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Rhifyn Haf 2016
Croeso
Prentisiaid lu!
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo yn ddiweddar i gytundeb gyda Gwetihlu'r Dyfodol i gyflwyno "Academi Prentisiaid" ar gyfer y Sir .
Bydd yr academi yn creu mwy o swyddi crefftus lleol a fydd yn ofynnol ar gyfer rhaglenni adeiladu ac adnewyddu tai mawr y Cyngor dros y
pum mlynedd nesaf.
Mae contractau adeiladu'r Cyngor bob amser yn mynnu fod y contractwr yn darparu cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau ac yn recriwtio
gweithwyr lleol, fodd bynnag, yn aml mae’n anodd cwblhau'r prentisiaethau oherwydd natur y contractau. Bydd creu'r academi hon yn
sicrhau fod prentisiaethau llawn yn cael eu gwneud a'u cyflwyno. Y math o rolau sydd eu hangen yw plymio, gwaith saer, plastro, nwy a
thrydan, bricwyr, ond hefyd bydd angen rolau eraill fel swyddogion cyswllt tenantiaid a syrfëwyr meintiau.
Mae Gweithlu'r Dyfodol yn gwmni buddiant cymunedol sydd â phrofiad perthnasol,
diwylliant a gwerthoedd cywir i fod yn bartner agos i’r Cyngor ac mae gweithio gyda
thrydydd parti yn lleihau'r gost o weinyddu'r cynllun yn sylweddol i’r Cyngor. Maent wedi
ymrwymo i gael sylfaen yn Sir y Fflint a bydd rheolwr y cynllun / swyddog lleoliad yn
cael ei gyflogi gan y Cyngor ond yn cael eu secondio i weithio ar raglen Gweithlu'r
Dyfodol Sir y Fflint.
Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch info@futureworks.wales (mailto:info@futureworks.wales) .
Yn y llun mae prentis cyntaf Gweithlu’r Dyfodol, Keiffer Jones, a ddechreuodd gyda Wates Living Space
ar ddiwedd mis Ebrill, gyda’r Cyngh. Aaron Shotton, Cyngh. Derek Butler a Clare Budden, Prif Swyddog
Tai.

Cyn i’r Academi gael ei sefydlu, roedd contractwyr y Cyngor eisoes yn rhoi profiad gwaith a chyfleoedd gwerthfawr i bobl ifanc leol drwy eu
derbyn fel prentisiaid – dyma ychydig o’r storïau:

Thomas Miller a Joseph Collin yn gweithio gyda chwmni Mitie a enillodd y contract i
uwchraddio ceginau ac ystafelloedd ymolchi mewn 328 o gartrefi. Roedd y ddau yn
astudio plymio yng Ngholeg Cambria ac erbyn hyn maent yn ennill profiad amhrisiadwy
wrth weithio ochr yn ochr â phlymwyr profiadol cwmni Mitie yn gosod ystafelloedd
ymolchi a cheginau.

Cafodd Keepmoat gymorth
contractwr trydanol lleol, JDE
Electrical o Alltami, ac mae wedi
bod yn gweithio gyda nhw dros y 45 mlynedd diwethaf yn ailosod
ceginau ar y Rhaglen SATC yn Sir y
Fflint. Mae JDE wedi gallu cyflogi pum prentis ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn ac
wedi helpu tri o weithwyr bellach yn cwblhau eu prentisiaethau. Mae JDE hefyd wedi
recriwtio nifer o 'hyfforddeion sy'n oedolion' sydd yn y broses o gwblhau prentisiaethau
trydanol. Mae pob un o'r prentisiaid yn byw yn Sir y Fflint.

Yn y llun, o'r chwith i'r dde, y tu blaen: Prentisiaid Ben Davies, Andy Dale, Jac Williams, Matthew Palin
(yn sefyll), Calum Davies, Chris Wood, Sam Williams
Yn y cefn: Julian Davies - Cyfarwyddwr JDE, Colin Welsby - Keepmoat, David Williams - Rheolwr
Gweithrediadau Keepmoat, y Cyng Bernie Attridge, y Cyng Helen Brown, Shaun O'Donnell - Syrfëwr Contract gyda Chyngor Sir y Fflint, Kris Davies - Cyfarwyddwr
JDE a Josh Davies - Goruchwyliwr yn JDE
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Croeso i Sir y Fflint - Sir sy'n gyfeillgar tuag at Ddementia
O fewn yr un wythnos, mae dwy dref yn Sir y Fflint wedi cael eu cydnabod yn ffurfiol gan Gymdeithas Alzheimer’s fel cymunedau sy'n
gyfeillgar tuag at ddementia!
Mae hyn yn golygu mai trefi Y Fflint a Bwcle yw’r cyntaf yng Ngogledd Cymru i dderbyn achrediad o'r fath, gan ymuno â nifer o ddinasoedd,
trefi a phentrefi sydd bellach yn edrych ar beth sydd angen ei wneud er mwyn cefnogi pobl sydd â dementia yn well a'u galluogi i fyw yn
dda yn y gymuned.
Dywedodd Cynghorydd Sir y Fflint, Christine Jones, Aelod Cabinet y Gwasanaethau Cymdeithasol:
“Mae’r Fflint a Bwcle wedi gweithio'n galed i ennill cydnabyddiaeth gan Gymdeithas Alzheimer’s ac maent wedi ymrwymo i weithio gyda
busnesau lleol, ysgolion a grwpiau cymunedol i sicrhau bod pob tref yn gymuned sy’n gyfeillgar tuag at ddementia ac yn lle y gall pobl â
dementia gael eu deall, eu parchu, eu cefnogi ac yn hyderus y gallant gyfrannu at fywyd y dref. Mae ennill y ddau achrediad cyntaf yng
Ngogledd Cymru yn yr un wythnos yn wych, ac mae’n brawf o waith caled, pobl ofalgar ein sir.”
Fe ddaw’r gydnabyddiaeth yn Y Fflint, yn dilyn gwaith sydd wedi ei wneud gan grŵp dan gadeiryddiaeth y Parchedig Brian Harvey, Rheithor
y Fflint, a chynghorydd tref, a ddywedodd:
“Dros y deunaw mis diwethaf, mae'r grŵp wedi cynnal sesiynau gwybodaeth i godi ymwybyddiaeth o ddementia, yn ogystal â sefydlu cyfarfodydd
rheolaidd yn eglwys y plwyf ar gyfer pobl â dementia a'u gofalwyr. Mewn partneriaeth â siopau yn Stryd yr Eglwys, fe drefnwyd nosweithiau siopa
hwyrnos yn y cyfnod cyn y Nadolig, a llwyfannwyd drama o'r enw The D-Word a oedd yn archwilio materion yn ymwneud â dementia.
Ym Mwcle, mae grŵp dan gadeiryddiaeth dyn busnes lleol wedi cynnal mentrau tebyg i gyflawni eu hachrediad. Dywedodd Ged:
“Rwy'n falch iawn o dderbyn y newyddion bod Bwcle wedi ennill y statws i weithio tuag at fod yn dref sydd yn Gymuned Gyfeillgar tuag at
Ddementia. Dyma bartneriaeth wirioneddol rhwng pobl sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd a'u gofalwyr, busnesau lleol, gwirfoddolwyr,
grwpiau cymunedol a'r Eglwys gyda chefnogaeth lawn ein tref a'r Sir. Mae hyn yn dangos beth y gellir ei gyflawni pan ddaw pobl ynghyd â
chyda ymrwymiad i sicrhau fod pobl â dementia yn ein tref yn gallu byw’n dda.”
Mae'r ddau grŵp wedi cael cefnogaeth dda gan Dîm Cynllunio a Datblygu Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint.
Os hoffai unrhyw un fod yn gyfaill dementia, neu drafod achredu eu grŵp neu fusnes, cysylltwch â Luke Pickering-Jones ar 01352 702655 neu
luke.pickering-jones@flintshire.gov.uk (mailto:luke.pickering-jones@flintshire.gov.uk) .
Y bobl a wnaeth iddo ddigwydd!

Rhes flaen o'r chwith: Rose Marie Dennan – Grŵp Cymysg Dydd Llun Y Fflint, Jo Lane - Cymdeithas Alzheimer’s, Donna Redgrave - Materion Cof RMD Bwcle, Dawn
Jones - Gweithiwr Cefnogi Dementia Bwcle, Angela Wedgewood – Age Connect y Fflint, Cynghorydd Christine Jones - Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau
Cymdeithasol, Neil Ayling - Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol
Rhes gefn o'r chwith: Luke Pickering-Jones, Swyddog Cynllunio a Datblygu, Rebecca Fitzpatrick - Bwcle, y Cynghorydd Andrew Williams - Bwcle a Ged Fitzpatrick Bwcle.

Sylw ar...
Mae gofal a chymorth yng Nghymru wedi newid ers mis Ebrill 2016
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Os nad oeddech yn gwybod, daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) i rym ar 6 Ebrill eleni. Deddf newydd yw hon i wella
lles pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth ac mae’n eich galluogi i gael mwy o ddweud am EICH
gwasanaethau cymdeithasol.
Beth mae’n ei olygu i mi?
Mae'r Ddeddf yn newid y ffordd y caiff anghenion pobl eu hasesu a’r ffordd y mae gwasanaethau yn cael eu darparu - bydd gan bobl fwy o
lais yn y gofal a'r gefnogaeth a gânt.
Mae hefyd yn hyrwyddo ystod o gefnogaeth sydd ar gael o fewn y gymuned i leihau'r angen am gefnogaeth ffurfiol.
Bydd gwasanaethau ar gael i ddarparu'r gefnogaeth gywir ar yr adeg cywir
Bydd mwy o wybodaeth a chyngor ar gael
Bydd asesiadau yn symlach ac yn gyfrannol
Bydd gan ofalwyr yr un hawl at asesiad â’r rhai maent yn gofalu amdanynt.
Bydd pwerau cryfach i gadw pobl yn ddiogel rhag camdriniaeth ac esgeulustod.

Felly beth ddylwn i ei wneud nawr?
Os ydych yn derbyn gofal neu gymorth, byddwch yn cymryd rhan yn y broses newydd yn ystod eich adolygiad nesaf.
Gallwch weld y Ddeddf Gwasanaethau a Lles (Cymru) ar wefan (http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents) legislation.gov
(http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2014/4/contents) a chael mynediad at fwy o wybodaeth drwy edrych ar ein gwefan
(http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Social-Services/Social-Services-and-Well-being-Wales-Act-2014-Welsh.aspx) .

Refferendwm ar aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd

Bydd y refferendwm a gynhelir ddydd Iau 23 Mehefin yn ddigwyddiad arwyddocaol pan fydd etholwyr yn penderfynu p’un a ddylai’r Deyrnas
Unedig aros yn yr Undeb Ewropeaidd ynteu ei adael.
Gofynnir y cwestiynau canlynol i bleidleiswyr fel y gwelir ar y papur pleidleisio enghreifftiol hwn.
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Mae gan y refferendwm eisoes broffil uchel yn y cyfryngau wrth i’r ddau sefydliad ymgyrchu cofrestredig fynd ati i ymgyrchu’n ddwys o blaid
y ddau wahanol safbwynt.
Os ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio, byddwch wedi’ch cofrestru i bleidleisio yn y Refferendwm a bydd cerdyn pleidleisio yn cael ei
anfon i’ch cyfeiriad cartref yn y ffordd arferol.
Os ydych wedi symud yn ddiweddar, neu os nad ydych wedi cofrestru i bleidleisio ar hyn o bryd, bydd angen i chi gofrestru erbyn y dyddiad
cau sef 7 Mehefin.
Gallwch gofrestru’n rhwydd a chyflym ar-lein ar http://www.gov.uk/register-to-vote/ (http://www.gov.uk/register-to-vote/) . Os oes angen copi papur
o'r ffurflen gofrestru arnoch anfonwch e-bost at vote2016@flintshire.gov.uk (mailto:vote2016@flintshire.gov.uk) neu ffoniwch 01352 702412. Bydd
angen i chi roi’ch dyddiad geni a’ch rhif yswiriant gwladol i gwblhau’ch cofrestriad. Os na allwch ddod o hyd i'ch rhif yswiriant gwladol
gallwch ddefnyddio gwasanaeth ymholiadau Cyllid a Thollau EM yn http://www.gov.uk/lost-national-insurance-number/ (http://www.gov.uk/lostnational-insurance-number/) , neu ffonio 0300 200 3502.
Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy’r post yw 8 Mehefin.
Mae mwy o wybodaeth ar gael am Refferendwm yr UE yma. (http://www.aboutmyvote.co.uk/upcoming-elections-and-referendums/eu-referendum)
Gweler amserlen y Refferendwm isod:Dyddiad

Digwyddiad

Dydd Mawrth 17 Mai

Cyhoeddi hysbysiad refferendwm

Dydd Mawrth 24 Mai

Cardiau pleidleisio’n cael eu dosbarthu i etholwyr

Dydd Gwener 27 Mai

Anfon pleidleisiau drwy’r post i gyfeiriadau tramor

Dydd Gwener 3 Mehefin

Pleidleisiau drwy’r post yn cael eu dosbarthu i
gyfeiriadau yn y DU

Dydd Mawrth 7 Mehefin

Diwrnod olaf i gofrestru i bleidleisio

Dydd Mercher 8 Mehefin

Diwrnod olaf i wneud cais am bleidlais drwy’r post

Dydd Mercher 15 Mehefin

Diwrnod olaf i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy

7am tan 10pm ddydd Iau
Diwrnod pleidleisio
23 Mehefin

Y tu ôl i'r llenni wrth redeg y Refferendwm
Bydd 100 o orsafoedd pleidleisio ledled Sir y Fflint a thua 224 o staff etholiadol.
Bydd y pleidleisiau’n cael eu cyfrif dros nos ledled y Deyrnas Unedig fel mewn etholiad cyffredinol, a bydd canlyniad y DU yn cael ei
ddatgan ym Manceinion. Mae 12 o ranbarthau at ddibenion y Refferendwm ac mae Cymru’n cael ei dosbarthu fel un rhanbarth. Bydd y
cyfansymiau cyfrif rhanbarthol yn cael eu cydgysylltu a’u datgan mewn 12 o ganolfannau ledled y DU. Y ganolfan gyfrif ranbarthol yw
Campws Glannau Dyfrdwy, Coleg Cambria, Cei Connah, Sir y Fflint.
Bydd canlyniadau sirol yn cael eu datgan yn unigol yn y canolfannau cyfrif lleol gan 380 o swyddogion cyfrif lleol yn y siroedd ledled Cymru,
Lloegr a'r Alban. Mae Sir y Fflint yn un o'r 22 sir yng Nghymru sy'n rhan o'r cyfanswm o 380. Mae dwy ganolfan gyfrif arall yng Ngogledd
Iwerddon a Gibraltar sy’n dod â’r cyfanswm i 382.
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I gael mwy o wybodaeth leol, edrychwch ar wefan Cyngor Sir y Fflint (http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Elections-and-ElectoralRegistration/Home.aspx) .

Llwyddiant tai – y stori hyd yma
Credwn fod gan ein holl breswylwyr hawl i gael llety a safonau byw gweddus a phriodol. Dyna pam yr ydym yn gweithio gyda nifer o
gontractwyr i wella’n stoc dai bresennol yn ogystal â buddsoddi mewn adeiladu stoc dai newydd ar gyfer y cyngor am y tro cyntaf mewn
cenhedlaeth.
Dyma rai o’r pethau sydd wedi bod yn digwydd dros y misoedd diwethaf.

Gwaith adeiladu yn dechrau ar gam cyntaf rhaglen tai Sir y Fflint
Mae cwmni Wates Living Space Homes, sef un o’n contractwyr, wedi dechrau adeiladu 12 o gartrefi newydd ar safle hen Ysgol Custom
House yng Nghei Connah. Mae’r datblygiad hwn yn rhan o Raglen Strategol Tai ac Adfywio (SHARP) uchelgeisiol Cyngor Sir y Fflint a
dyma ddechrau cynlluniau i adeiladu tua 500 o gartrefi newydd ledled y sir erbyn 2020 i wneud lle i’r galw cynyddol am dai cymdeithasol a
fforddiadwy.
Rhaglen SHARP yw’r cyntaf o'i fath yng Nghymru, a bydd yn golygu bod hyd at 2,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn ogystal â chreu tua 20
swydd i brentisiaid lleol. Amcangyfrifir y bydd isgontractwyr Sir y Fflint yn elwa o becynnau gwaith gwerth £40m drwy gydol y rhaglen.
O'r chwith: Ian Power Wates Living Space Homes, Adrian Cronin, Wates Living Space Homes, Cyng
Bernie Attridge, Cyng Brian Dunn, Mick Cunningham, Wates Living Space Homes, Cyng Helen Brown, ac
Cyng Aaron Shotton

Daw cychwyn y gwaith yng Nghei Connah yn fuan ar ôl cyhoeddiad ym mis Chwefror
bod caniatâd cynllunio wedi’i roi i adeiladu 92 o dai yn The Walks yn Y Fflint, yn rhan o
raglen SHARP.

Flint Town Centre Regeneration

Edrychiad newydd i gartrefi Sir y Fflint
... y tu allan…
Mae gwaith yn cael ei wneud ar edrychiad cannoedd o dai sy'n eiddo i'r cyngor mewn prosiect Cyngor Sir y Fflint gwerth £4 miliwn a mwy.
Fel rhan o'i ymrwymiad i fenter Llywodraeth Cymru i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ar gyfer ei eiddo erbyn y flwyddyn 2020, mae'r
cynllun mawr cyntaf yn mynd rhagddo yn Nhreffynnon. Insiwleiddiwyd waliau allanol y tai a gosodwyd ffenestri a drysau newydd a fydd yn
gwella diogelwch, gostwng cyfanswm y gwres a gollir ac yn lleihau allyriadau carbon.
Dywedodd preswylydd Treffynnon, Mr Kenneth Williams o Ffordd Fer: “Mae pawb sydd wedi bod yn gwneud y gwaith yn gyfeillgar iawn ac
mae'n wych bod y Cyngor yn helpu preswylwyr i gadw eu cartrefi'n ddiogel ac yn gynnes gyda'r gwelliannau newydd."
Yn y llun gyda Mr Williams mae Paula Eaves, Swyddog Cyswllt Tenantiaid a Brian Winrow, Rheolwr Safle A. Connolly Ltd, Karen Stevens, Swyddog Cyswllt Tenantiaid
a Tryfan Jones, Syrfëwr Contractau, Cyngor Sir y Fflint.

… ac i mewn
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Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn
gweithio gyda chontractwr arall, Keepmoat, i
ddiweddaru eiddo sy’n perthyn i’r cyngor drwy osod
ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd, ail-osod
gwifrau trydanol ac uwchraddio systemau gwresogi
fel rhan o Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Yn
ddiweddar rydym wedi cyrraedd carreg filltir ac wedi
dathlu’r 500fed preswylydd i gael ailwampio’i
hystafell ymolchi a’i chegin – preswylydd o Gaerwys,
Mrs Jones a ddywedodd:
"Rwyf wrth fy modd fod y gwaith wedi cael ei wneud
– roedd y gweithwyr yn gwrtais a chyfeillgar iawn ac yn gofalu fod y gwaith yn cael ei wneud gyda chyn
lleied â phosibl o aflonyddwch. Fe weithion nhw’n effeithlon fel bo’r gwaith yn cael ei gwblhau cyn
gynted â phosibl.”
O’r chwith i’r dde: Sean O'Donnell Syrfëwr Contractau Sir y Fflint. Stephen Hunt Rheolwr Safleoedd Keepmoat, Lynne Tetlow,
Cyswllt Tenantiaid Keepmoat, Mrs Jones a’r Cyng Helen Brown, Aelod Cabinet dros Dai.

Sir y Fflint yn dathlu merched yn adeiladu
Dathlodd Cyngor Sir y Fflint Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched ar 8 Mawrth eleni drwy ddathlu merched yn adeiladu.
Yn y DU, dim ond 11% o'r gweithlu adeiladu sy'n ferched, a dim ond 1% sy'n gweithio ar safle, yn ôl ffigurau ar wefan UCATT (Undeb
Adeiladu, Crefftau Perthynol a Thechnegwyr). Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dweud bod nifer y merched sy'n gweithio fel towyr,
bricwyr a gwydrwyr mor isel ei fod yn anfesuradwy.
Mae Sir y Fflint yn mynd yn groes i'r duedd hon, gyda 25% o'u tîm Gwaith Cyfalaf yn ferched. Mae'r tîm hwn yn gweithio ar Raglen Safon
Ansawdd Tai Cymru (SATC), er mwyn sicrhau bod yr holl dai cyngor yn cyrraedd y safon erbyn 2020. Gan dîm atgyweirio a chynnal a
chadw Sir y Fflint y mae trydanwr benywaidd cyntaf y Cyngor hefyd.
Yn y llun o flaen Castle Heights yn y Fflint o’r chwith i’r dde: Rae Williams – Swyddog Cyswllt Tenantiaid
(SCT), Christine Stewart – Archwylydd Systemau SATC, Diane Thomas - Swyddog Cyswllt Tenantiaid
(SCT), Clare Budden – Prif Swyddog Cymuned a Menter Cyngor Sir y Fflint, Karen Stevens - SCT, Cyng
Helen Brown, Aelod Cabinet dros Dai, Michelle Gordon – Arolygydd Cynnal a Chadw, Hazel Oliver – SCT
a Hannah James – Syrfëwr Contractau

50fed Cwsmer Bodlon!
Cyngor Sir y Fflint oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i sefydlu ei gwmni tai ei
hun yn 2014.
Llai na dwy flynedd ers hynny ac mae'r cwmni'n mynd o nerth i nerth.
Ei fwriad yw ymateb i'r heriau a wynebir gan drigolion wrth gael mynediad at dai fforddiadwy, mae NEW Homes (Tai Gogledd Ddwyrain
Cymru) wedi ei sefydlu gan y Cyngor i gynyddu'r opsiynau tai sydd ar gael i drigolion lleol. Mae'n cynnig nifer o wasanaethau rheoli tai
wedi’u teilwra sydd wedi'u cynllunio i gynyddu nifer ac ansawdd y tai fforddiadwy sydd ar gael ar draws y sir.
Ac mae'r cwmni newydd rentu ei 50fed eiddo.
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cwmni a'r gwasanaethau a gynigir ar 01352 701400.

O'r chwith: Phil Gilbert, Rheolwr dros dro NEW Homes, Cyng Bernie Attridge, Cadeirydd y Bwrdd NEW
Homes, Andrew Trinder, Melville Evans, Swyddog Arweiniol NEW Homes

Newyddion y Cyngor
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Ysgolion addas i’r 21ain Ganrif!
Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am adolygu a moderneiddio'r holl ddarpariaeth ysgol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod bod yn darparu'r
cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr, fel y gallant gyflawni eu potensial llawn.
Dyma rai o’r prosiectau cyffrous sydd wedi’u cwblhau’n ddiweddar, neu a fydd yn cael eu cwblhau’n fuan iawn.

Ysgol Tŷ Ffynnon, Shotton
Datblygiad newydd gwerth £6.4 miliwn yw Ysgol Gynradd Tŷ Ffynnon, ac fe'i hariannwyd drwy Raglen Arian Pontio Llywodraeth Cymru.
Ariannwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint mewn partneriaeth.
Mae’r ysgol hynod fodern, a agorodd ei drysau i ddisgyblion ym mis Medi 2014, ac a agorwyd yn swyddogol gan y Gweinidog Addysg bryd
hynny, Huw Lewis, ar 29 Chwefror, yn darparu lle i 245 o ddisgyblion cynradd a 30 o ddisgyblion meithrin. Fe’i hadeiladwyd ar safle’r hen
ysgol iau gan gwmni Read Construction Holdings Ltd o Wrecsam.
Mae naw ystafell ddosbarth yn yr adeilad newydd a dau ddosbarth adnoddau ar gyfer plant ag anawsterau dysgu cymhedrol. Yn ogystal â'r
rhain, mae gan yr ysgol feithrinfa, neuadd, stiwdio a chegin a chyfleusterau cymunedol yn ogystal. Mae'r tir o gwmpas yr adeilad wedi cael
ei dirlunio i ddarparu mannau chwarae a hamdden.
Dywedodd Nia Goldsmith, y Pennaeth: " Mae'r disgyblion mor lwcus yn cael ysgol fendigedig ar gyfer y 21ain ganrif â'r dechnoleg a’r
adnoddau diweddaraf un. Mae'r disgyblion a'r staff wrth eu boddau yn cael gweithio mewn amgylchedd mor ardderchog."
Yn y llun o’r agoriad o’r chwith i’r dde: Nia Goldsmith - Pennaeth, Huw Lewis, Cyngh. Aaron Shotton
a John Donnelly – Cadeirydd Llywodraethwyr

Campws Dysgu yn Nhreffynnon
Mae gwaith adeiladu ar yr ysgolion cynradd ac uwchradd newydd yn Nhreffynnon, sy’n rhannu’r un safle ar safle presennol yr Ysgol
Uwchradd, bron â’i gwblhau ac mae disgwyl i’r ysgolion agor eu drysau ym mis Medi eleni.
Bydd un ysgol gynradd o’r enw Ysgol Maes y Felin yn cymryd lle Ysgol Fabanod Perth y Terfyn ac Ysgol Iau y Fron a bydd yn darparu ar
gyfer dysgwyr hyd at 11 oed. Bydd Ysgol Uwchradd newydd Treffynnon yn darparu addysg i bobl ifanc 11 i 16 oed.
Bydd lle i 600 o ddisgyblion yn yr ysgol uwchradd trillawr newydd a lle i 315 o ddisgyblion yn yr ysgol gynradd unllawr. Bydd disgyblion
oedran cynradd ac uwchradd yn cael eu haddysgu yn yr adeilad newydd sbon gyda’r holl gyfleusterau TG modern i gynorthwyo gyda
dysgu.
Fideo Cerdded Drwy'r Datblygiad

Holywell School Planning Application - Approved / Treffynnon Cais Cynllunio Ysg

Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy
Bydd y Ganolfan Addysg Ôl-16 newydd a ddatblygir ar y cyd rhwng Coleg Cambria, ysgolion lleol a Chyngor Sir y Fflint yn darparu
cyfleusterau newydd a chwricwlwm ehangach o ddewis i ddysgwyr ôl-16 yn Sir y Fflint.
Mae’r adeilad tri llawr yn cynnwys celfyddydau perfformio arbenigol, cerddoriaeth, gwyddoniaeth a chyfleusterau celfyddydau creadigol yn
ogystal ag ystafelloedd dosbarth addysgu cyffredinol a mannau astudio cymdeithasol a phreifat. Ar gael o fynedfa sydd newydd ei ffurfio o
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Lôn Golftyn, mae'r cynllun yn cynnwys maes parcio i staff ac ymwelwyr yn ogystal â man parcio bysiau i wasanaethu campws ehangach
Coleg Cambria.
Dechreuodd gwaith ar y safle ym mis Mawrth 2015 a bydd yn agor ei drysau i’r myfyrwyr cyntaf ym mis Medi eleni.
Edrychwch ar y ganolfan ddysgu newydd gyffrous hon:

Deeside Sixth - a fly-through of the new building

Rhybudd am blâu di-eisiau
Yr adeg hon o’r flwyddyn, pan ydych yn dechrau edrych ymlaen at dywydd cynnes y gwanwyn, gallwch weithiau ddod o hyd i westeion dieisiau yn eich cartref neu’ch swyddfa.
Mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnig gwasanaeth rheoli plâu cynhwysfawr a phroffesiynol i gael gwared ar y plâu hyn o’ch cartref neu’ch
swyddfa:
· Llygod mawr
· Llogod bach
· Chwain
· Gwenyn meirch
· Morgrug
Mae’r gwasanaethau’n amrywio o gyngor sylfaenol am atal plâu i reoli plâu uniongyrchol. Mae ein prisiau’n gystadleuol ac yn cynnwys
ymweliadau dilynol ac mae gostyngiadau ar gael os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol. Mae pob swyddog rheoli plâu wedi cael
hyfforddiant llawn ac yn gymwysedig i safonau’r diwydiant.
Mae contractau cynnal a chadw ar gael hefyd am bris sefydlog blynyddol. Caiff y contractau hyn eu haddasu yn unol â’ch gofynion unigol
ac maent yn cynnwys archwiliadau rheolaidd a drefnir, synwyryddion plâu a ffeil wybodaeth.
Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01352 701234 neu e-bostiwch pestcontrol@flintshire.gov.uk (mailto:pestcontrol@flintshire.gov.uk) neu dewch o hyd i ni ar ein
gwefan (http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Environmental-Health/Pest-control.aspx) .

Newidiadau i Wasanaethau
Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Mae Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) yn ffordd o gadw adeiladau ar agor er budd pobl leol pan fyddant mewn perygl o gau
oherwydd prinder arian. Mae’r Cyngor yn gefnogol iawn i grwpiau elusennol a chymunedol a mentrau cymdeithasol a mae’n ymroddedig i
weithio gyda nhw i sicrhau fod trosglwyddo asedau i gymunedau yn Sir y Fflint yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy yn yr hirdymor.

Canolfan Bentref Gwernymynydd yw un o'r cyfleusterau diweddaraf i gael ei gymryd drosodd gan grŵp cymunedol lleol, o dan gynllun
Trosglwyddo Asedau Cymunedol y Cyngor (CAT). Cymerodd Pwyllgor Rheoli Canolfan Bentref Gwernymynydd gyfrifoldeb ffurfiol am y
ganolfan yn gynharach yr wythnos hon ar ran y gymuned, ar ôl cwblhau cytundeb ffurfiol gyda'r Cyngor.
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Mae cyn-gyfleusterau eraill y Cyngor a drosglwyddwyd eisoes i grwpiau cymunedol o
dan y cynllun CAT yn cynnwys Neuadd Bentref Carmel a chyfleusterau cyhoeddus
Caerwys.
Mae 103 datganiad o ddiddordeb wedi dod i law ac wedi'u cymeradwyo ar gyfer 208 o
asedau cymunedol ers i'r Cyngor ail-lansio ei gynllun CAT ym mis Tachwedd 2014. O'r
rhain, mae 12 cynllun busnes wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer 18 ased cymunedol
gyda'r nod o gael rhwng 7 a 12 CAT llawn erbyn diwedd mis Mawrth 2016.
Byddai'r CAT hyn o bosibl yn cynnwys; Canolfan Gymunedol Trelogan, Rhandiroedd
Cei Connah, Man Chwarae Gwesbyr, Cofeb Ryfel Bagillt, Pwll Nofio Cei Connah a
Chanolfan Gymunedol Mynydd Isa (gan gynnwys Llyfrgell Mynydd Isa). Mae'r arbedion
a amcangyfrifir i'r Cyngor o drosglwyddo'r asedau hyn dros £0.330 miliwn o arbedion
refeniw'r flwyddyn, yn ogystal ag arbediad sydd wedi’i amcangyfrif o £0.600 miliwn ar gostau cynnal a chadw.
Dros y deuddeg mis nesaf, mae'r Cyngor yn rhagweld y gellid dyblu nifer y CAT y gellid eu cwblhau, a gall o bosibl gynnwys Canolfan
Hamdden Treffynnon, Llyfrgell Yr Hob a Llyfrgell Saltney, a allai arbed £0.350 miliwn arall mewn refeniw'r flwyddyn i’r Cyngor, yn ogystal â
diogelu’r cyfleusterau hyn.
Mae rhagor o fanylion am y cynllun CAT ar gael gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint. Gallwch gysylltu â Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y
Fflint dros y ffôn ar 01352 744000 neu drwy e-bostio info@flvc.org.uk (mailto:info@flvc.org.uk) .

Llyfrgelloedd Sir y Fflint
Mae’r gwasanaeth llyfrgelloedd yn esblygu er mwyn sicrhau rhwydwaith llyfrgelloedd cynaliadwy i genedlaethau’r dyfodol.

Llyfrgell Glannau Dyfrdwy
Agorwyd y Llyfrgell yng Nglannau Dyfrdwy yn swyddogol gan Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Chwaraeon Diwylliant a Thwristiaeth ar y
pryd, ar 29 Chwefror 2016. Cafodd Cyngor Sir y Fflint £86,000 gan Raglen Llyfrgelloedd a Dysgu Cymunedol Llywodraeth Cymru i greu
ardaloedd cyd-leoli newydd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.
Yn y llyfrgell newydd, mae systemau hunan-wasanaeth ar gael – mae hyn yn golygu fod y llyfrgell yn gallu parhau i fod ar agor pan fo'r
ganolfan hamdden ar agor. Mae defnyddwyr y llyfrgell hefyd yn gallu defnyddio’r caffi a’r cyntedd i ddarllen, cael tamed i’w fwyta a chysylltu
â’r Wi-Fi. Mae gan y llyfrgell 5,000 o lyfrau newydd a 4 cyfrifiadur cyhoeddus ynghyd ag 20 tabled y gellir eu defnyddio yn y llyfrgell.
Gwyliwch fideo o’r diwrnod agored

0:00

Llyfrgell Treffynnon
Mae Llyfrgell Treffynnon wedi derbyn £120,000 a fydd yn golygu y gall cynlluniau'r Cyngor i symud y llyfrgell i'r Ganolfan Hamdden i greu
canolbwynt canolog sy'n cynnig ystod o wasanaethau fynd yn eu blaenau.
Bydd hyn yn creu canolbwynt modern yn Nhreffynnon yn debyg i'r un yr ydym wedi'i agor yn ddiweddar yng Nghanolfan Hamdden Glannau
Dyfrdwy. Mae cydleoli yn golygu y bydd oriau agor y ganolfan yn hirach a gall cwsmeriaid gael mynediad at ystod ehangach o wasanaethau
mewn un lle cyfleus. Bydd y symudiad hwn yn cryfhau uchelgeisiau hirdymor y Cyngor yn sylweddol mewn perthynas â gwasanaethau
hamdden ac mae hefyd yn cefnogi rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol y Cyngor.
Mae'r gwaith i fod i ddechrau yn ddiweddarach eleni a'r dyddiad agor arfaethedig ar hyn o bryd yw Ionawr 2017.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Phennaeth Swyddfa'r Llyfrgell ar 01352 704400 neu cyflwynwch ymholiad trwy ein gwefan
(http://www.siryfflint.gov.uk/cy/LeisureAndTourism/Llyfrgelloedd/Libraries.aspx)

Beth sydd 'mlaen
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26 Mai: Sesiwn wybodaeth "Time to Foster, Time to Care"

Nod ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, sef “Time to Foster, Time to Care”, a redir gan y Rhwydwaith Maethu, yw annog pobl sydd
efallai wedi bod yn ystyried maethu ers sawl blwyddyn i ddod ymlaen. Nawr yw’r amser i faethu… nawr yw’r amser i ofalu.
Bydd Gwasanaeth Maethu Sir y Fflint yn cynnal sesiwn wybodaeth nos Iau, 26 Mai am 7pm yng Ngwesty’r Springfield ger Treffynnon gan
gynnwys cyflwyniad am fod yn ofalwr maeth. Mae’r gwasanaeth am godi ymwybyddiaeth o’r angen am bobl sy’n gallu gofalu am blant dros
10 oed.
Cysylltwch â Thîm Maethu Sir y Fflint ar 01352 702190 neu e-bostiwch os hoffech fynychu.
Gallwch gysylltu mewn sawl ffordd, anfon e-bost at fostering@flintshire.gov.uk (mailto:fostering@flintshire.gov.uk) , tecstio "foster" at 61211,
Facebook (chwiliwch am ‘Maethu Sir y Fflint’), edrychwch ar ein gwefan (https://www.maethusiryfflint.org.uk/cy/Cartref.aspx) neu ffoniwch 01352
702190.
Bydd modd cael sgwrs fyw ar ein gwefan drwy gydol y pythefnos gofal maeth os ydych am ofyn cwestiwn ac rydym yn cynnal sesiynau
gwybodaeth bron bob mis. Mae’r holl fanylion ar ein gwefan.

29 Mai: Cyngerdd Agoriadol yr Eisteddfod
Cyngerdd Agoriadol yr Eisteddfod
Bydd y seren roc Mike Peters yn perfformio yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod yr
Urdd Sir y Fflint. Mae Mike ar daith yn yr UDA ar hyn o bryd ond bydd yn dychwelyd i
Gymru mewn pryd ar gyfer y cyngerdd.
Bydd llu o sêr eraill o’r ardal hefyd yn perfformio yn y cyngerdd, gan gynnwys seren
Broadway Mark Evans, y ddeuawd glasurol Richard ac Adam, a’r gomediwraig Caryl
Parry Jones.
Dyma fydd y tro cyntaf i’r artistiaid rannu llwyfan ac yn ymuno gyda hwy bydd Côr Hŷn
ac Iau Cytgan Clwyd, Côr Ysgol Maes Garmon, Band Jazz Castell Alun a phlant a
phobl ifanc yr ardal sydd yn sioeau cerdd yr Eisteddfod.
Yn ôl Mike Peters, prif leisydd The Alarm, “Rwy’n hapus iawn o fod yn perfformio yng
Nghyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd. Yr eisin ar y gacen yw y bydd fy nau fab,
Dylan ac Evan, yno hefyd. Mae’r ddau wrth eu bodd yn canu, chwarae’r gitâr a’r piano
a bydd Dylan yn cystadlu yn yr Eisteddfod gydag Ysgol Glan Clwyd, felly bydd yn
ddigwyddiad teuluol go iawn!”
Roedd albwm glasurol ddiweddaraf Richard and Adam yn rhif un yn y siart glasurol am dair wythnos, a bydd Mark Evans yn hedfan adref o
Efrog Newydd yn arbennig ar gyfer y cyngerdd. Bydd Caryl Parry Jones yn dod â rhai o gymeriadau ‘Caryl a’r Lleill’ i’r cyngerdd yn ogystal
â chymeriad newydd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2016 – Fflint Eastwood.
Mae tocynnau ar gyfer y cyngerdd agoriadol a’r sioeau ar gael o wefan yr Eisteddfod. Gellir prynu tocynnau o wefan urdd.cymru/eisteddfod
(http://urdd.cymru/eisteddfod) neu trwy ffonio 0845 257 1639. Bydd y cyngerdd yn cael ei ffilmio gan Gwmni Cynhyrchu Avanti ac i’w weld yn fyw
ar S4C.

30 Mai – 4 Mehefin: Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint
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Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint
30 Mai – 4 Mehefin 2016
Am y tro cyntaf ers 1984, bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ymweld â Sir y
Fflint eleni! Mae Eisteddfod yr Urdd yn ddigwyddiad gwych i’r teulu cyfan gyda digon i’w
wneud yn cynnwys bandiau byw, ffair, wal ddringo, sioeau gan griw Cyw a Stwnsh S4C
a bron i 100 o stondinau yn gwerthu pob math o bethau, o fyrddau picnic i emwaith!
Ac yn ganolbwynt i’r cyfan mae’r pafiliwn, ble bydd plant a phobl ifanc mwyaf talentog
Cymru yn cystadlu mewn cystadlaethau megis canu, dawnsio, offerynnol ac actio.
Llwyfan Eisteddfod yr Urdd oedd dechrau’r daith i nifer o sêr amlwg o Gymru gan
gynnwys Alex Jones, Ioan Gruffudd a Rhys Ifans.
Ble fydd yr Eisteddfod yn cael ei
chynnal?
Bydd Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal ar dir Ysgol Uwchradd y Fflint.

Sut i gyrraedd?
Car – Mae’r ysgol ar y ffordd o’r A55 tuag at y Fflint, cod post CH6 5LL ond mae’r trefnwyr yn annog y
cyhoedd i ddilyn yr arwyddion i gyrraedd y digwyddiad.
Trên – Mae gorsaf drenau Fflint filltir o’r Maes, gyda bysiau 28, 28A a 28X (Fflint – Wrecsam) yn
rhedeg yn rheolaidd o’r tu allan i’r orsaf
Bws – mae bysiau 28, 28A a 28X (Fflint - Wrecsam) yn pasio Ysgol Uwchradd Fflint yn rheolaidd.
[noder: efallai y bydd llai yn rhedeg dros ŵyl y banc a’r penwythnos]
Faint mae tocyn yn ei gostio?
Oedolion - £15
Plant (16 oed a iau) - £7
Plant (4 oed a iau) – AM DDIM
Gyda phawb yn cael mynediad HANNER PRIS ar y dydd Sadwrn olaf (4 Mehefin)

Dewch i babell Cyngor Sir y Fflint ar faes yr Eisteddfod i ganfod mwy
o bethau i'w gwneud a lleoedd i ymweld â nhw yn y Sir.

Roedd 92% o ymwelwyr yn cytuno ei fod yn ddiwrnod gwych i’r teulu!
Am fwy o wybodaeth neu restr lawn o’r prisiau a mwy o fanylion am y digwyddiad, ewch i urdd.cymru/eisteddfod
(http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/)
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23 Mehefin: Refferendwm yr UE

Ar 23 Mehefin 2016, bydd refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd.
I gael gwybod mwy ac i gofrestru i bleidleisio, ewch i Fy Mhelidlais I (http://www.aboutmyvote.co.uk/cymru/upcoming-elections-and-referendums/eureferendum)

18 Awst: Sioe Dinbych a Fflint

Mae safle Sioe Sir Ddinbych a’r Fflint yn eistedd yng nghanol Dyffryn hardd Clwyd, yn Sir Ddinbych, Gogledd Cymru. Yn y gorffennol, bu’r
Sioe’n teithio ledled Sir y Fflint – a oedd yn cynnwys Wrecsam - a Sir Ddinbych, gan ymgartrefu am gyfnod hir ar gyrion y Rhyl. Ar ôl sawl
blwyddyn o ystyried, symudwyd i’r safle presennol yn y Grîn yn Ninbych yn 1990 gyda chytundeb Mr EMW Griffith i ddefnyddio rhan o
Ystad Tŷ Newydd.
Darllenwch am ddigwyddiadau eleni ar 18 Awst yn Sioe Sir Ddinbych a’r Fflint (http://www.denbighandflintshow.com/) a dewch draw i ymweld â’n
stondin ar y cyd rhwng Sir Ddinbych a Sir y Fflint ar y dydd – mae’n Flwyddyn Antur!

7 Medi: "Tour of Britain" - yn Sir y Fflint!
Cam 4
Dydd Mercher
7 Medi
Dinbych i Lanfair ym Muallt

Bydd râs feicio ‘Tour of Britain’ yn cael ei chynnal o ddydd Sul 4 Medi i ddydd
Sul 10 Medi 2016. Dyma’r râs feicio fwyaf yn y DU sy’n denu beicwyr mwyaf adnabyddus y byd i rasio ar ffyrdd y DU.
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Cam hiraf Tour of Britain 2016 yw Cam Pedwar sy’n ddiwrnod caled i’r beicwyr sy’n gorfod beicio 217 cilometr drwy ganol Sir Ddinbych, Sir
y Fflint a Phowys gan ddringo cyfanswm o 4,133m drwy Fryniau Clwyd a Mynyddoedd Cambria.
Bydd y râs yn dechrau yn Ninbych ac yn mynd yn syth am Sir y Fflint i’r Wyddgrug cyn mynd i’r de i Gorwen a chroesi i Bowys, gan redeg
ar hyd ymylon Parc Cenedlaethol Eryri.
Mwy o wybodaeth am Gam 4 (http://www.tourofbritain.co.uk/stages/stage4/#.Vyst9rn2YdU) .

9 Medi: Cystadleuaeth Cymunedau Taclusaf - ond gallwch wneud cais o hyd ...
Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, nid yw'n rhy hwyr i gofrestru - y
dyddiad cau yw 27 Mai 2016. A oes gennych ardal yr hoffech ei gwella ond ddim yn
gwybod lle i ddechrau - peidiwch â phoeni, mae help wrth law. Gallwch gysylltu â'ch
cyngor tref neu gymuned leol, eich Cydlynydd Gwasanaethau Stryd lleol ar 01352
701234 neu Jan Kelly ar 01352 702301 neu JanetKelly@flintshire.gov.uk
(mailto:JanetKelly@flintshire.gov.uk) .
Yn yr un modd, os ydych yn fusnes sydd â diddordeb mewn cymryd rhan gyda
nawdd, waeth pa mor fach, cysylltwch â Jan am fwy o fanylion. Bydd unrhyw
gyfraniad yn helpu i sicrhau y gall y gystadleuaeth hon barhau a thyfu. Bydd noddwyr
yn cael eu cydnabod ar ddeunydd cyhoeddusrwydd ac yn cael eu gwahodd i gyflwyno
gwobrau yn y Noson Wobrwyo a gynhelir yn Neuadd y Sir ddydd Gwener, 9 Medi 2016.
Mae Cystadleuaeth Cymunedau Taclusaf eleni, a drefnwyd gan Gyngor Sir y Fflint, yn
draddodiad sy'n mynd yn ôl bron i ugain mlynedd.
Mae'r gystadleuaeth hynod boblogaidd hon wedi tyfu a datblygu - lle roedd unwaith yn canolbwyntio ar flodau hardd, mae bellach hefyd yn
annog tyfu planhigion a blodau sy'n helpu'r amgylchedd ac annog bywyd gwyllt.
Mae paratoadau ar y gweill eisoes ac mae cymunedau yn cael eu hannog i roi cynnig ar un o'r pum categori:
· Pentref / Cymuned Taclusaf â llai na 1,000 o boblogaeth
· Pentref / Cymuned Taclusaf â dros 1,000 a llai na 5,000 o boblogaeth
· Canol Tref Taclusaf (dros 5,000 o boblogaeth)
· Stâd Henoed Taclusaf
· Gardd Gymunedol/Ardal Bywyd Gwyllt Taclusaf

Cadeirydd y Cyngor Sir y llynedd y Cynghorydd Ray Hughes, a gynhaliodd seremoni wobrwyo'r llynedd ym mis Medi:
"Mae'r gystadleuaeth hon wedi mynd o nerth i nerth, yn enwedig gyda chystadleuwyr o ysgolion ac yn yr adran bywyd gwyllt / gardd
gymunedol. Mae'r Cyngor yn falch iawn i hwyluso'r digwyddiad hwn, ond ni fyddai'n bosibl heb haelioni ein noddwyr gan gynnwys Airbus,
Toyota, Clwyd Alyn, Grŵp Cynefin a Warwick Chemicals.

Wrth i'r gystadleuaeth dyfu, rydym yn chwilio am noddwyr eraill i helpu i sicrhau dyfodol y digwyddiad poblogaidd hwn, gallai hyd yn oed
rhodd o £100 wneud gwahaniaeth anhygoel i un o'n cymunedau lleol."
Y nod yw annog cymaint o bobl o bob oedran i gymryd rhan mewn gwella eu hamgylchedd lleol. Mae digwyddiadau blaenorol wedi dangos
bod y gystadleuaeth yn dod â phobl at ei gilydd ac yn cyfrannu at wneud Sir y Fflint yn lle gwell i fyw a gweithio.
Dywedodd Martin Fry, Arbenigwr o Toyota:
"Yn Toyota, rydym wedi ymrwymo i weithio gyda'r cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt a lle mae ein haelodau a'u teuluoedd yn byw,
a'u gwella.
Rydym wedi cefnogi'r gystadleuaeth hon am flynyddoedd lawer ac yn parhau i wneud hynny. Mae'r gystadleuaeth yn enghraifft ardderchog
o'r effaith y gallwn ni i gyd ei chael o fewn ein cymunedau lleol trwy ymuno i gymryd rhan. "Mae cyfranogiad cymaint o grwpiau ac unigolion
i wella eu hardal eu hunain yn ganmoladwy iawn. Mae'n anodd i ddigwyddiadau fel hyn oroesi heb nawdd allanol, mae Toyota yn hapus i
fod yn gysylltiedig â'r digwyddiad llwyddiannus iawn hwn."
Meddai, Steve Thomas Swyddog Gweithredol Materion Llywodraeth Airbus:
"Mae Airbus yn cefnogi llawer o weithgareddau yn y gymuned leol, ond rydym yn arbennig o awyddus i gefnogi cyfleoedd sy'n helpu'r
gymuned leol i gymryd rhan weithredol i wella'r amgylchedd lleol, a dyna pam rydym yn falch iawn i gefnogi'r gystadleuaeth hon. Mae'r
beirniaid yn dweud bod y safonau yn y gystadleuaeth yn dal i gynyddu, gymaint felly fel eu bod yn cael anhawster dewis enillwyr - mae'r
ymdrech, ysbryd cymunedol a balchder yn ein pentrefi lleol y mae'r digwyddiad hwn yn ei ennyn yn aruthrol."

file:///L:/FCC_Fileshare_05/CorporateCommunicationsSharedWork/GovDelivery/Past%20Your%20Council%20editions/Rhifyn%20Haf%202016.htm

22/05/2018

Rhifyn Haf 2016

16 a 17 Medi: Diwrnod Mawr y Dyfrdwy

Yn dathlu 10 mlynedd!

Cymerwch ran mewn digwyddiad 48 awr i glirio a gwella arfordir yr afon Dyfrdwy a’i llednentydd. Os ydych yn aelod o grŵp, beth am
gymryd rhan gyda’ch gilydd?
I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01352 703900.

Eleni cynhelir digwyddiad blynyddol Diwrnod Mawr y Dyfrdwy am y 10fed tro. Mae’n debyg mai dyma’r digwyddiad glanhau aber trawsffiniol
annibynnol mwyaf yn y DU.
Mae’r prosiect partneriaeth yn cynnwys awdurdodau lleol o Gymru a Lloegr, y sector preifat, grwpiau gwirfoddol a gwirfoddolwyr o ogleddddwyrain Cymru a gogledd-orllewin Lloegr.
Mae’r digwyddiad yn cael effaith sylweddol ar sbwriel yr arfordir a’r aber ac mae tunelli o sbwriel wedi cael ei glirio o arfordir Sir y Fflint a
chymunedau arfordirol. Mae hefyd wedi cychwyn adfywiad arfordirol law yn llaw â Llwybr Arfordir Cymru.

17 a 18 Medi: Gŵyl bwyd a diod Yr Wyddgrug
Bydd gŵyl flynyddol bwyd a diod yr Wyddgrug yn dychwelyd i’r dref am yr unfed flwyddyn ar
ddeg yn olynol ym mis Medi a dywed y trefnwyr fod paratodau eisoes ar y gweill ar gyfer
digwyddiad bwyd mwyaf y rhanbarth.
Cynhelir 11fed Gŵyl Bwyd a Diod yr Wyddgrug ddydd Sadwrn a dydd Sul 17 a 18 Medi.
Am fwy o wybodaeth am yr ŵyl ac i lawrlwytho ffurflen gais i gael stondin yno, edrychwch ar
wefan moldfoodfestival.co.uk. (http://www.moldfoodfestival.co.uk/)

27 - 30 Medi: Wythnos Fusnes Sir y Fflint
Mae Wythnos Fusnes Sir y Fflint yn cefnogi’r gymuned fusnes yn Sir y Fflint i lwyfannu eu busnes wrth wneud y mwyaf o gyfleoedd
masnachu, hyrwyddo i ystod eang o gynrychiolwyr sy’n cynrychioli cwmnïau. Mae’r digwyddiad hwn yn denu cwmnïau byd-eang,
rhanbarthol a lleol i rwydweithio a rhannu gwybodaeth ac arloesi.
Eleni bydd yr Wythnos Fusnes yn dathlu 10 mlynedd.
Am fwy o wybodaeth neu i ganfod sut y gallwn helpu’ch busnes, cysylltwch â thîm Datblygu Busnes Sir y Fflint
(http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Business/Advice-and-Guidance/Business-development-team.aspx) .

01352 703219

busdev@flintshire.gov.uk (mailto:busdev@flintshire.gov.uk)
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@BusDev_FCC

15 Hydref: Gŵyl Oleuni
Yn dilyn llwyddiant yr Ŵyl Oleuni yn 2013, mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnal y
digwyddiad ysbrydoledig unwaith eto ym mis Hydref eleni.
Cynhelir y digwyddiad yn ac o amgylch ardaloedd arfordirol Maes Glas a bydd yr
orymdaith yn gorffen yn lleoliad hardd Abaty Dinas Basing ym Mharc Treftadaeth
Dyffryn Maes Glas.
Bydd yr ŵyl deuluol hon yn digwydd yn ystod y prynhawn a gyda’r nos ddydd Sadwrn
15 Hydref a’i nod yw dod â chymunedau arfordirol Talacre, Maes Glas a Bagillt a’u
cysylltiadau hanesyddol ag Afon Dyfrdwy at ei gilydd. Thema'r ŵyl fydd 'O'r Ddyfrdwy i'r
Môr' a bydd yn canolbwyntio ar straeon, mythau a chwedlau cymunedau arfordirol Sir y
Fflint yn ogystal â'u treftadaeth a’u diwylliant cyfoethog.
Meddai Aelod Cabinet Cyngor Sir y Fflint dros Addysg, y Cynghorydd Chris Bithell:
"Mae'n mynd i fod yn ddigwyddiad gwych - hyd yn oed yn fwy na'r un a gynhaliwyd yn 2013, felly gofalwch eich bod yn gwneud nodyn yn
eich calendrau i ddod draw. Yn ystod y misoedd yn arwain at yr ŵyl, bydd gweithdai amrywiol yn cael eu cynnal gydag ysgolion a
chymunedau arfordirol lleol i ddylunio llusernau, creu cerddoriaeth a choreograffu darnau dawns gydag artistiaid proffesiynol o'r ardal leol.
Bydd hyn yn arwain at berfformiadau yn ystod yr ŵyl deuluol wych hon ar 15 Hydref a fydd hefyd yn cynnwys prynhawn o weithgareddau
megis gweithdai offerynnau taro a gweithdai llusernau. "
Mae'r ŵyl yn cael ei threfnu gan adran Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau Cyngor
Sir y Fflint gyda chymorth ariannol gan y Gronfa Cymunedau Arfordirol a Cadw. Ariennir
y Gronfa Cymunedau Arfordirol gan y Llywodraeth gydag incwm o asedau morol Ystâd
y Goron. Mae'n cael ei ddarparu gan y Gronfa Loteri Fawr ar ran Llywodraeth y DU a'r
Gweinyddiaethau Datganoledig yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.
Edrychwch allan am fwy o wybodaeth am y gweithdai a gynhelir yn y misoedd nesaf.
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwenno Eleri Jones ar 01352
702471.

Newyddion gan ein partneriaid
Cyflymu Busnesau Cymru
Gwasanaeth cefnogi busnes rhad ac am ddim yw Cyflymu Cymru i Fusnesau sy’n gallu ysbrydoli a gweddnewid eich busnes. Cafodd ei
ffurfio’n benodol i helpu busnesau bach a chanolig ac mae’n darparu gwybodaeth eang ar lein gan gynnwys canllawiau, ffeithlenni,
awgrymiadau gorau, blogiau ac astudiaethau achos yn ogystal â theclynnau, gweithdai ymarferol a mynediad at Ymgynghorwyr Busnes
Digidol ar lein.
Dyma ychydig o awgrymiadau gan y gwasanaeth ynghylch cyfryngau cymdeithasol:
Iawn neu beidio, mae'r cyfryngau cymdeithasol yma i aros. Ewch ar y blaen o'r cychwyn
cyntaf ar y cyfryngau cymdeithasol gyda'n hawgrymiadau gwych.
Ewch lle mae’ch cwsmeriaid
Agor sianelau cyfathrebu da gyda’ch cwsmeriaid yw’r allwedd. Ceisiwch ganfod pa
lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y maen nhw’n eu defnyddio, ymunwch â nhw a
chreu eich presenoldeb ar lein i gysylltu’n ddyfal â'ch cwsmeriaid.
Mesur canlyniadau yn erbyn amcanion
Unwaith y byddwch chi ar y cyfryngau cymdeithasol, peidiwch â gorffwys ar eich rhwyfau, gwnewch eich gwaith cartref a chanfod a yw'n
gweithio mewn gwirionedd o ran eich nodau busnes - bydd gwneud hyn hefyd yn eich helpu i ganfod beth allech chi ei wneud yn well.
Cael rhagor o ddilynwyr
Mae defnyddio dolenni cyfryngau cymdeithasol ar eich gwefan a'ch e-byst yn ffordd hawdd o gyfeirio pobl at eich tudalen Facebook, cyfrif
Twitter ayb, gan ddenu rhagor o ddilynwyr.
Cadw llygad ar newidiadau yn y byd cymdeithasol
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Mae byd y cyfryngau cymdeithasol yn datblygu’n barhaus ac mae yna fwy a mwy o lwyfannau’n dal i ymddangos o hyd. Cadwch i fyny â’r
newyddion cyfryngau cymdeithasol diweddaraf a bod un cam ar y blaen.
Derbyn beirniadaeth ac ymateb yn gadarnhaol
Weithiau, bydd cwsmeriaid yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gwyno’n gyhoeddus. Y rheolau euraidd yw peidio â bod yn amddiffynnol
na chael eich tynnu i ddadl ar lein - ymateb yn brydlon, diolch iddyn nhw am ddwyn hyn i'ch sylw, bod yn gadarnhaol ond, yn fwy na dim,
peidio â'u hanwybyddu na'u dileu. Gofynnwch i'ch cwsmeriaid am eu sylwadau a gweithredu arnyn nhw i ddangos eich bod yn gwrando.
Byddwch yn gyson
Byddwch yn gyson yn y negeseuon rydych yn eu gosod ar y cyfryngau cymdeithasol a darparu gwybodaeth onest, gywir rhag codi
gwrychyn - neu fe fydd yn sicr o ddod yn ôl a'ch brathu ryw bryd!
Y camau nesaf – archebwch eich gweithdy 2 awr rhad ac am ddim Ysbrydoli Gweithredu Technoleg i Dyfu Busnes a chanfod sut y gallwch
chi ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i werthu eich cynnyrch a’ch gwasanaethau i hybu eich busnes Cofrestrwch eich diddordeb ar
weithdy Cyflymu Cymru i Fusnesau yn agos atoch chi (https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-ysgogi-newid-cyflymu-busnesaucymru/dyddiadau/?page=2)

Rhaglen a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd yw Cyflymu Cymru i Fusnesau sy'n cynnig, i fusnesau bach a chanolig cymwys, weithdai rhad
ac am ddim a diagnostig anghenion technoleg, cefnogaeth 1 i 1, adolygiad gwefan rhad ac am ddim, y cyfan yn cael ei gefnogi gan
wybodaeth ac offer sydd ar gael ar www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy
(http://www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy)

03000 603000 / mailto:superfastbusinesswales.org.uk (mailto:superfastbusinesswales.org.uk)

Rhentu Doeth Cymru - ydych chi'n barod?
Rhentu Doeth Cymru yw'r enw brand ar gyfer gofynion cofrestru a thrwyddedu Rhan 1 o Ddeddf Tai (Cymru)
2014 a gyflwynodd Llywodraeth Cymru ddiwedd y flwyddyn.
Mae'r gyfraith newydd yn gymwys i holl landlordiaid ac asiantau eiddo preswyl preifat yng Nghymru. Os ydych
yn rheoli neu'n berchen ar eiddo sy'n cael ei rentu'n breifat a/neu'n byw mewn eiddo rydych yn ei rentu, bydd y
Ddeddf hon yn effeithio arnoch chi.
Bydd Rhentu Doeth Cymru yn gwella delwedd y sector rhentu preifat. Bydd o fudd i'r rhai sy'n rhentu eu cartref yn y sector ac yn gwella
arferion landlordiaid ac asiantau.
Ym mis Tachwedd 2015, rhoddwyd 12 mis i landlordiaid ac asiantau gofrestru â Rhentu Doeth Cymru a chael trwydded ganddynt. Mae
modd gwneud hyn ar-lein ar wefan Rhentu Doeth Cymru. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, bydd y pwyslais ar godi ymwybyddiaeth o'r gofynion
newydd a sicrhau bod pawb yn cydymffurfio â nhw.
Mae cyrsiau cymeradwy gorfodol wedi'u rhestru ar wefan Rhentu Doeth Cymru. Gallwch ddod o hyd i'r lleoliad agosaf a'u manylion cyswllt
a neilltuo lle ar-lein.
I ddysgu rhagor, ewch i rhentudoeth.llyw.cymru (https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/) neu ffoniwch 03000 133344.
Mae'r ddeddfwriaeth newydd a Rhentu Doeth Cymru yn disodli'r cynllun achredu gwirfoddol i landlordiaid a oedd ar waith yng Nghyngor
Caerdydd. Yn y dyfodol, bydd yr awdurdod lleol yn cymryd camau gorfodi yn erbyn landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio â'u
cyfrifoldebau cyfreithiol ar ran yr awdurdod trwyddedu.

Yr Hen Lys yn y Fflint
Yn gynharach eleni, dyfarnwyd grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i Gaffi’r Hen Lys yn y Fflint, gyda chefnogaeth Cyngor Sir y Fflint, i
gynnig ystod eang o weithgareddau cymunedol yn gysylltiedig â hanes y dref.
Datblygwyd yr eiddo ar Heol yr Eglwys sydd yn ail adeilad hynaf yn y Fflint, fel siop goffi a chanolfan gymunedol gan Grŵp Tai Pennaf.
Mae’r datblygiad yn bartneriaeth gyda chefnogaeth Menter Tirlun y Fflint – partneriaeth sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Dreftadaeth y
Loteri, CADW, Cyngor Tref y Fflint a Chyngor Sir y Fflint. Rhoddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri £48,200 o grant i greu canolfan dreftadaeth
gymunedol yn yr adeilad.

Mae’r grant yn cynnwys cyfraniad o £7,000 gan Gyngor Sir y Fflint.
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Yn ogystal â bod yn gaffi prysur, bywiog yn cynnig amrywiaeth o goffis, te i’ch adfywio
a bwyd o safon uchel, mae Caffi’r Hen Lys yn ganolfan i bob math o weithgareddau
sy’n rhoi sylw i orffennol hanesyddol yr adeilad. Cynhaliwyd diwrnod ‘Hel Atgofion’
poblogaidd iawn lle bu trigolion y Fflint yn helpu i ddwyn hanes yn fwy trwy rannu
atgofion o’r dyddiau gynt yn y dref.
Mae llawer mwy o weithgareddau wedi eu cynllunio ar gyfer y misoedd i ddod gan
gynnwys:
Hel Atgofion: 28 Mai – 11 am – 3 pm
Adrodd storïau a gweithgareddau teuluol yn ystod Eisteddfod yr Urdd:
30 Mai ar Faes yr Eisteddfod
31 Mai yng Nghaffi’r Hen Lys – 10 am - hanner dydd a 2 - 4 pm
Gweithgareddau teuluol wythnosol dros wyliau’r haf
Taith Ysbrydion Calan Gaef ar 31 Hydref
Mae’r caffi yn un o’r busnesau addas i ddioddefwyr dementia yn y Fflint sydd wedi eu
cydnabod gan y Gymdeithas Alzheimer. Mae ystafell gyfarfod i fyny’r grisiau y gellir ei
llogi, ynghyd â Wi-Fi am ddim.
Gwyliwch am gynigion arbennig a manylion gweithgareddau sydd ar y gweill ar
Facebook (https://www.facebook.com/theoldcourthousecafe/) a @courthousecafe1.

Cefnogi ein Hundebau Credyd
Mae Undebau Credyd yn rhoi dewis moesegol a chyfrifol i bobl nad ydynt am ddefnyddio cynilion a benthyciadau.
Mae dau Undeb Credyd yn weithredol yn Sir y Fflint, Undeb Credyd Gogledd Cymru (http://www.northwalescu.co.uk/cy/index) (a fydd yn newid ei
enw i Cynilion a Benthyciadau Cambrian yn fuan) ac Undeb Credyd Sir y Fflint Gyfan (http://allflintshirecreditunion.co.uk/) .
Er bod pob un yn cynnig ystod wahanol o wasanaethau, mae’r ddau’n darparu cyfleoedd i bobl leol gynilo a chael mynediad at fenthyciadau
fforddiadwy.
Defnyddiwch y dolenni uchod i weld eu gwefannau i weld beth sydd ar gael.

Taylorfitch (http://www.taylorfitch.com/) . Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid
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