusnesau	yn	Sir	y	Fflint	
yn diwallu eu hanghenion gan fethu â denu 
buddsoddiad.

•	 Ni	fydd	pwerau	datganoledig	yng	Nghymru	yn	
cyfateb i’r rheini yn Lloegr. 

1. Lleoli strategol / rhanbarthol yn barod ar gyfer twf wedi’i 
gyflymu yn y dyfodol.
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
o Cyfraniad at ddatblygu a chyflenwi strategaeth twf 

economaidd trawsffiniol ar gyfer Sir y Fflint
o Llwyddo i gael cymeradwyaeth a/neu arian ar gyfer 

rhaglenni a fydd yn cefnogi twf economaidd
2. Gwneud y mwyaf o werth economaidd prosiectau   
 gweddnewid. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Monitro a chynorthwyo’r gwaith o weithredu’r prosiectau 
gweddnewid 

o Cynorthwyo i ddatblygu’r gadwyn gyflenwi 
o Troi ymholiadau busnes yn fuddsoddiad yn Sir y Fflint 

3. Hwyluso’r broses o greu swyddi. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Creu swyddi yn Sir y Fflint
o Creu swyddi yn Sir y Fflint drwy ein rhaglenni cyfalaf 
mawr	(SATC	a	SHARP)	

4. Cryfhau buddion economaidd canol trefi a’r economi  
 ymwelwyr. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Cefnogi’r gwaith o ddatblygu a rheoli cyfleusterau 
ymwelwyr mewn ardaloedd trefol allweddol ac ar hyd 
glannau Dyfrdwy. 

o	 Hwyluso	buddsoddiad	y	sector	preifat	yng	nghanol	trefi.	
o Ehangu rhaglen Llysgenhadon Gogledd-ddwyrain 

Cymru yn Sir y Fflint.

Risgiau i’w rheoli

•	 Cydnabod	fod	Sir	y	Fflint	yn	rhan	o	Bwerdy’r	Gogledd	
ac yn chwarae rhan allweddol wrth gyflenwi cytundeb 
Twf	Partneriaeth	Menter	Leol	Sir	Gaer	a	Warrington	
(LEP)	ar	gyfer	ardal	Mersi	/Dyfrdwy	a	Gogledd	Cymru.	

•	 Datganoli	pwerau	i	gefnogi	twf	economaidd	yng	
Ngogledd Cymru (cyfle a bygythiad posibl os bydd y 
pwerau yn annigonol ac os na fyddant yn cyfateb i’r 
rheini yn Lloegr).

•	 Buddsoddi	mewn	seilwaith	i	greu’r	llwyfan	ar	gyfer	
hybu twf economaidd.   

•	 Newid	i	reoli	trethi	busnes	yn	lleol	yn	hytrach	nag	yn	
genedlaethol.

Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni

Materion	Polisi	Cenedlaethol:

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Business-Sector-Growth-and-Regeneration-Welsh.pdf
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni

Blaenoriaeth: Sgiliau a Dysgu

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop - TEr mwyn gwella 
cyflogadwyedd pobl leol (25 oed a throsodd) sydd â rhwystrau 
cymhleth rhag cyflogaeth. 
Rhaglen Entrepreneur Ifanc: cyfle i bobl ifanc weithio gyda mentoriaid 
ar eu syniadau busnes.
Rhwydwaith Entrepreneuriaeth Busnes Sir y Fflint (BEN): cyflogwyr 
yn cydweithio i gefnogi Rhaglenni Entrepreneuriaeth.
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid: yn ceisio lleihau nifer y 
bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid: yn ceisio atal plant a phobl ifanc 
o dan 18 oed rhag troseddu neu aildroseddu.
Trothwy Lefel 1:	dysgwyr	16	oed	yn	ennill	pum	neu	fwy	TGAU	neu	
gyfwerth, gradd A*-G.

Effaith 
Gwella’r ddarpariaeth a chyfleoedd dysgu er mwyn 
cael gwell canlyniadau i ddysgwyr 

Is-flaenoriaeth  
Prentisiaethau a Hyfforddiant

Yr hyn fyddwn yn ei wneud 
yn 2016/17: •	 Ehangu	a	gwella’r	cyfleoedd	addysg,	cyflogaeth	

a hyfforddiant sydd ar gael

•	 Gwella	rhagolygon	cyflogaeth	pobl	leol	i	
ddiwallu anghenion cyflogwyr lleol

•	 Helpu	pobl	ifanc	i	gamu	o	addysg	i	gyflogaeth

•	 Lleihau	rhwystrau	i	ymgysylltu,	sicrhau	
mynediad a chyfleoedd cyfartal i bob plentyn ac 
unigolyn ifanc gymryd rhan

•	 Nid	yw	cyflogwyr	a	darparwyr	dysgu	lleol	
yn gweithio’n ddigon agos i nodi a diwallu 
anghenion ar sail sgiliau y dyfodol

•	 Ni	fydd	lleoedd	hyfforddi	yn	cyfateb	i	
ddyheadau ac anghenion cyflogwyr yn awr 
ac yn y dyfodol 

•	 Ni	fydd	amserlenni	rhaglenni	Cronfa	deithasol	
Ewrop yn cyrraedd targedau a gofynion lleol.

1. Gweithio gyda’r sectorau cyhoeddus, preifat a 
gwirfoddol i sicrhau’r nifer mwyaf o brentisiaethau, 
hyfforddiaethau a chyfleoedd profiad gwaith.

2. Cynyddu nifer y cyfleoedd hyfforddi a phrentisiaethau 
drwy Academi Prentisiaethau Futureworks Sir y Fflint a 
rhaglenni cyfalaf mawr. 

3. Cefnogi’r Rhaglen Entrepreneur Ifanc ar y cyd â 
Rhwydwaith Entrepreneuriaeth Busnes Sir y Fflint (BEN).

4. Datblygu ymhellach y rhaglen waith Ymgysylltu a 
Datblygu Ieuenctid ar gyfer dysgwyr sydd mewn perygl 
o ddatgysylltu drwy:
•	 Dargedu	sgiliau	galwedigaethol	a	chyflogadwyedd

•	 Gwella	cymorth	personol,	gan	gynnwys	hyfforddi,	
mentora a chymorth wrth bontio

•	 Gwireddu	buddion	rhaglenni	rhanbarthol	Cronfa	
Gymdeithasol Ewrop (Trac, Adtrac, Opus, Communities 
4 Work)

•	 Gwneud	mwy	o	ddefnydd	o	ryddhau	ar	drwydded	
dros dro (ROTL) ar gyfer pobl ifanc yn y gwasanaeth 
cyfiawnder	ieuenctid;	er	mwyn	iddynt	ymgysylltu’n	well,	
cyn iddynt gael eu rhyddhau, â’r addysg, hyfforddiant a 
chyflogaeth sydd ar gael ar ôl gadael y ddalfa.

  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
•	 Cynyddu	nifer	y	cyfleoedd	hyfforddi	a	phrentisiaethau

•	 Cynyddu	nifer	y	cyfleoedd	hyfforddi	a	phrentisiaethau	
drwy	Academi	Prentisiaethau	Futureworks	Sir	y	Fflint	a	
rhaglenni cyfalaf mawr

•	 Nifer	yr	entrepreneuriaid	a	gefnogir	drwy	BEN	Sir	y	Fflint

•	 Gwella’r	sylfaen	sgiliau	lleol	i	wella	cyflogadwyedd	a	
rhagolygon ennill cyflog drwy wella cymwysterau 

•	 Cynyddu	nifer	y	dysgwyr	sy’n	cyrraedd	Trothwy	Lefel	1	

•	 Cynnal	lefelau’r	bobl	ifanc	16	oed	mewn	addysg,	
cyflogaeth a hyfforddiant uwchben y meincnod

•	 Lleihau	nifer	y	bobl	ifanc	18	-	24		oed	sy’n	hawlio	
Lwfans Ceisio Gwaith  

•	 Cyflwyno	ROTL	i	sefydliadau/partneriaid

•	 Cyrraedd	targedau	rhaglenni	Cronfa	Gymdeithasol	
Ewrop

Risgiau i’w rheoli

•	 Oedi	yn	Rhaglenni	Cronfa	Gymdeithasol	Ewrop	yn	
effeithio ar y gallu i gyrraedd targedau lleol.

•	 Gweithredu’r	ardoll	Prentisiaethau

Materion	Polisi	Cenedlaethol:

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Apprenticships-and-Training-Welsh.pdf
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni

Blaenoriaeth: Sgiliau a Dysgu

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Gwasanaeth Rhanbarthol Gwella Ysgolion (GwE) - Gwasanaeth 
Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru, sy’n gweithio ochr yn ochr 
gydag Awdurdodau Lleol ac ar eu rhan, i ddatblygu ysgolion rhagorol ar draws y 
rhanbarth.
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid: yn ceisio atal plant a phobl ifanc o dan 18 
oed rhag troseddu neu aildroseddu.
Dangosydd Pwnc Craidd: mae dysgwyr yn cyflawni uwchlaw’r lefel 
ddisgwyliedig ym Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg iaith 1af a Gwyddoniaeth.
Trothwy Cynhwysiant Lefel 2:	mae	dysgwyr	16	oed	yn	ennill	pum	neu	fwy	TGAU	
gradd A*-C yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg iaith 1af.
Sgôr	Pwyntiau	wedi’u	Capio:	rhoddir	pwyntiau	i	ddysgwyr	16	oed	am	bob	gradd	y	
byddant	yn	ei	hennill.	Yna	mae’r	wyth	pwnc	gorau	yn	rhoi’r	Sgôr	Pwyntiau	wedi’u	
Capio.
Trothwy A*-A:	dysgwyr	16	oed	sy’n	ennill	pum	neu	fwy	TGAU	gradd	A*	neu	A	
Ysgolion yr 21ain Ganrif - rhaglen ariannu genedlaethol  i wella adeiladau ac 
amgylchedd ysgolion.
Moderneiddio Ysgolion: proses sy’n galluogi’r Awdurdod Lleol i sicrhau bod nifer 
digonol o leoedd ysgol o ansawdd a’r math cywir ar gael, yn y lleoliadau cywir.

Effaith 
Gwella’r ddarpariaeth a’r cyfleoedd dysgu er 
mwyn sicrhau gwell canlyniadau i ddysgwyr 

Is-flaenoriaeth  
Addysg wedi’i moderneiddio ac 
sy’n perfformio ar lefel uchel 

Yr hyn fyddwn yn ei wneud 
yn 2016/17: •	 Ddefnyddio	adnoddau	yn	effeithiol	i	sicrhau’r	canlyniadau	addysgol	gorau	

posibl

•	 Cefnogi	blaenoriaethau	cenedlaethol	Llywodraeth	Cymru	i	wella	
canlyniadau llythrennedd a rhifedd a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad 
addysgol

•	 Gwella	llythrennedd	a	sgiliau	digidol	er	mwyn	sicrhau	mynediad	at	
gyfleoedd cyflogaeth a datblygu economaidd modern

•	 Gweithio	ar	y	cyd	i	ddatblygu	diwygiadau	cenedlaethol	i	fodelau	
cwricwlwm, asesu a datblygiad proffesiynol

•	 Gweithio’n	effeithiol	gyda	phartneriaid	ar	draws	y	rhanbarth	i	sicrhau	
effeithlonrwydd a gwell canlyniadau o’r rhaglenni gwella addysgol

•	 Gwneud	defnydd	mwy	effeithlon	o	adnoddau	addysg	drwy	Foderneiddio	
Ysgolion.

•	 Nid	yw	ysgolion	yn	derbyn	a/neu’n	gwneud	y	defnydd	gorau	o’r	
cymorth sydd ei angen arnynt gan y Cyngor a GwE

•	 Nid	yw	nifer	y	lleoedd	ysgol	yn	cyfateb	i’r	demograffeg	sy’n	newid.
•	 Arian	cyfyngedig	ar	gael	i	fynd	i’r	afael	â’r	dagfa	o	waith	atgyweirio	a	

chynnal	sy’n	hysbys	yn	asedau	Addysg	ac	Ieuenctid
•	 Nid	yw’r	capasiti	arwain	yn	cyfateb	i	anghenion	yr	ysgol

Gwneud gwahaniaeth drwy ein Strategaeth Addysg a Gwella Ieuenctid a 
Moderneiddio gan godi safonau drwy: - 
1.  Weithio’n effeithiol gyda’r Gwasanaeth Rhanbarthol Gwella Ysgolion 

(GwE) i: 
•	 Ddatblygu	capasiti	arwain	mewn	ysgolion	drwy	foderneiddio	

ysgolion	a	gweithio	rhanbarthol;
•	 Rhannu	arferion	addysgu	gorau	ac	adnoddau	ar	draws	yr	ysgolion	

sydd	fwyaf	mewn	angen;
•	 Nodi	a	thargedu	cymorth	ar	gyfer	yr	ysgolion	rheini	sydd	fwyaf	

mewn	angen;
•	 Datblygu	capasiti	ysgolion	er	mwyn	ymateb	i	fentrau	cenedlaethol	a	

newidiadau	yn	y	cwricwlwm;	a
•	 Gwella	sgiliau	llythrennedd	digidol,	llythrennedd	a	rhifedd

2. Lleihau effaith tlodi a difreintiad drwy’r flaenoriaeth genedlaethol i 
wella ysgolion, Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf (2015-17) a Strategaeth 
Integredig Gwasanaethau Ieuenctid Sir y Fflint (2014-18), “Cyflawni 
gyda’n Gilydd”. 

3. Gwella canlyniadau Plant sy’n Derbyn Gofal a phobl ifanc sy’n gadael 
y System Cyfiawnder Ieuenctid.

4. Parhau i weithredu Band A Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.
5. Datblygu a gweithredu cynllun ar gyfer cam nesaf Moderneiddio 

Ysgolion, drwy’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B).
6. Sicrhau strategaeth gynaliadwy ar gyfer atgyweirio a chynnal 

adeiladau ysgol.
7. Sicrhau set cynaliadwy o bolisïau trafnidiaeth ac arferion cyflenwi 

effeithlon.
8. Datblygu dull gweithredu lleol effeithiol mewn perthynas â 

diwygiadau cynhwysiant cenedlaethol.
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

•	 Gwella	canlyniadau	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	gan	gynnwys	Trothwy	
Cynhwysiant	Lefel	2,	Sgôr	Pwyntiau	wedi’u	Capio	a	Throthwy	A*-A	

•	 Codi	safonau	dysgwyr	sy’n	gymwys	i	dderbyn	prydau	ysgol	am	ddim
•	 Gwella	nifer	yr	oriau	mewn	addysg,	hyfforddiant	neu	gyflogaeth	sydd	ar	gael	i	

bobl ifanc yn y system cyfiawnder ieuenctid 
•	 Cwblhau	prif	gerrig	filltir	y	rhaglenni	Ysgolion	yr	21ain	Ganrif	a	Moderneiddio	

Ysgolion 
•	 Datblygu	a	gweithredu	cynllun	ar	gyfer	cam	nesaf	Moderneiddio	Ysgolion,	

drwy’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B).
•	 Cynnal	lefelau’r	bobl	ifanc	16	oed	sydd	mewn	addysg,	cyflogaeth	neu	

hyfforddiant uwchben meincnod y Cyngor
•	 Sicrhau	strategaeth	gynaliadwy	ar	gyfer	atgyweirio	a	chynnal	adeiladau	

ysgol.
•	 Sicrhau	set	cynaliadwy	o	bolisïau	trafnidiaeth	ac	arferion	cyflenwi	effeithiol.
•	 Datblygu	dull	gweithredu	lleol	effeithiol	mewn	perthynas	â	diwygiadau	

cynhwysiant cenedlaethol.

Risgiau i’w rheoli

•	 Strategaeth	ariannu	aml-flwyddyn	gynaliadwy	ar	gyfer	ariannu	addysg	yn	
dilyn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 

•	 Rhesymoli’r	ddarpariaeth	a	phrosesau	cynllunio	ac	atebolrwydd	ar	gyfer	
grantiau penodol yn ymwneud ag addysg.

•	 Fforddiadwyedd	camau	newydd	rhaglen	Ysgolion	yr	21ain	Ganrif
•	 Symleiddio’r	broses	ar	gyfer	cynllunio	a	darparu	lleoedd	ysgolion

Materion	Polisi	Cenedlaethol:

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Modern-Efficient-Adapted-Homes-Welsh.pdf
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni:  

Blaenoriaeth: Cymunedau Diogel

Effaith 
Cadw pobl a chymunedau’n ddiogel

Is-flaenoriaeth  
Diogelwch Cymunedol

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17

•	 Gefnogi	dioddefwyr	cam-drin	domestig.

•	 Lleihau	effaith	camddefnyddio	sylweddau	ar	
yr unigolion, eu teuluoedd a chymunedau yn y 
Sir.

•	 Deall	gofynion	Deddf	Trais	yn	erbyn	
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol (Cymru) 2015.

•	 Diffyg	arian	cynaliadwy	i	gyflenwi	
blaenoriaethau diogelwch cymunedol a 
bennir yn genedlaethol. 

•	 Cadw	staff	profiadol	a	medrus	oherwydd	y	
drefn o ariannu grantiau tymor byr.

1.  Datblygu cynllun i gyflenwi prif ganlyniadau Cynllun 
Diogelwch Cymunedol Bwrdd Cymunedau Mwy 
Diogel Gogledd Cymru (BCMDGC).
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
o Adolygu perfformiad fframwaith cyflenwi BCMDGC 

o Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint yn 
mabwysiadu a dilyn prif flaenoriaethau’r Cynllun 
Diogelwch Cymunedol rhanbarthol  

2. Cyfrannu at gyflenwi blaenoriaeth Cynllun   
 Diogelwch Cymunedol Gogledd Cymru: 

o Lleihau effaith cam-drin domestig ar ddioddefwyr 
sydd mewn perygl uchel o ddioddef ymosodiadau 
eraill.

o Rheoli effeithiau camddefnyddio sylweddau drwy 
wella’r ddarpariaeth gwasanaeth.

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

  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
o Mynd i’r afael ag achosion o gam-drin domestig lle 

mae risg uchel o ddioddef ymosodiadau eraill 

o	 Parhau	i	gyrraedd	targedau	Llywodraeth	Cymru	
o	ran	‘triniaethau	a	gwblhawyd’	ac	amseroedd	
amser ar gyfer gwasanaethau camddefnyddio 
sylweddau. 

o Cytuno ar ymateb ar y cyd i fodloni gofynion y 
Ddeddf 

3. Lleihau ofn trosedd drwy wneud y defnydd gorau  
 o’r technolegau diweddaraf, yn cynnwys teledu  
 cylch cyfyng (TCC). 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Cytuno ar gynllun i’r dyfodol ar gyfer cydnerthedd 
yr ystafell reoli (lleoliad a diweddaru’r dechnoleg)

o Cytuno ar gynllun busnes ac ariannu newydd ar 
gyfer y gwasanaeth yn y dyfodol

o Cynnal gwasanaeth cyson yn ystod yr adolygiad 
o’r gwasanaeth

o Cynnal cysondeb ym mhartneriaeth ariannu’r 
cyngor a’r Cynghorau Tref a Chymuned yn ystod yr 
adolygiad o’r gwasanaeth

Risgiau i’w rheoli

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Camddefnyddio Sylweddau - defnydd parhaus o gyffuriau 
neu alcohol er gwaethaf y canlyniadau negyddol ar y sawl 
sy’n eu defnyddio, eu ffrindiau, teulu a’r gymuned.

TCC - atal ac ymateb i drosedd ac anhrefn.

•	 Cynaliadwyedd	cynlluniau	tymor	byr	a	ariennir	gan	
grantiau.

Materion Cenedlaethol:

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Safe-Communties-Welsh.pdf
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni:  

Blaenoriaeth: Tlodi

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Diwygiadau Lles - amryw o fesurau a gyflwynwyd gan y 
Llywodraeth ganolog i ddiwygio’r system Budd-daliadau Lles.

Polisi Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn: Yn ceisio cynnig 
cymorth teg a chyson i gwsmeriaid sydd arnynt angen 
cymorth ariannol ychwanegol â’u costau tai.

Effaith 
Amddiffyn pobl rhag tlodi

Is-flaenoriaeth  
Gwneud y mwyaf o incwm

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17:

•	 Gefnogi	pobl	i	reoli	effaith	barhaus	Diwygiadau	
Lles.

•	 Helpu	pobl	i	hawlio’r	budd-daliadau	y	mae	
ganddynt hawl iddynt.

•	 Helpu	pobl	i	reoli	eu	hymrwymiadau	ariannol.

•	 Lleihau’r	risg	o	dlodi	i	deuluoedd,	plant	a	phobl	
ifanc.

•	 Lleihau	effaith	y	cynnydd	yng	nghostau	
tanwydd.

•	 Ni	fyddir	yn	ateb	y	galw	am	gyngor	a	
gwasanaethau cymorth.

•	 Bydd	dyledion	yn	cynyddu	os	na	fydd	
tenantiaid yn gallu fforddio talu eu rhent.

•	 Bydd	yr	economi	leol	yn	dioddef	os	bydd	
gan breswylwyr lai o incwm i’w wario.

•	 Ni	fydd	preswylwyr	yn	dewis	gosod	y	
mesurau effeithlonrwydd ynni sydd ar gael.

•	 Ni	fydd	yr	arian	sydd	ar	gael	ar	gyfer	
mesurau effeithlonrwydd ynni yn ddigonol i 
ateb y galw gan y cyhoedd.

1. Rhoi cyngor a gwasanaethau cymorth er mwyn helpu 
pobl i amddiffyn eu hincwm.
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
o Cynorthwyo preswylwyr Sir y Fflint i hawlio Budd-dal 

Cymdeithasol a Chredydau Treth ychwanegol y mae 
ganddynt hawl iddynt

o Cynorthwyo pobl â’r newidiadau Lles drwy weithredu 
Polisi	Taliadau	Tai	yn	ôl	Disgresiwn	y	Cyngor	yn	effeithiol

o Cefnogi preswylwyr Sir y Fflint i reoli eu hymrwymiadau 
ariannol yn well

o Monitro pa mor gyflym y caiff hawliadau Budd-
dal Tai eu prosesu: i) hawliadau newydd ii) newid 
amgylchiadau

2. Helpu pobl i ddod yn agosach at waith a / neu fod yn  
 barod i weithio drwy wahanol raglenni a ariennir gan y  
 Llywodraeth ac Ewrop. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Nifer y bobl leol a fydd yn dod yn agosach at waith 
neu’n dod yn barod i weithio ar ôl elwa ar raglenni a 
ariennir gan y Llywodraeth neu Ewrop    

3. Cyflwyno mesurau effeithlonrwydd ynni i gartrefi yn Sir y  
 Fflint.
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Lleihau bil tanwydd cyffredinol blynyddol preswylwyr 

o Nifer y cartrefi sy’n derbyn mesurau effeithlonrwydd ynni 

o Llunio a lansio fframwaith cyflenwyr a deunyddiau 
effeithlonrwydd ynni cenedlaethol 

 

Risgiau i’w rheoli

•	 Mae	diwygiadau	lles	llywodraeth	y	Deyrnas	Unedig	yn	
cael effaith andwyol ar bobl leol  

•	 Cynaliadwyedd	yr	arian	ar	gyfer	mesurau	tlodi	
tanwydd.

•	 Oedi	yn	Rhaglenni	Cronfa	Gymdeithasol	Ewrop	yn	
cael effaith ar gyflenwi targedau lleol. 

Materion	Polisi	Cenedlaethol:

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Maximising-Income-Welsh.pdf
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni

Blaenoriaeth: Yr Amgylchedd

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Seilwaith - Cyfleusterau, systemau, safleoedd a 
rhwydweithiau sydd yn angenrheidiol er mwyn i’r Sir 
weithredu.

“Teithio Llesol”: Cerdded neu seiclo yn hytrach na 
defnyddio moduron wrth deithio bob dydd.

Trafnidiaeth Gymunedol: Cynlluniau trafnidiaeth i deithwyr 
sydd yn eiddo i grwpiau cymunedol lleol ac a gaiff eu rhedeg 
ganddynt.

Gwasanaethau bysiau masnachol: yn dilyn newidiadau yn 
y 1980au, caiff mwyafrif gwasanaethau bysiau lleol Cymru eu 
rhedeg gan gwmnïau bysiau masnachol.

Effaith 
Pobl	yn	gallu	cael	mynediad	at	waith,	gwasanaethau	a	
chyfleusterau lleol yn ddiogel

Is-flaenoriaeth  
Seilwaith Trafnidiaeth a 
Gwasanaethau

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17: 

•	 Gynnal	mynediad	at	waith,	cartrefi,	
gweithgareddau hamdden, iechyd a 
chymdeithasol.

•	 Cefnogi	a	galluogi	gwasanaethau	teithio	diogel	
a fforddiadwy.

•	 Lleihau	tagfeydd	ac	oedi	ar	ein	rhwydwaith	
priffyrdd.

•	 Ni	fydd	arian	digonol	ar	gael	i	sicrhau	bod	
seilwaith ein priffyrdd yn aros yn ddiogel ac 
yn gallu cynnal twf economaidd.

•	 Bydd	opsiynau	trafnidiaeth	gynaliadwy	yn	
parhau yn anneniadol i ddefnyddwyr.

•	 Na	fydd	arian	digonol	ar	gael	er	mwyn	
parhau i ddarparu gwasanaeth bysiau â 
chymhorthdal.

1. Cael mynediad at yr arian grant sydd ar gael a’i ddefnyddio 
i gefnogi blaenoriaethau’r Cyngor i gael mynediad at waith, 
iechyd, hamdden ac addysg.

 Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
o Cyflwyno ceisiadau ariannu llwyddiannus i Lywodraeth Cymru i 

ariannu Trafnidiaeth Leol.
o Cyflenwi cynlluniau a ariennir drwy’r Gronfa Drafnidiaeth Leol 

(seilwaith) yn llwyddiannus.
o	 Paratoi’r	map	llwybrau	presennol	a’r	map	rhwydwaith	integredig	

ar gyfer “Teithio Llesol” gan nodi ein dyheadau ar gyfer gwell 
seilwaith	a	chyfleusterau	cerdded	a	seiclo;	cael	effaith	gadarnhaol	
ar gydnerthedd y rhwydwaith trafnidiaeth ehangach.

o Sicrhau arian drwy’r Gronfa Datblygu Gwledig a Chymunedol 
(trafnidiaeth gymunedol).

2. Blaenoriaethu seilwaith ffyrdd y Cyngor ar gyfer gwaith trwsio 
a chynnal a gweithredu rhaglenni gwaith o fewn yr arian 
sydd ar gael er mwyn gwella cydnerthedd, effeithlonrwydd a 
dibynadwyedd y rhwydwaith trafnidiaeth. 

 Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
o Monitro cyflwr seilwaith y priffyrdd
o Cynnal archwiliadau er mwyn sicrhau bod gwaith ailsefydlu yn 

bodloni’r safonau gofynnol a chodi safon y gwaith a wneir ar 
rwydwaith Sir y Fflint 

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

 Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
o Cyflenwi Cynlluniau Diogelwch a Ariennir gan Grantiau 

Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â thueddiadau gwrthdrawiadau 
a chanolbwyntio ar y rhwydwaith ffyrdd drwy Raglen Cymorth 
Grant Llywodraeth Cymru 

o Cyflenwi cynlluniau a ariennir gan Lywodraeth Cymru a nodwyd fel 
rhan	o	‘Llwybrau	Diogel	mewn	Cymunedau’	

o Cyflenwi mentrau diogelwch ffyrdd a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru i leihau’r perygl o wrthdrawiadau ymhlith grwpiau risg 
uchel (mesurau ar gyfer gyrwyr hŵn, gyrwyr ifanc sydd newydd 
gymhwyso a gyrwyr beiciau modur)

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

 Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
o Gweithio gyda chymunedau sydd â diddordeb i ddatblygu 

Strategaeth Trafnidiaeth Gymunedol 
o Datblygu cynllunio trafnidiaeth gymunedol i gyd-fynd â rhwydwaith 

craidd y gwasanaethau bws 
o Datblygu “canolfannau” trafnidiaeth gymunedol gyda’r arian sydd 

ar gael.

Risgiau i’w rheoli

•	 Arian	a	buddsoddiad	cenedlaethol	digonol	ar	
gyfer prosiectau i wella seilwaith a gwasanaethau 
trafnidiaeth. 

Materion Cenedlaethol:

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Transport-infrastructure-and-services-Welsh.pdf
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni

Blaenoriaeth: Yr Amgylchedd

Effaith 
Gwarchod ein hamgylchedd lleol

Is-flaenoriaeth  
Datblygu Cynaliadwy a 
Rheolaeth Amgylcheddol

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17: •	 Roi	sylw	i	ofynion	egwyddorion	datblygu	cynaliadwy	Deddf	

Llesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol a Bil yr Amgylchedd.
•	 Cydbwyso’r	angen	am	ddatblygu	cynaliadwy	â’r	angen	i	

warchod yr amgylchedd naturiol.
•	 Parhau	i	leihau	ein	allyriadau	carbon	i	gyrraedd	targedau	

Llywodraeth Cymru a chwarae ein rhan er mwyn helpu i roi 
sylw i ganlyniadau’r newid yn yr hinsawdd.

•	 Lleihad	yn	y	Grant	Amgylchedd	Sengl.
•	 Ni	chaiff	rhaglenni	ailgylchu	eu	cefnogi	gan	y	cyhoedd	a	

gweithwyr.
•	 Cyfyngiadau	ar	safleoedd	Cyngor	addas	ag	arwynebedd	

digonol ar gyfer cynlluniau adnewyddu graddfa mwy a 
chysylltiadau addas â’r grid trydan.

•	 Ni	chaiff	arian	ei	sicrhau	ar	gyfer	cynlluniau	blaenoriaeth	
lliniaru llifogydd.

•	 Ni	chaiff	disgwyliadau	cwsmeriaid	yn	ymwneud	â	chyflenwi	
cynlluniau lliniaru llifogydd eu rheoli’n effeithiol.

•	 Ni	chaiff	rhaglenni	troseddu	amgylcheddol	eu	cefnogi	gan	y	
cyhoedd a gweithwyr.

1.  Sefydlu Gweithgor Amgylchedd i sicrhau bod y Cyngor 
yn gweithredu mewn dull integredig wrth gyflenwi 
gwasanaeth sy’n bodloni nodau ac amcanion y Grant 
Amgylchedd Sengl: 
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
o Y cais am grant yn cael ei gymeradwyo 
o Sefydlu Grŵ p Amgylchedd Sengl 
o Monitro cynnydd a hawlio’r arian grant cyfatebol 

2. Cytuno ar weledigaeth ac amcanion y Cynllun Datblygu  
 Lleol, a’r opsiynau i ganiatáu twf. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Cynnal asesiad ynni adnewyddol ar gyfer y CDLl mewn 
partneriaeth gyda Chyngor Wrecsam a fydd yn sail i’r 
cynllun cyn-adneuo a’r cynllun adneuo diweddarach 

o Cytuno ar amserlen ddiwygiedig a chytundeb cyflenwi 
gyda Llywodraeth Cymru a fydd yn arwain at y cynllun 
cyn-adneuo 

o Rhoi cyhoeddusrwydd i’r cynllun cyn-adneuo 
o Cwblhau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun cyn-

adneuo   
3. Lleihau ein hôl-troed Carbon.
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:

o Creu dwy fferm solar ar dir Cyngor Sir y Fflint 
o Gosod cysylltiad trydan rhwng safle Tirlenwi Brook 
Hill	a	Depo	Alltami	neu	gytuno	ar	rhwydwaith	rhithwir	
preifat	gyda	Scottish	Power	i	wneud	defnydd	llawn	o’r	
ynni a gynhyrchir a lleihau costau 

o Sefydlu gorsaf trosglwyddo gwastraff ym Maes-glas 
erbyn mm/bb 

o Gwella perfformiad o ran ailgylchu 
o Lleihau ein hallyriadau carbon  

4. Adolygu’r Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:
o	 Cwblhau	Cynlluniau	Rheoli	Perygl	Llifogydd	Lleol	Sir	y	

Fflint 
o Datblygu rhestr flaenoriaeth o gynlluniau lliniaru llifogydd 

ar sail meini prawf tryloyw 
5. Lleihau achosion ac effaith troseddu amgylcheddol.  
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:

o Nodi ardaloedd â phroblemau troseddu amgylcheddol 
ar sail cuddwybodaeth lleol a cheisiadau am 
wasanaethau

o Targedu ymgyrchoedd gorfodaeth yn yr ardaloedd lle 
ceir problemau

Risgiau i’w rheoli

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Grant Amgylchedd Sengl - grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi 
dull integredig o reoli adnoddau naturiol, effeithlonrwydd gwastraff ac 
adnoddau ac ansawdd amgylcheddol lleol.
Cynlluniau Ynni Adnewyddol: cynlluniau a gynlluniwyd i ddefnyddio 
ynni o ffynhonnell a gaiff ei hailgyflenwi’n naturiol e.g. golau’r haul.
Ymrwymiad Lleihau Carbon: cynllun statudol sy’n ceisio gwella 
effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau mewn sefydliadau sector 
cyhoeddus a phreifat mawr.
Cynhyrchu Ynni: cynhyrchu gwres a thrydan.
Biomas: deunydd biolegol sy’n deillio o organebau a oedd yn fyw tan yn 
ddiweddar.
Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff: Cyfleuster i grynhoi a bwndelu 
gwastraff ar gyfer ei gludo ymaith.
Troseddu Amgylcheddol: e.e. baeddu gan gŵn, taflu sbwriel a thipio 
anghyfreithlon

•	 Lleihad	yn	y	Grant	Amgylchedd	Sengl	wrth	gyflenwi’r	maes	
blaenoriaeth i reoli adnoddau naturiol.

•	 Dibyniaeth	ar	arian	allanol	ar	gyfer	datblygiadau	graddfa	mawr.
•	 Cap	y	llywodraeth	ar	gymorth	ariannol	i	ffermydd	solar.
•	 Capasiti	ac	arian	i	fynd	i’r	afael	â	pherygl	llifogydd.

Materion Cenedlaethol:

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Sustainable-Development-Welsh.pdf
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Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni

Blaenoriaeth: Cyngor Modern ac Effeithlon

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth:  
Menter Gymdeithasol - busnes ag amcanion cymdeithasol yn bennaf sy’n 
ailfuddsoddi unrhyw arian dros ben at y diben hwnnw yn y busnes neu’r 
gymuned.
Cymalau Buddion Cymunedol: buddion i gymunedau lleol yn sgil prosesau 
caffael mawr e.e. cyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth, cyfleusterau cymunedol.
Modelau Cyflenwi Amgen: dulliau newydd o gyflenwi gwasanaethau a 
gynlluniwyd i gynnal gwasanaethau pwysig ac ateb y galw yn y dyfodol.
Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol: trosglwyddo lesddaliad ased Cyngor 
Sir y Fflint i sefydliad â phwrpas cymdeithasol sy’n bwriadu ei ddefnyddio er 
budd y gymuned leol.

Effaith 
Cefnogi cymunedau i ddod yn fwy cydnerth

Is-flaenoriaeth  
Datblygu Cymunedau

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17: •	 Adeiladu	ar	yr	hyn	a	wnaed	yn	ystod	y	flwyddyn	gyntaf	(2015/16)	

o safbwynt cefnogi  cymunedau lleol. Yn ystod yr ail flwyddyn 
bydd y gwaith y canolbwyntio ar:
o Ddatblygu’r gymuned a’r sector cymdeithasol er mwyn 

cynorthwyo cymunedau lleol i fod yn fwy hunangynhaliol.
o Llunio modelau cyflenwi amgen yn y gymuned a’r sector 

cymdeithasol i gynnal gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr.
o Datblygu mentrau cymdeithasol a all weithredu er 

budd cymunedau lleol a chreu cyfleoedd cyflogaeth ac 
economaidd.

o Gwireddu buddion cymdeithasol yn y gymuned e.e. creu 
mwy	o	gyfleoedd	gwirfoddoli	a	hyfforddi	i	bobl	ifanc;	cadw	
arian lleol yn y gymuned.

o Sicrhau bod Cymuned ein Lluoedd Arfog a’u teuluoedd yn 
derbyn cydnabyddiaeth am eu hymrwymiad.

•	 Capasiti	ac	awydd	y	gymuned	a’r	sector	cymdeithasol.
•	 Parodrwydd	y	gweithlu	a’r	Undebau	Llafur	i	groesawu	

newid.
•	 Amodau’r	farchnad	y	bydd	y	modelau	cyflenwi	amgen	

newydd yn eu hwynebu.
•	 Cyfyngiadau	ar	ariannu	cyhoeddus	i	noddi	modelau	

amgen.
•	 Rheoliadau	craffu	yn	ein	hatal	rhag	datblygu	

marchnadoedd y gymuned a’r sector cymdeithasol lleol
•	 Bydd	Mentrau	Cymdeithasol	sydd	newydd	eu	sefydlu	

yn methu yn ystod y camau datblygu cynnar.
•	 Bydd	Trosglwyddiadau	Asedau	Cymunedol	yn	methu	

yn ystod y camau datblygu cynnar.

1.  Datblygu’r gymuned a’r sector cymdeithasol drwy 
ddatblygu a meithrin mentrau cymdeithasol yn Sir y Fflint, 

  a bydd hynny yn ei dro yn cefnogi a chreu mathau 
newydd o fusnesau lleol.
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 
o Monitro nifer y mentrau cymdeithasol newydd a gaiff eu 

datblygu
o Monitro nifer y mentrau cymdeithasol sy’n derbyn 

cymorth i dyfu a ffynnu
o Monitro’r buddion cymdeithasol a ddaw yn sgil mentrau 

cymdeithasol newydd
2. Annog gwirfoddolwyr a dinasyddion gweithgar. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Monitro effaith y polisi gwirfoddoli lleol    

3. Sicrhau budd cymunedau drwy ein gwaith o gomisiynu  
 nwyddau a gwasanaethau a’u heffaith. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Sefydlu Bwrdd Buddion Cymunedol â chynllun gweithredu
o Monitro’r ganran o gymalau buddion cymunedol a gaiff eu 

cynnwys mewn contractau caffael newydd.
4. Cynllunio a gweithredu modelau cyflenwi amgen i gynnal  
 gwasanaethau pwysig er mwyn diwallu angen yn y dyfodol. 
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Monitro lefel yr arbedion effeithlonrwydd a gefnogwyd 
gan fodelau cyflenwi amgen 

o Monitro nifer y gwasanaethau a gaiff eu cynnal drwy 
fodelau cyflenwi amgen.

5. Grymuso cymunedau i redeg a rheoli cyfleusterau yn lleol  
 drwy Drosglwyddiadau Asedau Cymunedol.
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Monitro nifer yr asedau cyhoeddus a drosglwyddwyd yn 
ddiogel i’r gymuned

o Monitro’r buddion cymunedol a gyflenwyd gan 
Drosglwyddiadau Asedau Cymunedol

6. Sicrhau nad yw Cymuned ein Lluoedd Arfog a’u teuluoedd  
 dan anfantais wrth gael mynediad at Wasanaethau’r Cyngor
  Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn: 

o Monitro llwyddiannau Cynllun Gweithredu Cyfamod y 
Lluoedd Arfog

Risgiau i’w rheoli

•	 Diffyg	cynlluniau	cymorth	ar	gyfer	datblygu	modelau	
cyflenwi amgen.

•	 Rôl	y	Cynghorau	Tref	a	Chymuned	mewn	perthynas	
â chydweithio a llywodraethant lleol fel y nodir yn y Bil 
Llywodraeth Leol 2015. 

•	 Cryfhau’r	sector	cymdeithasol	fel	ei	fod	yn	fwy	masnachol	
ac yn llai dibynnol ar arian grant.

 

Materion	Polisi	Cenedlaethol:

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Developing-Communities-Welsh.pdf


25

C y n l l u n  G w e l l a  D r a f f t  2 0 1 6 / 1 7

Mae hon yn flaenoriaeth eleni 
oherwydd fod angen i ni

Blaenoriaeth: Cyngor Modern ac Effeithlon Blaenoriaeth: Cyngor Modern ac Effeithlon

What we mean by:  
Employee Development and Talent Management scheme: 
our scheme that seeks to encourage employee engagement, 
talent management, behaviour and competencies 
development, learning and skills development.
Digital Channels: Alternative channels of communication e.g. 
e-mail, social media, text messaging.
Transactional Services: Council services for which customers 
pay.

Effaith 
Caiff gwasanaethau rheng-flaen eu cefnogi’n effeithlon ac effeithiol

Is-flaenoriaeth  
Gwella Rheoli Adnoddau

Yr hyn y byddwn yn ei 
wneud yn 2016/17:

•	 Reoli	ag	adnoddau	sy’n	mynd	yn	llai.

•	 Parhau	i	anelu’n	uchel	er	bod	gennym	llai	o	
adnoddau, o safbwynt arian a phobl.

•	 Gwneud	y	defnydd	gorau	o’n	gallu	a’n	capasiti	yn	
ystod cyfnodau heriol.

•	 Cael	yr	adeiladau	cywir	yn	y	lleoedd	cywir	ac	at	y	
defnydd cywir.

•	 Gwneud	i’n	harian	fynd	yn	bellach	drwy	brynu’n	
fwy craff.

•	 Cyrraedd	y	safonau	uchaf	posibl	o	ran	
gwasanaethau cwsmeriaid.

•	 Graddfa’r	her	ariannol.

•	 Capasiti	a	gallu’r	sefydliad	i	weithredu’r	
newidiadau angenrheidiol.

•	 Cyflymder	y	cydweithio	ym	maes	caffael	a’n	
rheolaeth gyfyngedig dros eu datblygiad.

•	 Agwedd	y	cyhoedd	at	gael	mynediad	i	
wasanaethau ar-lein.

1.   Datblygu a gweithredu cynllun ariannol tair blynedd wedi’i 
ddiweddaru sy’n adlewyrchu ariannu, costau ac arbedion 
effeithlonrwydd i gefnogi gwneud penderfyniadau strategol.
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:
o Adolygu ein cynllun i ddiwallu’r bwlch ariannu o £38m ar gyfer 

2016-2019
o Buddsoddi mewn refeniw a chyfalaf er mwyn cyfateb i’n 

blaenoriaethau
o Cyrraedd ein targedau arbedion effeithlonrwydd

2.   Gweithredu’r Strategaeth Pobl er mwyn sicrhau bod gan y 
cyngor y gallu a’r capasiti digonol i weithredu’n effeithiol fel 
sefydliad llai.
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:
o			Cymryd	rhan	yn	Rhaglenni	Hyfforddiant	a	Datblygu	Academïau	

Sir y Fflint
o   Monitro effaith rheoli perfformiad pobl
o   Monitro effaith y cynllun Datblygu Gweithwyr a Rheoli Talent 

newydd i gynnal ein gallu
o			Monitro	effaith	y	Strategaeth	Pobl	ar	bortffolios	y	

gwasanaethau
3.  Rhesymoli defnydd y Cyngor o swyddfeydd corfforaethol.

Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:
o Lleihau arwynebedd llawr a chostau swyddfeydd a ddefnyddir
o Cynyddu nifer /canran y gweithwyr sy’n gweithio mewn ffordd 

ystwyth

4.  Gwneud y gorau o arbedion effeithlonrwydd wrth brynu drwy 
ddefnyddio trefniadau caffael lleol, rhanbarthol a chenedlaethol 
a gwneud mwy o ddefnydd o ddulliau electronig.
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:
o Creu arbedion effeithlonrwydd drwy ddefnyddio trefniadau 

caffael lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
o Lleihau cost caffael drwy ddefnyddio dulliau prynu electronig 

cynhwysfawr

5. Croesawu sianeli digidol fel y cynllun gwasanaeth mewnol 
rhagosodedig lle bo’n bosibl er mwyn darparu mynediad i 
wasanaethau ar-lein ar amser ac mewn lleoliad sy’n gyfleus i’r 
cwsmer.
Caiff llwyddiant ei fesur fel a ganlyn:
o Cynyddu nifer y gwasanaethau trafodol y gellir eu gwneud ar-

lein a thrwy Ap Sir y Fflint
o Cynnydd yn y defnydd o wasanaethau ar-lein
o Ymateb i adborth cwsmeriaid gan sicrhau bod gwybodaeth ar 

gael iddynt yn y pwnt cyswllt cyntaf

Risgiau i’w rheoli

•	 Lleihad	mewn	buddsoddiad	cyfalaf	ac	adnoddau

Materion	Polisi	Cenedlaethol:

Sut bydd cyflawniad yn cael ei fesur - cliciwch yma

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Improvement-Plan-201617-PDFs/Improving-Resource-Management-Welsh.pdf
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Mae’r cyhoeddiad hwn yn cyflawni’n rhannol y gofyniad statudol i gyhoeddi Cynllun Gwella 
blynyddol fel rhan o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) (2009). Dyma’r ddogfen sy’n nodi’r hyn rydym 
yn	gobeithio’i	gyflawni	eleni.	Yr	ail	ran	o’r	gofyniad	statudol	yw’r	Adroddiad	Perfformiad	Blynyddol,	
sy’n	edrych	yn	ôl	ar	yr	hyn	a	wnaethom	y	llynedd.	Caiff	yr	ail	adroddiad	hwn	ei	gyhoeddi	fis	Hydref.

Gallwch adolygu blaenoriaethau’r Cyngor a’r Cynllun hwn ar ein gwefan drwy ddefnyddio’r ffurflenni 
sylwadau	 sydd	 ar	 gael	 i’r	 cyhoedd,	 ein	 partneriaid,	 ein	 gweithlu	 a’n	 busnesau.	 Hoffem	 wybod	
eich barn am ein blaenoriaethau presennol a’n blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. Byddem yn 
gwerthfawrogi’ch sylwadau felly gobeithio y bydd gennych funud neu ddau i’w hanfon atom.

Yn y cyfamser, dyma’r manylion cysylltu os oes gennych unrhyw sylwadau cychwynnol:

Y Tîm Polisi a Pherfformiad:
Ffôn: 01352 702744
E-bost:	Policy	and	Performance	Team@flintshire.gov.uk

Mae’r ddogfen hon ar gael mewn fformatau gwahanol neu yn eich iaith eich hun ar 
gais.

Datganiad o gyfrifoldeb

Cysylltu i roi sylwadau neu i adolygu’r 

Cynllun


