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Dynodir Amh. pan fo mesurau newydd ac nad oes data sylfaen ar gael 

 

Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Cefnogol 

Cartrefi 
Priodol a 

Fforddiadwy 
Sicrhau’r cyflenwad o dai fforddiadwy o ansawdd da ym mhob math o ddeiliadaeth 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2017/18: 
 

1. Darparu cartrefi cymdeithasol a fforddiadwy newydd. 

Y ffordd o fesur cyflawni:  

 Darparu Cynlluniau Busnes y Cyfrif Refeniw Tai a NEW Homes 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu: 

 Darparu opsiynau ar gyfer cynlluniau tai rhent isel newydd, arloesol i rai dan 35 oed erbyn Mawrth 2018 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 
 

1Nifer y cartrefi Cyngor newydd a ddarparwyd drwy’r rhaglen SHARP  

Prif Swyddog – 
Cymuned a Menter 

12 79 206 

2Nifer y cartrefi fforddiadwy newydd a ddarparwyd drwy’r rhaglen 
SHARP  

0 62 6 

Nifer yr unedau eiddo a reolwyd gan NEW Homes 61 144 179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Mae’r targedau uchelgeisiol yn seiliedig ar gynlluniau busnes cyfredol a allai newid ar gyfer 2018/19  
2 Mae’r targed uchelgeisiol o 6 ar gyfer 2018/19 yn adlewyrchu eiddo lle mae cynigion pendant ar waith 
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2. Cyrraedd y targedau yng nghynllun buddsoddi Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS).  

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu: 

 Cwblhau cynlluniau gwaith WHQS yn unol â’r strategaeth rheoli asedau tai erbyn Mawrth 2018 

 

3. Datblygu atebion i ddelio â’r cynnydd yn amlder gwersylloedd diawdurdod sipsiwn a theithwyr. 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu: 

 Cynnal arfarniad ar opsiynau a gytunwyd i bennu dewis o fesurau i ddelio â hyn erbyn Mawrth  2018 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Cefnogol 

Cartrefi 
Modern, 

Effeithlon ac 
Addasedig 

Sicrhau’r cyflenwad o dai fforddiadwy o ansawdd da ym mhob math o ddeiliadaeth 

 

Beth fyddwn yn ei wneud yn 2017/18: 
 

1. Gwella safonau yn y sector rhent preifat. 

Y ffordd o fesur cyflawni:  

 Gweithio’n rhagweithiol gyda landlordiaid a thenantiaid i wella ansawdd eiddo yn y sector rhent preifat 

 Sicrhau bod landlordiaid ac asiantau gosod yn cydymffurfio â chod ymarfer Rhentu Doeth 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 
Targed 2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 
 

Canran y landlordiaid ac asiantau gosod sy’n cydymffurfio â chod ymarfer 
Rhentu Doeth Prif Swyddog – 

Cynllunio a’r 
Amgylchedd 

Amh. 65% 70% 

Canran y landlordiaid sydd wedi cydymffurfio â hysbysiadau gwella Amh. 80% 85% 

Canran y tenantiaid sydd wedi’u hamddiffyn rhag amodau byw anaddas Amh. 100% 100% 
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2. Cwrdd ag anghenion y Cyngor am dwf tai. 

Y ffordd o fesur cyflawni:  

 Cynyddu nifer y cartrefi fforddiadwy newydd y cytunir arnynt drwy’r system gynllunio o 50 yn ystod 2017/18 

 Darparu cartrefi cymdeithasol a fforddiadwy drwy raglenni ariannu Llywodraeth Cymru  

 Cynyddu nifer y cartrefi newydd a grëir o ganlyniad i ddefnyddio eiddo gwag unwaith eto 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 
Targed 2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 
 

Nifer y cartrefi fforddiadwy newydd a ddarparwyd drwy’r system gynllunio 

Prif Swyddog – 
Cymuned a 

Menter 

42 50 50 

3Nifer yr unedau fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd drwy’r Rhaglen 
Grant Tai Cymdeithasol 

24 193 I’w gadarnhau 

PAM/014 Nifer y cartrefi newydd a grëwyd o ganlyniad i ddefnyddio eiddo 
gwag unwaith eto 

38 38 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Nid yw’n hysbys faint o gyllid Grant Tai Cymdeithasol fydd ar gyfer 2018/19 felly bydd angen cadarnhau’r targed uchelgeisiol  
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3. Cwrdd ag anghenion tai grwpiau agored i niwed.  

Y ffordd o fesur cyflawni:  

 Lleihau nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerir i ddarparu Grant Cyfleusterau i’r Anabl (DFG) 

 Cynyddu niferoedd y cartrefi a’r unedau Gofal Ychwanegol: 
o Adeiladu Cynllun Tai Gofal Ychwanegol y Fflint (Llys Raddington) gan ddarparu 70 o unedau newydd 
o Cadarnhau a chytuno ar gynlluniau ar gyfer Cynllun Tai Gofal Ychwanegol Treffynnon gan ddarparu 55 o unedau newydd 

 Gweithio’n strategol i roi sylw i anghenion tai oedolion ag anableddau dysgu ac unigolion eraill sy’n agored i niwed  
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu: 

 Cadarnhau a chytuno ar gynlluniau erbyn Mawrth 2018 ar gyfer Cynllun Tai Gofal Ychwanegol Treffynnon gan ddarparu 55 o unedau newydd 

 Datblygu cynllun i roi sylw i anghenion tai oedolion ag anableddau dysgu ac unigolion eraill sy’n agored i niwed erbyn Mawrth 2018 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 
Targed 2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 
 

PAM/015 Nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerwyd i 
ddarparu Grant Cyfleusterau i’r Anabl 

Prif Swyddog – 
Cymuned a Menter 

248 240 230 

4Nifer yr unedau a grëwyd yng Nghynllun Tai Gofal Ychwanegol y 
Fflint (Llys Raddington) 

0 70 70 

Nifer yr unedau Gofal Ychwanegol a ddarparwyd ledled Sir y Fflint Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

111 180 240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Mae’r targed uchelgeisiol ar gyfer nifer unedau Gofal Ychwanegol y Fflint (Llys Raddington) a fydd wedi’u creu yn seiliedig ar gynlluniau busnes cyfredol a allai newid ar gyfer 2018/19 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Cefnogol 

Amddiffyn Pobl 
rhag Tlodi 

Amddiffyn pobl rhag tlodi drwy fwyhau eu hincwm a’u cyflogadwyedd 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2017/18: 
 

1. Helpu preswylwyr Sir y Fflint i reoli eu hymrwymiadau ariannol yn well. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Helpu pobl gyda newidiadau Diwygio Lles drwy ddefnyddio Polisi Taliadau Tai Disgresiynol y Cyngor yn effeithiol 

 Darparu gwasanaethau cymorth a chynghori i helpu pobl i reoli eu hincwm, yn cynnwys helpu pobl i gael credyd fforddiadwy a defnyddio 
Undebau Credyd lleol 

 Prosesu hawliadau Budd-dal Tai yn amserol 

 Helpu preswylwyr Sir y Fflint i hawlio incwm ychwanegol y mae ganddynt hawl i’w gael. 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu: 

 Datblygu cynllun i helpu pobl gyda newidiadau Diwygio Lles drwy ddefnyddio Polisi Taliadau Tai Disgresiynol y Cyngor yn effeithiol 

 Darparu cymorth a chyfarwyddyd drwy gyllidebu personol i helpu pobl i reoli eu hincwm, yn cynnwys cymorth i gael credyd fforddiadwy a 
defnyddio Undebau Credyd lleol 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 
 

Nifer y diwrnodau a gymerwyd i brosesu hawliadau newydd am fudd-dal 
tai  

Prif Swyddog – 
Cymuned a Menter 

20 20 20 

Nifer y diwrnodau a gymerwyd i brosesu newid mewn amgylchiadau ar 
gyfer budd-dal tai 

8 8 8 

Swm yr incwm ychwanegol a dalwyd i breswylwyr Sir y Fflint o ganlyniad 
i’r gwaith trechu tlodi sydd wedi’i gyflawni gan y Cyngor 

£1.5 miliwn £1.5 miliwn £1.5 miliwn 
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2. Rheoli’r effaith leol o gyflwyno’r Credyd Cynhwysol ym mhob ardal. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Cyrraedd y targed ar gyfer atal Digartrefedd  

 Cyflawni cynllun gweithredu’r Bwrdd Gweithredol Credyd Cynhwysol 

 Darparu Gwasanaethau Cyllidebu Personol a Chymorth Digidol 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Cyflawni cynllun gweithredu’r Bwrdd Gweithredol Credyd Cynhwysol 

  

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

PAM/012 Canran y teuluoedd y llwyddwyd i’w hatal rhag dod yn 
ddigartref 

Prif Swyddog – 
Cymuned a Menter 

87% 89% 89% 

5Nifer y bobl sy’n derbyn Credyd Cynhwysol sydd wedi cael cymorth 
cyllidebu personol 

Amh. 590 590 

Nifer y bobl sy’n derbyn Credyd Cynhwysol sydd wedi cael cymorth 
digidol 

Amh. 640 640 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Targedau uchelgeisiol yn dibynnu ar barhad cyllid a nifer y bobl sy’n derbyn Credyd Cynhwysol 
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3. Datblygu a darparu rhaglenni sy’n gwella cyflogadwyedd ac yn helpu pobl i gael cyflogaeth. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau:  

 Datblygu cynnig ar gyflogadwyedd yn rhan o’r Cynnig Twf Economaidd Rhanbarthol i geisio buddsoddiad hirdymor drwy raglen gymorth syml a 
chost-effeithiol 

 Datblygu gwasanaeth gyrfaoedd a chyfarwyddyd estynedig i Ogledd Cymru i gysylltu pobl ifanc â chyfleoedd yn y farchnad lafur 

 Cynyddu nifer y bobl sy’n rhoi gwybod, ar ôl cymryd rhan mewn rhaglen, eu bod yn agosach at gael gwaith neu’n dod yn barod i ddechrau 
gweithio 

 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu cynnig ar gyflogadwyedd yn rhan o’r Cynnig Twf Economaidd Rhanbarthol i geisio buddsoddiad hirdymor drwy raglen gymorth syml a 
chost-effeithiol erbyn Mawrth 2018 

 Datblygu cynllun ar gyfer gwasanaeth gyrfaoedd a chyfarwyddyd estynedig i Ogledd Cymru i gysylltu pobl ifanc â chyfleoedd yn y farchnad 
lafur erbyn Mawrth 2018 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 
 

Nifer y bobl sy’n cwblhau rhaglenni a gomisiynwyd gan y Cyngor sy’n 
sicrhau canlyniadau o ran swyddi a hyfforddiant 

Prif Swyddog – 
Cymuned a Menter 

323 400 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Cynllun y Cyngor 2017/23: Atodiad 2 – ‘Sut Rydym yn Mesur’ 

10 
Dynodir Amh. pan fo mesurau newydd ac nad oes data sylfaen ar gael 

 

4. Datblygu a darparu rhaglenni i wella effeithlonrwydd cartrefi i leihau allyriadau CO2 a thlodi tanwydd. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Lleihau’r bil tanwydd blynyddol cyffredinol i breswylwyr 

 Darparu cyngor a chymorth i breswylwyr i’w galluogi i symud i dariff ynni cost is 

 Cynyddu nifer y cartrefi Cyngor a Sector Preifat sy’n derbyn mesurau arbed ynni  

 Sicrhau cyllid o Raglen ARBED3 Llywodraeth Cymru 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Sicrhau cyllid o Raglen ARBED3 Llywodraeth Cymru erbyn Mawrth 2018. 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 
 

Gostyngiad blynyddol ym miliau tanwydd domestig i breswylwyr Sir y Fflint 

Prif Swyddog – 
Cymuned a 

Menter 

£288,000 £140,000 £250,000 

Nifer y preswylwyr sy’n cael cymorth i leihau eu tariff ynni Amh. 140 200 

Nifer y bobl sy’n derbyn y gostyngiad cartref cynnes Amh. 500 100 

Nifer y bobl sy’n derbyn ymweliad llawn â’r cartref mewn perthynas â 
Chartrefi Iach, Pobl Iach/Cynhesrwydd Fforddiadwy/System Sgorio Iechyd 
a Diogelwch Tai a chyngor wedi’i deilwra 

Amh. 500 1,000 

Nifer y cartrefi yn y sector preifat sy’n derbyn mesurau arbed ynni 227 140 200 

Nifer y cartrefi Cyngor sy’n derbyn mesurau arbed ynni 650 300 600 

 

5. Datblygu strategaeth i ddelio â thlodi bwyd. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Datblygu rhaglenni mewn partneriaeth â’r sector cymdeithasol a’r trydydd sector i gymryd camau i ddelio â thlodi bwyd 

 Ymgymryd â gwaith asesu dichonoldeb er mwyn datblygu menter gymdeithasol seiliedig ar fwyd  
 
Y ffyrdd o fesur cyflawni’r Cerrig Milltir: 

 Datblygu rhaglenni mewn partneriaeth â’r sector cymdeithasol a’r trydydd sector i gymryd camau i ddelio â thlodi bwyd erbyn Mawrth 2018 

 Ymgymryd â gwaith asesu dichonoldeb er mwyn datblygu menter gymdeithasol seiliedig ar fwyd erbyn Rhagfyr 2017 
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6. Helpu preswylwyr Sir y Fflint i gael credyd fforddiadwy. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Datblygu partneriaethau effeithiol ag Undebau Credyd lleol i alluogi preswylwyr i gael gwasanaethau bancio a chredyd fforddiadwy. 
 

Y ffyrdd o fesur cyflawni’r Cerrig Milltir: 

 Datblygu cytundebau lefel gwasanaeth ag Undebau Credyd lleol i alluogi preswylwyr i gael gwasanaethau bancio a chredyd 
fforddiadwy erbyn Mawrth 2018 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Cefnogol 

Byw’n 
Annibynnol 

 Gwneud ymyriadau cynnar i hybu ffyrdd iach ac annibynnol o fyw 

 Cynnal marchnad leol sy’n darparu gwasanaethau fforddiadwy o ansawdd da ar gyfer y rheini sy’n 
ddibynnol iawn ar gymorth gofal 

 

1. Sicrhau bod y ddarpariaeth cartrefi gofal yn Sir y Fflint yn galluogi pobl i fyw’n dda a chael ansawdd bywyd da. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Cytuno ar fodel busnes i gynyddu’r ddarpariaeth uniongyrchol o ofal preswyl a chynnal rolau gofal cartref i gefnogi’r farchnad ehangach 

 Helpu darparwyr cartrefi gofal i sicrhau bod y gwasanaeth yn gynaliadwy a darparu rhaglen Progress for Providers 

 Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o ddementia i weithlu’r cartrefi gofal 

 Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i ddatblygu cynllun gweithredu i gynnal safon a chwmpas y ddarpariaeth nyrsio 

 Cyflawni strategaeth ar gyfer asiantaethau gofal cartref y sector annibynnol er mwyn helpu i sicrhau bod y gwasanaeth yn gynaliadwy 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Cytuno ar fodel busnes i gynyddu’r ddarpariaeth uniongyrchol o ofal preswyl a chynnal rolau gofal cartref i gefnogi’r farchnad ehangach erbyn 
Mawrth 2019 

 Datblygu cynllun i helpu darparwyr cartrefi gofal i sicrhau bod y gwasanaeth yn gynaliadwy erbyn Hydref 2017 

 Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i ddatblygu cynllun gweithredu i gynnal ansawdd a chwmpas y ddarpariaeth 
nyrsio erbyn Medi 2018 

 Cyflawni strategaeth ar gyfer asiantaethau gofal cartref y sector annibynnol i helpu i sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaeth erbyn Hydref 2017 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Nifer y cartrefi gofal sydd wedi gweithredu rhaglen newydd Progress for 
Providers 

Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Amh. 
20 25 

Canran y cartrefi gofal a gofrestrwyd ar y rhaglen sydd wedi cyrraedd 
safon efydd Progress for Providers 

Amh. 
50% 75% 

Canran y cartrefi gofal sydd wedi cyrraedd safon efydd sydd hefyd wedi 
cyrraedd safon arian Progress for Providers 

Amh. 
25% 35% 

Cynnal nifer y cartrefi gofal presennol yn Sir y Fflint Amh. 100% 100% 

Canran y feddiannaeth yng nghartrefi gofal Sir y Fflint Amh. 95% 95% 
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2. Helpu unigolion sy’n eiddil a / neu’n anabl i fod yn fwy annibynnol, yn cynnwys y rheini sydd mewn perygl o arwahanrwydd. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Oedolion sy’n fodlon ar eu gofal a chymorth 

 Sefydlu Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC) ar y cyd â BIPBC sy’n gallu cynnig cyngor a chymorth drwy’r Pwynt Mynediad Sengl 

 Sicrhau bod y gweithlu wedi’i baratoi i ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn unol â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014. 

 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Sefydlu TAC ar y cyd â BIPBC sy’n gallu cynnig cyngor a chymorth drwy’r Pwynt Mynediad Sengl erbyn Rhagfyr 2017 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

PAM/024 Canran yr oedolion sy’n fodlon ar eu gofal a chymorth 

Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

82% 85% 87% 

Nifer yr oriau ychwanegol a ddarparwyd ar gyfer cyngor a chymorth 
drwy’r Pwynt Mynediad Sengl 

40 45 57 

Canran y cyflogeion sydd wedi’u hyfforddi mewn darparu gofal sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn yn unol â Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

80% 100% 100% 

 

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

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Cefnogi plant mewn lleoliadau lleol, sefydlog 

 Cryfhau’r gwaith mewn partneriaeth â BIPBC i sicrhau mynediad amserol at asesiadau iechyd, yn cynnwys CAMHS. 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

PAM/028 Canran yr asesiadau plant a gwblhawyd yn brydlon  
Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

84% 84% 87% 

PAM/029 Canran y plant mewn gofal a oedd wedi gorfod symud 
ddwywaith neu ragor  

13% 10% 7% 

Canran y plant a aseswyd gan CAMHS o fewn 28 diwrnod drwy BIPBC Amh. 95% 97% 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Cefnogol 

Integreiddio 
gwasanaethau 

iechyd a 
chymdeithasol 

cymunedol  

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

 Rhoi cyfle cyfartal i bawb i fyw bywyd bodlon 

 Darparu gwasanaethau cydgysylltiedig gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r trydydd 

sector sy’n hybu ansawdd bywyd mewn cymunedau ar gyfer unigolion a theuluoedd 

 

1. Sicrhau bod gwasanaethau effeithiol ar gael i helpu gofalwyr yn rhan o wasanaethau iechyd a chymdeithasol cydweithredol. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Cynyddu nifer y gofalwyr sydd wedi’u hadnabod drwy’r Pwynt Mynediad Sengl  

 Cynyddu nifer y gofalwyr sy’n teimlo eu bod yn cael cymorth 

 Dangos tystiolaeth o well canlyniadau i ofalwyr 

 Datblygu’r Cynllun Gweithredu Gofalwyr 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Dangos tystiolaeth o well canlyniadau i ofalwyr drwy eu galluogi i barhau â’u rôl gofalu erbyn Mawrth 2018 

 Datblygu’r Cynllun Gweithredu Rhanbarthol i Ofalwyr erbyn Mawrth 2018 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Nifer y gofalwyr sy’n oedolion sydd wedi’u hadnabod.   Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

867 900 1000 

PAM/026 Canran y gofalwyr sy’n teimlo eu bod yn cael cymorth 67% 75% 80% 
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2. Cymryd camau pellach i ddatblygu’r defnydd o’r Gronfa Gofal Integredig (ICF) i helpu i ryddhau cleifion yn fwy effeithiol o’r ysbyty a 
sicrhau pontio rhwyddach rhwng gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Creu gwasanaethau ychwanegol hanfodol fel gwelyau Cam i Fyny/Cam i Lawr sy’n darparu dewis wrth adael yr ysbyty 

 Cynnal cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau sy’n ymwneud â gofal cymdeithasol 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Creu gwasanaethau ychwanegol hanfodol fel gwelyau Cam i Fyny/Cam i Lawr sy’n darparu dewis wrth adael yr ysbyty erbyn Mawrth 

2020 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

PAM/025 Canran y bobl sy’n cael eu cadw yn yr ysbyty wrth aros am 
ofal cymdeithasol am bob 1,000 o’r boblogaeth 75+ oed 

Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

1.78% 1.78% 1.78% 

 
 

3. Sefydlu Canolfan Help Cynnar, yn cynnwys yr holl bartneriaid statudol a’r trydydd sector.  

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Sefydlu’r Ganolfan Help Cynnar i ddarparu cymorth effeithiol ac amserol i deuluoedd 

 Lleihau nifer yr atgyfeiriadau nad ydynt yn arwain at gymryd camau pellach 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Sefydlu’r Ganolfan Help Cynnar i ddarparu cymorth effeithiol ac amserol i deuluoedd erbyn Hydref 2017 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Canran yr atgyfeiriadau amddiffyn plant nad ydynt yn arwain at gymryd 
camau pellach 

Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

37.6% 35% 30% 
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4. Cymryd camau pellach i ddatblygu ymwybyddiaeth o ddementia ledled y sir. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Nifer y caffis dementia yn Sir y Fflint 

 Cynyddu nifer y cymunedau cyfeillgar i ddementia yn Sir y Fflint. 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Nifer y caffis dementia yn Sir y Fflint Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

3 6 6 

Nifer y cymunedau cyfeillgar i ddementia yn Sir y Fflint 2 3 4 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Cefnogol 

Diogelu 

 Amddiffyn pobl rhag y perygl o bob math o gam-drin 

 Gwneud cymunedau’n lleoedd diogel drwy weithio gyda phartneriaid i atal troseddu, aildroseddu ac 

ymddygiad gwrthgymdeithasol 

 

1. Cryfhau trefniadau yn holl bortffolios y cyngor er mwyn pennu cyfrifoldebau clir dros roi sylw i ddiogelu. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Cynyddu cyfraddau atgyfeirio o wasanaethau Cyngor heblaw Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 Cwblhau’r modiwl ar-lein ar ddiogelu plant ac oedolion 

 Cwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth o ddiogelu gan swyddogion y Cyngor 

 Sefydlu prosesau a’r arferion gorau ym mhob rhan o’r Cyngor 

 Adolygu polisïau a gweithdrefnau gwasanaethau corfforaethol i ganfod pa mor eang a manwl yw’r sylw i ddiogelu 

 Gweithredu’r polisi diogelu yn holl wasanaethau’r Cyngor. 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu: 

 Sefydlu prosesau a’r arferion gorau ym mhob rhan o’r Cyngor erbyn Mawrth 2018 

 Adolygu polisïau a gweithdrefnau gwasanaethau corfforaethol i ganfod pa mor eang a manwl yw’r sylw i ddiogelu erbyn Medi 2017 

 Gweithredu’r polisi diogelu yn holl wasanaethau’r Cyngor erbyn Medi 2017 

 Sicrhau bod pob contract yn cynnwys ymrwymiadau priodol i hyrwyddo arfer orau diogelu erbyn mis Mawrth 2018 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Cynyddu cyfraddau atgyfeirio o wasanaethau heblaw Gwasanaethau 
Cymdeithasol.   Prif Swyddog – 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

3 30 30 

Nifer y swyddogion sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant arbenigol ‘AFTA 
Thought’ ar ymwybyddiaeth o ddiogelu.  

0 350 700 
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2. Sicrhau bod ein cyfraddau ymateb i atgyfeiriadau yn parhau i gyrraedd y targedau statudol. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau 

 Cyrraedd y targedau ar gyfer gweithdrefnau statudol i amddiffyn plant ac oedolion. 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Canran yr ymholiadau amddiffyn oedolion sy’n cael eu cwblhau o fewn 7 
diwrnod 

Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

74% 78% 80% 

Canran y cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol sydd i’w cynnal o 
fewn y flwyddyn ac yn cael eu cynnal o fewn y cyfnodau gofynnol 

74% 95% 95% 

Canran yr adolygiadau o blant ar y gofrestr amddiffyn plant sydd i’w 
cynnal o fewn y flwyddyn ac yn cael eu cynnal o fewn y cyfnodau 
gofynnol 

98% 98% 98% 

 
 

3. Mabwysiadu dull ataliol o ddelio â chamfanteisio rhywiol ar blant. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Datblygu cynllun corfforaethol yn gysylltiedig â gwaith rhanbarthol i wrthweithio camfanteisio rhywiol ar blant 

 Rhaeadru fideos Heddlu Gogledd Cymru ar gamfanteisio rhywiol ar blant i’r holl bortffolios 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu cynllun corfforaethol yn gysylltiedig â gwaith rhanbarthol i wrthweithio camfanteisio rhywiol ar blant erbyn Hydref 2017 

 Hybu ymwybyddiaeth o gamfanteisio rhywiol ar blant ymysg uwch-reolwyr drwy’r Gyfnewidfa Newid 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Y ganran o dimau o uwch-reolwyr portffolios sydd wedi gwylio fideos 
gwybodaeth Heddlu Gogledd Cymru ar gamfanteisio rhywiol ar blant 
 

Prif Swyddog – 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Amh. 100% 100% 

Bydd mesurau ychwanegol yn cael eu mabwysiadu ar gyfer 2018/19 mewn partneriaeth ag asiantaethau ar ôl datblygu cynllun i wrthweithio 
camfanteisio rhywiol ar blant erbyn mis Hydref 2017.  



  Cynllun y Cyngor 2017/23: Atodiad 2 – ‘Sut Rydym yn Mesur’ 

19 
Dynodir Amh. pan fo mesurau newydd ac nad oes data sylfaen ar gael 

 

4. Adnabod a rhoi sylw i arwyddion a symptomau cam-drin domestig a thrais rhywiol. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Darparu rhaglen hyfforddi lefel 1 i holl gyflogeion y Cyngor 

 Darparu hyfforddiant i gyflogeion y Cyngor i gwrdd â gofynion y Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol ar Gam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 

 Nifer yr achosion o Gam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a gofnodir 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Canran y cyflogeion sydd wedi cwblhau’r pecyn hyfforddi e-ddysgu lefel 1 
i fodloni gofynion yr Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol ar Gam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol 

Prif Swyddog – 
Cynllunio a’r 
Amgylchedd 

Amh. 25% 50% 

6Nifer yr achosion o Gam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a riportiwyd 1502 Amh. Amh. 

Nifer yr achosion o Gam-drin Domestig a riportiwyd i Heddlu Gogledd 
Cymru 

1101 Amh. Amh. 

Nifer yr achosion o Drais Rhywiol a riportiwyd i Heddlu Gogledd Cymru 401 Amh. Amh. 

I gefnogi’r Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol y disgwylir iddi gael ei mabwysiadu erbyn Mawrth 2018. Mae 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi set o ddangosyddion cenedlaethol i’r holl wasanaethau cyhoeddus. 

 

5. Cryfhau diogelwch cymunedol yn y rhanbarth drwy gydweithio a threfniadau partneriaeth. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Mabwysiadu a chyflawni blaenoriaethau Cynllun Bwrdd Cymunedau Diogelach Gogledd Cymru drwy lunio cynllun cyflawni lleol, sydd hefyd yn 
cynnwys blaenoriaethau a bennwyd yn lleol, a gaiff ei oruchwylio gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol erbyn Mawrth 2018 

 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu: 

Datblygu cynllun cyflawni lleol, sydd hefyd yn cynnwys blaenoriaethau a bennwyd yn lleol, a gaiff ei oruchwylio gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol 
erbyn Mawrth 2018 

 
 
 
 
 

                                                           
6 Bydd dadansoddiad o’r duedd yn cael ei fonitro drwy gydol y flwyddyn yn erbyn yr achosion o Gam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a riportiwyd 
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6. Sicrhau ein bod yn cwrdd â gofynion Bwrdd Contest Gogledd Cymru. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Datblygu cynllun i adnabod a monitro cynnydd ar y dyletswyddau atal sydd wedi’u hamlinellu yn Neddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu cynllun i adnabod a monitro cynnydd ar y dyletswyddau atal sydd wedi’u hamlinellu yn Neddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 
2015 erbyn Rhagfyr 2017 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Uchelgeisiol 

Tyfu ac 
Adfywio’r Sector 

Busnes 

 Cynnal twf economaidd drwy safleoedd lleol a rhanbarthol ar gyfer datblygu busnes, cyflogaeth a 
hyfforddiant 

 Datblygu’r isadeiledd cludiant, safleoedd cyflogaeth a gwasanaethau cludiant, gan ehangu mynediad 

at safleoedd cyflogaeth a hyfforddiant 

 Creu cyflenwad o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant amrywiol o ansawdd da 

 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2017/18: 
 

1. Cyflwynir y Fargen Twf Economaidd Rhanbarthol i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru y flwyddyn hon a bydd yn amlinellu’r prif 
flaenoriaethau ar gyfer datblygu economaidd ledled Gogledd Cymru. 

 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Cyfrannu at ddatblygu fframwaith llywodraethu newydd ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru  

 Llwyddiant y rhanbarth o ran derbyn y cynnig am Fargen Twf Rhanbarthol ar gyfer buddsoddi gan lywodraeth yn economi’r rhanbarth    

 Datblygu strategaeth ar gyfer cyflawni’r rhannau o’r Fargen Twf Rhanbarthol a fydd yn dod â budd uniongyrchol i Sir y Fflint 

 Datblygu strategaeth economaidd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 

 Cefnogi’r camau i ddatblygu Athrofa Gweithgynhyrchu Uwch Cymru gan Lywodraeth Cymru drwy wneud cais cynllunio llwyddiannus 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Cyfrannu at ddatblygu fframwaith llywodraethu newydd ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru erbyn Hydref 2017 

 Sicrhau derbyn cynnig am Fargen Twf Rhanbarthol ar gyfer buddsoddi gan lywodraeth yn economi’r rhanbarth erbyn Mawrth 2018 

 Datblygu strategaeth ar gyfer cyflawni’r rhannau o’r Fargen Twf Rhanbarthol a fydd yn dod â budd uniongyrchol i Sir y Fflint erbyn Hydref 2017 

 Datblygu strategaeth economaidd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) erbyn Hydref 2017 

 Cefnogi’r camau i ddatblygu Athrofa Gweithgynhyrchu Uwch Cymru gan Lywodraeth Cymru drwy wneud cais cynllunio llwyddiannus erbyn Mawrth 
2018 
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2. Llywio’r camau i ddatblygu safle datblygu defnydd cymysg Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a Phorth y Gogledd. Sicrhau bod 
datblygiadau’n creu’r gwerth economaidd a chymdeithasol mwyaf posibl i’r Sir a’u bod yn cyflawni’r ymrwymiadau yn y Fargen Twf 
Economaidd Rhanbarthol. 
 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Darparu canllawiau clir ac ymatebol i ddatblygwyr dichonol yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a Phorth y Gogledd 

 Ceisio fframwaith strategol diwygiedig oddi wrth ddatblygwyr Porth y Gogledd 

 Cwblhau cam 1 y gwaith galluogi gan Lywodraeth Cymru 

 Sicrhau cytundeb gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cam 2 a/neu 3 y gwaith galluogi 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Darparu canllawiau clir ac ymatebol i ddatblygwyr dichonol yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a Phorth y Gogledd 

 Ceisio fframwaith strategol diwygiedig oddi wrth ddatblygwyr Porth y Gogledd erbyn Mawrth 2018  

 Cwblhau cam 1 y gwaith galluogi gan Lywodraeth Cymru erbyn Ebrill 2018 

 Sicrhau cytundeb gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cam 2 a/neu 3 y gwaith galluogi erbyn Rhagfyr 2018. 
 

 
 

3. Datblygu dull strategol hirdymor o drafod ystâd a thir economaidd y Cyngor. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Cwblhau adolygiad o ystâd a thir economaidd y Cyngor 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Adolygu ystâd a thir economaidd y Cyngor erbyn Mawrth 2018 
 

 
 

4. Cynyddu graddfa a gwella ansawdd y prentisiaethau ar lefel leol a rhanbarthol, a gwneud y defnydd gorau o’r Ardoll Brentisiaethau 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Sicrhau bod prentisiaethau’n rhan o’r cynnig am Fargen Twf Economaidd Rhanbarthol. 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Sicrhau bod prentisiaethau’n rhan o’r cynnig am Fargen Twf Economaidd Rhanbarthol erbyn Gorffennaf 2017  

 
 



  Cynllun y Cyngor 2017/23: Atodiad 2 – ‘Sut Rydym yn Mesur’ 

23 
Dynodir Amh. pan fo mesurau newydd ac nad oes data sylfaen ar gael 

 

5. Datblygu dull newydd o hybu hyfywedd ac adfywio canol trefi gan wneud y mwyaf o’u rôl fel ffenestr siop. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Datblygu a chytuno ar gynllun aml-asiantaeth 

 Datblygu datrysiadau er mwyn defnyddio tir yng nghanol trefi yn gynhyrchiol at ddefnydd manwerthu, masnachol, tai a defnydd cyflenwol 

 Cynllunio o nodi dewisiadau i arallgyfeirio defnydd tir yng nghanol trefi gan warchod eu prif rôl fel canolfannau manwerthu. 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu a chytuno ar gynllun aml-asiantaeth erbyn Mawrth 2018 

 Datblygu datrysiadau er mwyn defnyddio tir yng nghanol trefi yn gynhyrchiol at ddefnydd manwerthu, masnachol, tai a defnydd cyflenwol  

 Cynllunio i nodi dewisiadau i arallgyfeirio defnydd tir yng nghanol trefi gan warchod eu prif rôl fel canolfannau manwerthu erbyn mis Rhagfyr 2018. 
 

 
 

6. Sicrhau bod y gwaith o ddatblygu strategaeth a mentrau cludiant rhanbarthol a lleol yn gwneud y mwyaf o’r potensial i ddod â buddion 
economaidd a gwella cyfleoedd am waith a mynediad at gyrchfannau twristiaeth. 

Y ffyrdd o fesur cyflawniadau: 

 Sicrhau bod yr isadeiledd cludiant yn rhan o’r cynnig am y Fargen Twf Economaidd Rhanbarthol 

 Cynllunio i ddatblygu cysylltiadau cludiant o gynllun newydd Metro Gogledd-ddwyrain Cymru i gefnogi datblygiadau economaidd ehangach ar 
draws Sir y Fflint 

 Gweithredu Cynllun Glannau Dyfrdwy ar gyfer mynediad i gludiant i’r prif safleoedd cyflogaeth 

 Cynnwys blaenoriaethau cludiant lleol yn Strategaeth Economaidd Gogledd Cymru a Chynnig Bargen Dwf Gogledd Cymru 

 Perfformiad yr economi leol ac is-ranbarthol gydag ymyriadau mewn buddsoddi gan y sector cyhoeddus 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Sicrhau bod yr isadeiledd cludiant yn rhan o’r cynnig am y Fargen Twf Economaidd Rhanbarthol erbyn Gorffennaf 2018 

 Cwblhau’r Cynllun i ddatblygu cysylltiadau cludiant o gynllun newydd Metro Gogledd-ddwyrain Cymru i gefnogi datblygiadau economaidd 
ehangach ar draws Sir y Fflint erbyn mis Rhagfyr 2017 

 Gweithredu Cynllun Glannau Dyfrdwy ar gyfer mynediad i gludiant i’r prif safleoedd cyflogaeth. 
  

Mae mesurau i gael eu mabwysiadu gan yr holl gynghorau sy’n bartneriaid yn y cynnig am y Fargen Twf Economaidd Rhanbarthol rhwng Tachwedd a 
Mawrth 2018 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor sy’n 
Dysgu 

Addysg Uchel ei 
Pherfformiad 

 Darparu cyfleoedd dysgu o ansawdd da, ac amgylcheddau dysgu i ddysgwyr o bob oed 

 Helpu plant a phobl ifanc i wireddu eu potensial 

 Helpu dysgwyr rhwng 3 a 18 mlwydd oed i anelu at gyraeddiadau a chyflawniadau addysgol ar lefelau 

uwch 

 
Beth fyddwn yn ei wneud yn 2017/18: 
 

1. Datblygu Gwasanaethau Addysg ac Ieuenctid Integredig. 

 Parhau i gydweithio â’r Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol (GwE) er mwyn: 

 

 Darparu cymorth a her i’r holl ysgolion i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau posibl i bob dysgwr; 
 Pennu a thargedu cymorth ar gyfer yr ysgolion hynny sydd â’r angen mwyaf amdanynt; 
 Datblygu gallu ysgolion i ymateb i fentrau cenedlaethol a diwygiadau i’r cwricwlwm;   
 Gwella sgiliau mewn llythrennedd digidol, llythrennedd a rhifedd 

 

 Cynnal y perfformiad cymharol mewn Mathemateg, Cymraeg/Saesneg iaith gyntaf a Dangosyddion y Pynciau Craidd yn CA2 a CA3 

 Gwella deilliannau yn y Cyfnod Sylfaen  

 Gwella deilliannau yng Nghyfnod Allweddol 4 

 Codi’r safonau a gyrhaeddir gan ddysgwyr sydd â’r hawl i gael prydau ysgol am ddim 

 Datblygu strategaethau i ddiwallu anghenion llesiant ehangach plant a phobl ifanc 

 Gwella presenoldeb 

 Datblygu dull lleol effeithiol o weithredu diwygiadau cynhwysiant cenedlaethol  

 Cyflawni diwygiadau arfaethedig yn Uned Cyfeirio Disgyblion y portffolio yn cynnwys ei hail-leoli i un safle i wella ansawdd y ddarpariaeth  

 Datblygu strategaeth gynaliadwy ar gyfer Gwasanaeth Cerddoriaeth Sir y Fflint 

 Ymgorffori’r Gymraeg yn y Cynllun Strategol Addysg 

 Cynnal lefelau’r rhai 16 mlwydd oed mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant yn uwch na’r meincnod 

 Cymryd camau pellach i ddatblygu’r rhaglen waith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid ar gyfer dysgwyr sydd mewn perygl o ymddieithrio 

 Creu Cyngor Ieuenctid bywiog i ddarparu mewnbwn ystyrlon gan bobl ifanc Sir y Fflint i’n proses ddemocrataidd. 

 Datblygu a gweithredu cynllun ar gyfer y cam nesaf o Foderneiddio Ysgolion, drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 

 Cynnal rhaglen ar gyfer atgyweirio a chynnal adeiladau ysgol 
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Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Nifer y dysgwyr sy’n cyrraedd neu’n rhagori ar y lefelau deilliannau disgwyliedig ar bwyntiau asesu allweddol ee 7,11,14 ac 16 oed 

 Cyflawni Strategaeth Gwella a Moderneiddio Addysg y portffolio, Cynllun Busnes GwE a’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg er mwyn 
cyrraedd cerrig milltir allweddol 

 Darparu a gwreiddio’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf a Strategaeth Gwasanaethau Ieuenctid Integredig Sir y Fflint 

 Targedu sgiliau galwedigaethol a chyflogadwyedd 

 Gwella cymorth personol, yn cynnwys hyfforddi, mentora a help i bontio 

 Gwireddu’r buddion o raglenni rhanbarthol Cronfa Gymdeithasol Ewrop 

 Mesur y gostyngiad yn y nifer sy’n mynd i’r system cyfiawnder ieuenctid am y tro cyntaf 

 Gwella canlyniadau i grwpiau penodedig o ddysgwyr sy’n agored i niwed, e.e. Plant sy’n Derbyn Gofal a phobl ifanc sy’n gadael y System 
Cyfiawnder Ieuenctid 

 Creu Cyngor Ieuenctid bywiog i ddarparu mewnbwn ystyrlon gan bobl ifanc Sir y Fflint i’n proses ddemocrataidd. 

 Datblygu a gweithredu cynllun ar gyfer y cam nesaf o Foderneiddio Ysgolion, drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 

 Gwella nifer yr oriau mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth y mae pobl ifanc yn y system cyfiawnder ieuenctid yn gallu eu cael; 

 Cynnal rhaglen ar gyfer atgyweirio a chynnal adeiladau ysgol 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Cyflawni Strategaeth Gwella a Moderneiddio Addysg y portffolio 

 Darparu a gwreiddio’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf a Strategaeth Gwasanaethau Ieuenctid Integredig Sir y Fflint erbyn Mawrth 2018 

 Targedu sgiliau galwedigaethol a chyflogadwyedd erbyn Mawrth 2018 

 Gwella cymorth personol, yn cynnwys hyfforddi, mentora a help i bontio erbyn Mawrth 2018 

 Gwireddu’r buddion o raglenni rhanbarthol Cronfa Gymdeithasol Ewrop erbyn Mawrth 2018 

 Llunio cynllun cyflawni ar gyfer lansio’r Cyngor Pobl Ifanc erbyn Hydref 2017 

 Cyrraedd cerrig milltir allweddol yn y rhaglen Moderneiddio Ysgolion erbyn Mawrth 2018 

 Cynnal rhaglen flynyddol ar gyfer atgyweirio a chynnal adeiladau ysgol drwy raglen gyfalaf y Cyngor 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

PAM/003 Canran y disgyblion sy’n sicrhau’r deilliant disgwyliedig ar 
ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (FPOI) 

 
 
 
 
 
 

86.9% 89.9% 90.8% 

Canran y disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim, sy’n sicrhau’r 
deilliant disgwyliedig ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (FPOI) 

71.5% 78.7% 67.8% 

PAM/004 Canran y disgyblion sy’n sicrhau’r deilliant disgwyliedig ar 
ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 (CSI) 

90.1% 91.3% 93.1% 
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Canran y disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim, sy’n sicrhau’r 
deilliant disgwyliedig ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 (CSI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prif Swyddog – 
Addysg ac Ieuenctid 

82.3% 74.7% 75.2% 

PAM/005 Canran y disgyblion sy’n sicrhau’r deilliant disgwyliedig ar 
ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 (CSI) 

88.4% 90.9% 93.3% 

Canran y disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim, sy’n sicrhau’r 
deilliant disgwyliedig ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3.  

76.2% 80.2% 82.1% 

PAM/006 Canran y disgyblion sy’n sicrhau’r deilliant disgwyliedig ar 
ddiwedd Cyfnod Allweddol 4. Trothwy cynwysedig Lefel 2 – 5 TGAU A* - 
C yn cynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg 

82.6% 85.1% 86.0% 

Canran y disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim, sy’n sicrhau’r 
deilliant disgwyliedig ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4. Trothwy 
cynwysedig Lefel 2 – 5 TGAU A* - C yn cynnwys Cymraeg/Saesneg a 
Mathemateg 

33.1% 38.6% 42.5% 

PAM/007 Canran presenoldeb disgyblion mewn ysgolion cynradd 94.7% 95.3% 95.4% 

PAM/008 Canran presenoldeb disgyblion mewn ysgolion uwchradd 94.3% 94.9% 95% 

PAM/009 Canran y rhai sy’n gadael ym mlwyddyn 11 nad ydynt mewn 
addysg, hyfforddiant na chyflogaeth. 

1.1% 1.1% 1.1% 

Canran y gostyngiad yn y nifer sy’n mynd i’r system cyfiawnder ieuenctid 
am y tro cyntaf  

12% 15% 20% 

Canran y bobl ifanc dan 16 oed yn y system cyfiawnder ieuenctid sy’n 
cael cynnig addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 

 

71% 80% 90% 

Canran y bobl ifanc 16 – 18 oed yn y system cyfiawnder ieuenctid sy’n 
cael cynnig 16 awr o addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 

58% 60% 80% 

Canran y dysgwyr ym mlwyddyn 13 sy’n cwblhau cyrsiau lefel tri mewn 
Mathemateg yn ysgolion Sir y Fflint 

27% 29% 30% 

Canran y dysgwyr ym mlwyddyn 13 sy’n cwblhau cyrsiau lefel tri mewn 
Gwyddoniaeth yn ysgolion Sir y Fflint 

16% 18% 20% 

Canran y presenoldeb yn Uned Cyfeirio Disgyblion y portffolio 64% 70% 75% 

Bydd rhagor o fesurau’n cael eu cynnwys ar gyfer 2018/19 ar ôl adolygu presenoldeb yn Uned Cyfeirio Disgyblion y portffolio erbyn Mawrth 2018 
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2. Ymestyn sgiliau er mwyn gwella cyfleoedd cyflogaeth 
 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Gweithio gyda’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol er mwyn sicrhau’r nifer mwyaf posibl o brentisiaethau, hyfforddeiaethau a chyfleoedd 
profiad gwaith 

 Cynyddu cyfleoedd mewn hyfforddiant a phrentisiaethau drwy Academi Brentisiaethau Futureworks Sir y Fflint a rhaglenni cyfalaf mawr 

 Cryfhau a meithrin llwybrau deniadol i addysg ar gyfer y gweithlu  

 Gwreiddio strategaeth sgiliau rhanbarthol ar gyfer pynciau STEM. 

 Sicrhau bod ysgolion yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau i hyrwyddo datblygiad sgiliau pobl ifanc sy’n gysylltiedig â gwaith 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu cynllun i gynyddu cyfleoedd mewn hyfforddiant a phrentisiaethau drwy Academi Brentisiaethau Futureworks Sir y Fflint a rhaglenni cyfalaf 
mawr erbyn Mawrth 2018  

 Datblygu cynllun i gryfhau a meithrin llwybrau deniadol i addysg ar gyfer y gweithlu erbyn Mawrth 2018 

 Gwreiddio strategaeth sgiliau rhanbarthol ar gyfer pynciau STEM erbyn Mawrth 2018 

 Datblygu cynllun i sicrhau bod ysgolion yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau i hyrwyddo datblygiad sgiliau pobl ifanc sy’n 
gysylltiedig â gwaith erbyn Mawrth 2018 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Nifer y cyfleoedd hyfforddi a grëwyd drwy raglenni cyfalaf mawr 
Prif Swyddog – 

Cymuned a Menter 

32 9 9 

Nifer y prentisiaethau a ddechreuwyd yn 2017/18 drwy raglenni cyfalaf 
mawr 

15 10 8 
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3. Gweithredu cynllun treialu Llywodraeth Cymru ar gyfer cynnig 30 awr o ofal plant. 
 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Gweithredu prosiect y cynllun treialu Gofal Plant 

 Nifer y lleoliadau cofrestredig a nifer y plant sy’n manteisio ar y cynnig. 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Gweithredu prosiect y cynllun treialu Gofal Plant o fis Hydref 2017 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Nifer y lleoliadau sydd wedi cofrestru i gyflawni’r cynnig o Ofal Plant Prif Swyddog – 
Addysg ac Ieuenctid  

Amh. 122 128 

Nifer y plant sy’n manteisio ar y cynnig o Ofal Plant Amh. 748 785 

 
 

4. Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Gydweithredol. 
 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Gweithredu strategaeth Teuluoedd yn Gyntaf Gydweithredol o 2017 - 2020 

 Nifer y bobl sy’n manteisio ar y cynnig 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf gydweithredol wedi’i chomisiynu’n llawn ar gyfer 2017 – 2020 erbyn Mawrth 2018 

 Gweithredu cynllun wedi’i gomisiynu ar gyfer cyflawni’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf erbyn Mawrth 2018  

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Nifer y bobl sy’n manteisio ar y cynnig 
Prif Swyddog – 

Addysg ac Ieuenctid 
7700 6200 6500 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Gwyrdd 

Datblygu 
Cynaliadwy a 

Rheoli 
Amgylcheddol 

 Gwella’r amgylchedd naturiol a hyrwyddo mynediad i fannau agored a gwyrdd 

 Lleihau’r defnydd o ynni a defnyddio a datblygu ffynonellau amgen/adnewyddadwy i gynhyrchu ynni 

 Adennill ac ailgylchu’r meintiau mwyaf posibl o wastraff 
  

 

1. Gwella, diogelu a hyrwyddo’r amgylchedd adeiledig. 
 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Mabwysiadu Strategaeth Dreftadaeth Leol 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Mabwysiadu Strategaeth Dreftadaeth Leol erbyn Mawrth 2018 

 

Bydd mesurau’n cael eu cynnwys ar gyfer 2018/19 ar ôl mabwysiadu’r Strategaeth Dreftadaeth Leol erbyn Mawrth 2018 

 

2. Rheoli ein hamgylchedd a’n rhwydweithiau o fannau gwyrdd hygyrch er mwyn cyrraedd nodau ar gyfer iechyd, llesiant a chydnerthedd. 
 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Adolygu’r cynllun gwella hawliau tramwy 

 Cyflawni prosiectau sydd wedi’u hamlinellu yn y cais am grant ESD.  
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Adolygu’r cynllun gwella hawliau tramwy – cynllun drafft ar gael ar gyfer ymgynghori erbyn Chwefror 2018 

 Cyflawni prosiectau sydd wedi’u hamlinellu yn y cais am grant ESD yn cynnwys amddiffyn rhag llifogydd, dyletswydd bioamrywiaeth a gwella 
mannau gwyrdd erbyn Mawrth 2018 
 
 

Bydd mesurau’n cael eu cynnwys ar gyfer 2018/19 ar ôl adolygu’r cynllun gwella hawliau tramwy a chyflawni prosiectau sydd wedi’u hamlinellu yn y 
cais am grant ESD erbyn Mawrth 2018. 
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3. Gwneud y mwyaf o botensial asedau’r Cyngor i arbed ynni: Rheoli/lleihau faint o ynni mae’r Cyngor yn ei ddefnyddio a, drwy hynny, y 
gost. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Cyflawni’r cynllun ynni adnewyddadwy ar gyfer ystadau ac asedau’r Cyngor a fabwysiadwyd yn 2015 

 Gwneud mwy o ddefnydd o gerbydau amgylcheddol effeithlon 

 Lleihau’r ôl troed carbon yn holl adeiladau’r Cyngor (heblaw tai). 

 Lleihau faint o ynni mae’r Cyngor yn ei ddefnyddio. 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Cyflawni Cam 2 o’r cynllun gweithredu ynni adnewyddadwy (cynllun 10 mlynedd a fabwysiadwyd yn 2015) 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Canran y cerbydau gweithredol rheng flaen amgylcheddol effeithlon sy’n 
cyrraedd safon Euro 6. 

Prif Swyddog –  
Strydlun a Chludiant 

Amh. 80% 100% 

Nifer yr unedau dodrefn stryd a goleuadau stryd lle gosodwyd goleuadau 
LED yn lle goleuadau o fath arall. 

Amh. 6000 6000 

Lleihau’r ôl troed carbon yn holl adeiladau’r Cyngor (heblaw tai) 3.69% 4% 4% 

Bydd mesurau wedi’u datblygu a’u mabwysiadu o fewn blwyddyn a’u gweithredu cyn pen 2018/19 
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4. Adennill ac ailgylchu’r meintiau mwyaf posibl o wastraff er mwyn lleihau’r ddibyniaeth ar dirlenwi. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Gwella’r perfformiad ar ailgylchu 

 Cyfraddau ailgylchu ym mhob Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref 

 Moderneiddio’r rhwydwaith safleoedd Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Cyflawni’r Rhaglen ar gyfer Moderneiddio’r rhwydwaith Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref erbyn Mawrth 2018 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

PAM/030 Canran y gwastraff sy’n cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu 
ei gompostio Prif Swyddog –  

Strydlun a Chludiant 

68.13% 68% 68% 

Cyfradd ailgylchu gyfartalog yr holl safleoedd Canolfan Ailgylchu 
Gwastraff y Cartref 

77% 80% 90% 

 

5. Cryfhau’r cydweithio rhanbarthol ar ansawdd aer er mwyn helpu i hyrwyddo gwell canlyniadau ar gyfer iechyd a llesiant. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Datblygu dull strategol rhanbarthol o gasglu data am ansawdd aer.   
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu dull strategol rhanbarthol o gasglu data am ansawdd aer erbyn mis Mawrth 2018 
 

Mae mesurau i gael eu mabwysiadu ar gyfer 2018/19 gan yr holl gynghorau sy’n bartneriaid yn y cynllun ar gyfer datblygu dull rhanbarthol o gasglu 
data am ansawdd aer erbyn mis Mawrth 2018  
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6. Pennu’r strategaeth a ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol er mwyn hybu Datblygu Cynaliadwy a Rheoli Amgylcheddol. 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Mabwysiadu’r Strategaeth Datblygu Lleol er mwyn hybu Datblygu Cynaliadwy a Rheoli Amgylcheddol erbyn Mawrth 2018 
 

Bydd mesurau’n cael eu datblygu ar gyfer 2018/19 ar ôl mabwysiadu’r Strategaeth Datblygu Lleol erbyn Mawrth 2018 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Gwyrdd 

Gwasanaethau 
Teithio Diogel a 

Chynaliadwy 

 Datblygu’r isadeiledd cludiant a safleoedd cyflogaeth a gwasanaethau cludiant gan ehangu mynediad i 
safleoedd cyflogaeth a hyfforddiant 

 

1. Sicrhau a defnyddio’r cyllid grant sydd ar gael i gefnogi blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer cyrraedd safleoedd cyflogaeth, iechyd, 
hamdden ac addysg 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Darparu prosiectau a gwasanaethau’n llwyddiannus drwy gynlluniau grant cenedlaethol 
o  Cronfa gludiant leol  
o  Cronfa Cymunedau Gwledig a Datblygu 
o  Diogelwch Ffyrdd 
o  Llwybrau Diogel 
o  Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau 
o  Map o’r rhwydwaith Teithio Llesol integredig 

 Datblygu prosiectau cludiant rhyngfoddol is-ranbarthol a Metro. 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Cyflwyno ceisiadau am gyllid i Lywodraeth Cymru erbyn Ionawr 2018 

 Darparu prosiectau a gwasanaethau y cafwyd cyllid ar eu cyfer erbyn Mawrth 2018  

 Datblygu prosiectau cludiant rhyngfoddol is-ranbarthol a Metro erbyn Mawrth 2018 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

7Nifer y prosiectau a gwasanaethau a ddarparwyd drwy gynlluniau grant 
cenedlaethol 

Prif Swyddog –  
Strydlun a Chludiant 

Amh. 6 I’w gadarnhau 

 
 
 
 
 

                                                           
7 Mae’r targed uchelgeisiol yn dibynnu ar lefel y cyllid grantiau cenedlaethol, sy’n anhysbys ar hyn o bryd 
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2. Blaenoriaethu isadeiledd ffyrdd y Cyngor ar gyfer gwaith atgyweirio a chynnal a gweithredu rhaglenni gwaith o fewn terfynau’r cyllid 
sydd ar gael er mwyn gwneud y rhwydwaith cludiant yn fwy cydnerth, effeithlon a dibynadwy.  

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Monitro cyflwr isadeiledd priffyrdd 

 Cynnal archwiliadau er mwyn sicrhau bod y gwaith adfer yn cyrraedd y safonau gofynnol a gwella safon y gwaith ar rwydwaith Sir y Fflint 

 Cyflawni’r Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd 

 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Cyflawni’r Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd erbyn Mawrth 2018 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

PAM/020 Canran y ffyrdd A sydd mewn cyflwr gwael cyffredinol 

Prif Swyddog –  
Strydlun a Chludiant 

1.5% 5% 5% 

PAM/021 Canran y ffyrdd B sydd mewn cyflwr gwael cyffredinol 1.3% 5% 5% 

PAM/022 Canran y ffyrdd C sydd mewn cyflwr gwael cyffredinol 5.0% 7% 7% 

Canran yr archwiliadau a gynhaliwyd i sicrhau bod gwaith adfer yn 
cyrraedd y safonau gofynnol 

14.25% 14% 14% 

 

3. Cydweithio’n agos â’r cymunedau i ddatblygu cynlluniau cludiant cymunedol arloesol a chynaliadwy. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Datblygu cynlluniau cludiant cymunedol o fewn terfynau’r cyllid sydd ar gael 

 Datblygu a chefnogi strategaethau cynlluniau cludiant cymunedol i ategu’r rhwydwaith craidd o wasanaethau bysiau  
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu a chefnogi strategaethau cynlluniau cludiant cymunedol i ategu’r rhwydwaith craidd o wasanaethau bysiau 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Canran y cynlluniau cludiant cymunedol a ddatblygwyd ar sail cynllun Prif Swyddog –  1 5 5 
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Strydlun a Chludiant 

 
 

4. Darparu gwasanaeth cludiant diogel ac integredig sy’n cydymffurfio â rheolau. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Cynyddu nifer y contractau sy’n cydymffurfio â gofynion ariannol 

 Cynyddu nifer y gwiriadau i sicrhau cydymffurfio â gofynion diogelwch 

 Sicrhau bod gwiriadau i sicrhau bod gwasanaethau cludiant yn cydymffurfio â gofynion diogelwch yn parhau 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu gweithdrefn effeithiol ar gyfer gwiriadau i sicrhau bod gwasanaethau cludiant yn cydymffurfio â gofynion diogelwch erbyn Rhagfyr 2017 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Canran y contractau a ddyfarnwyd sy’n cydymffurfio â gofynion ariannol 
Prif Swyddog –  

Strydlun a Chludiant 

Amh. 100% 100% 

Canran y gwiriadau i sicrhau cydymffurfio â gofynion diogelwch a 
gyflawnwyd 

Amh. 100% 100% 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor 
Cysylltiedig 

Cymunedau 
Cydnerth 

 Helpu cymunedau lleol i fod yn gydnerth a hunangynhaliol 

 Ymrwymo i fodelau gwasanaeth cydnerth er mwyn cynnal gwasanaethau cyhoeddus lleol 

 Ehangu mynediad digidol i wasanaethau cyhoeddus 

 

1. Adeiladu mentrau cymdeithasol cryfach lle mae’r sector ei hun yn arwain ar ddatblygu’r sector. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Datblygu strategaeth i dyfu mentrau cymdeithasol presennol 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu nifer o wahanol offer fel cyfrannau cymunedol sy’n galluogi mentrau cymdeithasol presennol i dyfu a datblygu erbyn Mawrth 2018  
 

Mae mesurau i gael eu mabwysiadu ar gyfer 2018/19 ar ôl datblygu strategaeth i gefnogi mentrau cymdeithasol presennol erbyn Mawrth 2018 
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2. Meithrin gallu’r sector mentrau cymdeithasol a Modelau Cyflawni Amgen i ddod yn fwy hunangynhaliol. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Monitro lefel yr arbedion effeithlonrwydd y mae Modelau Cyflawni Amgen wedi’u cefnogi 

 Sefydlu dwy fenter gymdeithasol newydd i weithredu yn Sir y Fflint drwy’r Rhaglen Modelau Cyflawni Amgen a Throsglwyddo Asedau Cymunedol 

 Monitro’r buddion i gymunedau a ddarparwyd drwy Drosglwyddo Asedau Cymunedol 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Sefydlu dwy fenter gymdeithasol newydd ar raddfa sylweddol i weithredu yn Sir y Fflint drwy’r Rhaglen Modelau Cyflawni Amgen a Throsglwyddo 
Asedau Cymunedol erbyn Rhagfyr 2017 

 Adrodd ar y buddion i gymunedau a ddarparwyd drwy Drosglwyddo Asedau Cymunedol erbyn Mawrth 2018 

 Sefydlu rhaglenni ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu i gael gwaith cyflogedig, sicr erbyn mis Mawr 2018 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Gwerth ariannol yr arbedion effeithlonrwydd a gefnogwyd gan Fodelau 
Cyflawni Amgen 

Prif Swyddog – Newid 
Sefydliadol 

Amh. £0.5 miliwn £1 miliwn 

Nifer y prydau ysgol gynradd a ddarparwyd ym mhob blwyddyn ariannol 
drwy Fodel Cyflawni Amgen Gwasanaeth Arlwyo a Glanhau Newydd 

5350 5403 5511 

Nifer y prydau ysgol uwchradd a ddarparwyd ym mhob blwyddyn 
ariannol drwy Fodel Cyflawni Amgen Gwasanaeth Arlwyo a Glanhau 
Newydd 

5029 5129 5232 

Nifer y canolfannau hamdden a’r llyfrgelloedd a gynhaliwyd drwy’r 
gymdeithas buddion cymunedol 

11 11 11 

Nifer y trosglwyddiadau o asedau cymunedol allweddol a ddaeth o 
fentrau cymdeithasol newydd, Pwll Nofio Cei Connah, Canolfan 
Hamdden Treffynnon, Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Mynydd Isa 

3 3 3 

Bydd adroddiad blynyddol ar y Buddion Cymunedol a ddarparwyd gan Fodelau Cyflawni Amgen a Throsglwyddiadau o Asedau Cymunedol 
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3. Gweithredu’r Strategaeth Ddigidol a darparu adnoddau i gwrdd ag anghenion cwsmeriaid yn y dyfodol. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Datblygu cynllun gweithredu i wella mynediad yn y gymuned at wasanaethau digidol ac i godi lefelau sgiliau 

 Adolygu’r Siarter rhwng Llywodraeth Cymru a’r Cyngor ar gyfer busnes digidol er mwyn sicrhau’r gwerth mwyaf posibl o gymorth gan Lywodraeth 
Cymru i fusnesau yn y Sir. 

 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu cynllun gweithredu i wella mynediad yn y gymuned at wasanaethau digidol ac i godi lefelau sgiliau erbyn Mawrth 2018 

 Adolygu’r Siarter rhwng Llywodraeth Cymru a’r Cyngor ar gyfer busnes digidol er mwyn sicrhau’r gwerth mwyaf posibl o gymorth gan Lywodraeth 
Cymru i fusnesau yn y Sir erbyn Mawrth 2018 
  

Mae mesurau i gael eu mabwysiadu ar gyfer 2018/19 ar ôl datblygu’r cynllun gweithredu i wella mynediad yn y gymuned at wasanaethau digidol ac 
adolygu’r Siarter rhwng Llywodraeth Cymru a’r Cyngor erbyn Mawrth 2018 

 

4. Sicrhau a darparu buddion i gymunedau.   

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Sefydlu Bwrdd Buddion Cymunedol gyda chynllun gweithredu 

 Gweithio gyda’r trydydd sector i wella ei allu i wneud cynigion llwyddiannus am gontractau ar ran y Cyngor ac ymgymryd â nhw  

 Monitro canran y contractau caffael newydd sy’n cynnwys cymalau budd i’r gymuned 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Sefydlu Bwrdd Buddion Cymunedol gyda chynllun gweithredu erbyn Rhagfyr 2017 

 Creu canllaw/llawlyfr ar Fuddion Cymunedol addas i’r cynnwys mewn contractau yn seiliedig ar fath y contract a’i werth erbyn mis Mawrth 2018 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Canran y contractau caffael newydd gwerth mwy nag £1 miliwn sy’n 
cynnwys cymalau budd i’r gymuned  

Prif Swyddog – Newid 
Sefydliadol 

100% 100% 100% 

Canran y contractau caffael newydd gwerth llai nag £1 miliwn sy’n 
cynnwys cymalau budd i’r gymuned 

Amh. 100% 100% 

Gosod dau gontract wedi’u targedu ar gyfer mentrau trydydd sector/ 
cymdeithasol; Tai Gwag a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref 

0 2 2 
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5. Galluogi’r trydydd sector i roi’r cyfraniad mwyaf posibl. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Cynyddu nifer y lleoliadau gwirfoddoli. 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Nifer y lleoliadau gwirfoddoli a grëwyd 
Prif Swyddog – Newid 

Sefydliadol 
548 548 548 

 
 

6. Cadw Sir y Fflint yn heini drwy amcanion partneriaeth drwy’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Cynyddu cyfranogiad mewn gweithgareddau sy’n cyfrannu at lesiant corfforol a meddyliol yn cynnwys llyfrgelloedd, y theatr a chefn gwlad 

 Cynyddu asedau cymunedol 

 Hunaniaeth a chydraddoldeb mewn cyfranogi. 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Adrodd ar y gwaith ar ddatblygu chwaraeon a’r celfyddydau sydd wedi’i gyflawni er mwyn cynyddu cyfranogiad gan unigolion a chymunedau sydd 
â lefelau ymgysylltu is â gweithgareddau chwaraeon a’r celfyddydau erbyn Mawrth 2018 

 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

PAM/016 Nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd am bob 1000 o’r 
boblogaeth 

Prif Swyddog – Newid 
Sefydliadol 

3935 4014 4094 

PAM/017 Nifer yr ymweliadau â chanolfannau hamdden am bob 1000 
o’r boblogaeth 

8740 7296 7296 

Nifer yr ymweliadau â’r theatr 167,000 175,000 180,000 

Nifer yr asedau hamdden a diwylliannol sy’n cael eu cynnal yn 
gydweithredol gan wahanol bartneriaid i sicrhau y byddant ar gael o hyd 
i’w cymunedau lleol 

2 11 11 
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7. Sicrhau nad yw aelodau o’r Lluoedd Arfog a’u teuluoedd o dan anfantais wrth ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor.  

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Adolygu polisïau’r portffolios i adlewyrchu’r uchelgeisiau yng Nghyfamod y Lluoedd Arfog 

 Sicrhau statws Arian i’n Cynllun Cydnabod Cyflogeion 

 Cael y gwerth mwyaf posibl o’r arian grant rhanbarthol er mwyn cynnal rhaglen 2 flynedd. 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Adolygu polisïau’r portffolios i adlewyrchu’r uchelgeisiau yng Nghyfamod y Lluoedd Arfog erbyn Mawrth 2018 

 Sicrhau statws Arian i’n Cynllun Cydnabod Cyflogeion erbyn Mawrth 2018 

 Cael y gwerth mwyaf posibl o’r arian grant rhanbarthol er mwyn cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog erbyn Mawrth 2018  

Mae mesurau i gael eu mabwysiadu ar gyfer 2018/19 ar ôl adolygu a diweddaru polisïau i adlewyrchu’r uchelgeisiau yng Nghyfamod y Lluoedd Arfog 
erbyn Mawrth 2018 
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith 

Cyngor sy’n 
Gwasanaethu 

Rheoli 
Adnoddau’n 

Effeithlon 

 Parhau i fod yn sefydliad sector cyhoeddus arloesol ac uchel ei berfformiad sydd â gwerthoedd 
cymdeithasol 

 Darparu gwasanaethau cyhoeddus hygyrch, ymatebol a chost-effeithiol o ansawdd da 

 

 

1. Datblygu a gweithredu cynllun ariannol pum mlynedd o’r newydd sy’n adlewyrchu disgwyliadau o ran ariannu, costau ac arbedion 
effeithlonrwydd ar gyfer gwneud penderfyniadau strategol dros gyfnod y cyngor newydd. 

 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Cynyddu’r gyfradd ar gyfer cyrraedd y targedau arbedion effeithlonrwydd arfaethedig i 95% 

 Diwygio ein cynllun ar gyfer cau’r bwlch ariannu perthnasol ar gyfer 2017-2022 

 Paru ein blaenoriaethau â buddsoddiadau refeniw a chyfalaf 

 Sicrhau cynlluniau busnes cynaliadwy ar gyfer portffolios gwasanaethau  

 Datblygu set o ddangosyddion perfformiad ariannol gweithredol 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Diwygio ein cynllun ar gyfer cau’r bwlch ariannu perthnasol ar gyfer 2017-2022 erbyn Mawrth 2018 

 Paru ein blaenoriaethau â buddsoddiadau refeniw a chyfalaf erbyn Mawrth 2018 

 Sicrhau cynlluniau busnes cynaliadwy ar gyfer portffolios gwasanaethau erbyn Mawrth 2018 

 Datblygu set o ddangosyddion perfformiad ariannol gweithredol erbyn Mawrth 2018 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

8Swm y targedau am arbedion effeithlonrwydd a gyrhaeddwyd 

Prif Weithredwr 

£9,557,000 £8,433,000 I’w gadarnhau 

Canran yr arbedion effeithlonrwydd a gyflawnwyd 91% 95% 100% 

Y gwahaniaeth canrannol rhwng y gyllideb refeniw a’r gyllideb a 
osodwyd 

-0.81% -0.49% 0% 

 
 
 

                                                           
8 Bydd y targed uchelgeisiol yn 95%, o leiaf, o’r ffigwr y cytunir arno ar gyfer 2018/19 
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2. Drwy’r Strategaeth Pobl, rydym yn bwriadu gweithredu’n effeithiol fel sefydliad llai. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Gwella presenoldeb  

 Cyrraedd targedau mewn arfarniadau 

 Cynyddu nifer y rheolwyr a chyflogeion sy’n mynychu ac yn gwneud defnydd o raglenni cysylltiedig â straen / rheoli straen 

 Canran y cyflogeion sydd wedi sicrhau cyflogaeth ar ôl hyfforddi drwy brentisiaeth 

 Cynllun gweithlu sengl cyfunol a chynllun gweithredu i’w ategu 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu cynllun gweithlu sengl cyfunol a chynlluniau gweithredu i’w ategu erbyn Mawrth 2018 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

PAM/001 Nifer y diwrnodau gwaith am bob cyflogai awdurdod lleol 
cyfwerth ag amser llawn a gollwyd o ganlyniad i absenoldeb oherwydd 
salwch 

Prif Weithredwr 

9.82 9 8.5 

Canran y rheolwyr sy’n cwblhau rhaglenni cysylltiedig â straen Amh. 25% 50% 

Canran y cyflogeion sy’n cwblhau rhaglenni cysylltiedig â straen Amh. 25% 50% 

Canran y prentisiaid sy’n sicrhau cyflogaeth yng Nghyngor Sir y Fflint 60% 65% 70% 

Canran y cyflogeion cymwys sy’n cael arfarniad blynyddol 65% 100% 100% 
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3. Sicrhau’r buddion mwyaf posibl o wariant drwy fwy o arbedion effeithlonrwydd o ganlyniad i fanteisio ar dechnoleg a defnyddio trefniadau 
caffael lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn effeithlon 

 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 % y nwyddau, gwasanaethau a gweithfeydd sydd wedi’u caffael drwy drefniadau prynu a sefydlwyd gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol 

 % o wariant y Cyngor gyda busnesau yng Nghymru 

 % o wariant y Cyngor gyda busnesau yn Sir y Fflint. 

 % o wariant y Cyngor gyda busnesau yn rhanbarth Cynghrair Mersi a Dyfrdwy (MDA) 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Canran y nwyddau, gwasanaethau a gweithfeydd sydd wedi’u caffael 
drwy drefniadau prynu a sefydlwyd gan y Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol 

Prif Swyddog - 
Llywodraethu 

Amh. 8% 10% 

Canran o wariant y Cyngor gyda busnesau yng Nghymru 48% 50% 52% 

Canran o wariant y Cyngor gyda busnesau yn Sir y Fflint 26% 28% 30% 

Canran o wariant y Cyngor gyda busnesau yn rhanbarth Cynghrair 

Mersi a Dyfrdwy 
32% 32% 34% 

 

4. Datblygu a chyflawni rhaglen weithgareddau i gynorthwyo busnesau lleol, gan gynyddu eu gallu a’u cymhwysedd i ymateb i gontractau 
Cyngor. 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Datblygu rhaglen i gynorthwyo busnesau lleol 

 Datblygu a darparu hyfforddiant a chymorth i wella’r sefyllfa o ran cynnwys buddion cymunedol mewn contractau Cyngor 

 Datblygu system ganolog i gofnodi a monitro Buddion Cymunedol. 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu rhaglen i gynorthwyo busnesau lleol erbyn Tachwedd 2017 

 Datblygu a darparu hyfforddiant a chymorth i wella’r sefyllfa o ran cynnwys buddion cymunedol mewn contractau Cyngor erbyn Ionawr 2018 

 Datblygu system ganolog i gofnodi a monitro Buddion Cymunedol erbyn Ionawr 2018 
 

 

Mae mesurau i gael eu mabwysiadu gan y Cyngor ar gyfer 2018/19 ar ôl datblygu’r rhaglen Buddion Cymunedol a rhaglenni cymorth eraill.  
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5. Cyflawni amcanion blynyddol allweddol yn y Strategaeth Ddigidol ac mewn Strategaethau i Gwsmeriaid.  
 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Cynyddu nifer y gwasanaethau sydd ar gael ar-lein a thrwy Ap Sir y Fflint 

 Cynyddu nifer y trafodion sy’n cael eu cwblhau drwy wasanaethau ar-lein 

 Ymateb i adborth gan gwsmeriaid gan sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chyrchu ar y pwynt cyswllt cyntaf ar-lein 

 Datblygu cynlluniau gweithredu i gyflawni’r Strategaeth Ddigidol  

 Cyflawni camau gweithredu a gytunwyd yn y Strategaeth Ddigidol ar gyfer 2017/18 

 Gwell mynediad i isadeiledd digidol ar gyfer cartrefi a busnesau ar draws y Sir. 
 
Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Datblygu cynllun i wella’r defnydd o wasanaethau ar-lein erbyn Mawrth 2018 

 Datblygu cynlluniau gweithredu i gyflawni’r Strategaeth Ddigidol erbyn Mawrth 2018 

 Cyflawni camau gweithredu a gytunwyd yn y Strategaeth Ddigidol ar gyfer 2017/18 

 Parhau i gyflwyno dadleuon i’r llywodraeth a phartneriaid cenedlaethol o blaid gwella mynediad i isadeiledd digidol ar gyfer cartrefi a busnesau ar 
draws y Sir. 
 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Nifer y gwasanaethau sydd ar gael ar-lein a thrwy Ap Sir y Fflint Prif Swyddog – 
Cymuned a Menter 

124 149 179 

Nifer y trafodion sy’n cael eu cwblhau drwy wasanaethau ar-lein 26,350 31,620 37,950 
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6. Cyflawni amcanion blynyddol allweddol yn y Strategaeth Cyfalaf a Rheoli Asedau.  
 

Y ffordd o fesur cyflawni: 

 Parhau â’r rhaglen rhesymoli asedau, gan sicrhau bod asedau sy’n cael eu cadw yn effeithiol, yn effeithlon ac yn gynaliadwy i ddarparu 
gwasanaethau 

 Pennu ac ystyried yr opsiynau sydd ar gael i ariannu gwariant cyfalaf mewn ffordd sy’n lleihau’r goblygiadau rheolaidd i refeniw o wariant cyfalaf 
hanesyddol ac unrhyw fuddsoddiadau newydd 

 Sefydlu trefniadau effeithiol i reoli prosiectau cyfalaf gan asesu canlyniadau a’r graddau y cafwyd gwerth am arian 
 

Cerrig Milltir Cyflawni ar gyfer cynlluniau strategaeth a gweithredu:  

 Asesu ein hystâd bresennol, parhau â’r rhaglen rhesymoli asedau, gan sicrhau bod yr asedau a gedwir yn effeithiol, effeithlon a chynaliadwy ar 
gyfer darparu gwasanaethau erbyn Mawrth 2018 

 Pennu ac ystyried yr opsiynau sydd ar gael i ariannu gwariant cyfalaf mewn ffordd sy’n lleihau’r goblygiadau rheolaidd i refeniw o wariant cyfalaf 
hanesyddol ac unrhyw fuddsoddiadau newydd erbyn Mawrth 2018 

 Sefydlu trefniadau effeithiol i reoli prosiectau cyfalaf gan asesu canlyniadau a’r graddau y cafwyd gwerth am arian erbyn Mawrth 2018 
 

Mae mesurau i gael eu mabwysiadu ar gyfer 2018/19 ar ôl adolygu ein hystâd bresennol a’r opsiynau sydd ar gael i ariannu gwariant cyfalaf erbyn Mawrth 
2018 

Mesurau Cyflawni  
Swyddog  
Arweiniol 

Data Llinell  
Sylfaen 

(2016/17) 

Targed 
2017/18  

Targed 
Uchelgeisiol 

2018/19 

Canran y prosiectau cyfalaf mawr sy’n cael eu cwblhau ar amser Prif Swyddog – Newid 
Sefydliadol 

100% 100% 100% 

Canran y prosiectau cyfalaf mawr sy’n cael eu cwblhau o fewn y gyllideb 100% 100% 100% 

 


