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Atodiad D – Rhestr Termau 

 

Term  Diffiniad  

Ysgolion yr 21ain 
Ganrif 

Rhaglen ariannu Llywodraeth Cymru i wella adeiladau ysgolion 
a'r amgylchedd 

Addasiadau 
Newidiadau i gartref unigolyn i’w alluogi i fyw mor annibynnol â 
phosibl 

Tai Fforddiadwy 
Yn cwmpasu ystod o opsiynau deiliadaeth ar gyfer rhentu a 
phwrpas 

Gweithio Ystwyth 
Gweithio ar draws lleoliadau mewn ffordd hyblyg gan ddefnyddio 
technoleg 

Cyfalaf Arian a warir ar asedau (e.e. adeiladau, cyfarpar a thir) 

Ôl troed carbon 
Y nifer o Garbon Deuocsid sy'n dod i mewn i'r atmosffer drwy 
weithgareddau'r Awdurdod 

Teledu Cylch 
Caeëdig I atal ac ymateb i drosedd ac anhrefn 

Cronfa 
Cymunedau'r 
Arfordir 

Darperir arian gan Y Gronfa Loteri Fawr i annog datblygu 
economaidd cymunedau arfordirol y DU drwy roi arian i greu twf 
economaidd cynaliadwy a swyddi 

Rhaglen 
Cymunedau Yn 
Gyntaf 

Rhaglen Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â thlodi yn yr 
ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru 

Trosglwyddo 
Asedau Cymunedol 

Trosglwyddo tir neu adeiladau i berchnogaeth neu reolaeth 
sefydliad Sector Gwirfoddol / Cymunedol neu gorff statudol 

Cymalau budd 
cymunedol 

Manteision i gymunedau lleol o gaffaeliadau mawr e.e. cyfleoedd 
hyfforddiant a chyflogaeth, cyfleusterau cymunedol. Mae hyn yn 
ymgorffori gwerth cymdeithasol drwy ystyried effeithiau 
ehangach a buddion, yn hytrach na dim ond pris   

Parth Menter 
Glannau Dyfrdwy 

Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yw un o’r cyntaf i gael eu creu 
yng Nghymru ac mae'n cwmpasu dros 2000 hectar a fydd yn 
rhoi lle i fusnesau newydd a phresennol i dyfu 

Grant Cyfleuster i’r 
Anabl Grant sydd ar gael ar gyfer addasiadau mwy i gartref unigolyn 

Targedau 
Effeithlonrwydd 

Arbedion ariannol yr ydym yn anelu at eu cyflawni o fewn cyfnod 
o amser drwy gamau penodol 

Ardaloedd Menter 
Menter Llywodraeth Cymru i sbarduno twf a chefnogi  busnes 
mewn ardaloedd penodedig 
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Term  Diffiniad  

Cyflog Cyfartal 

Mae deddfwriaeth cydraddoldeb yn gwahardd triniaeth lai ffafriol 
rhwng dynion a Mercher o ran tâl ac amodau cyflogaeth Lle bu 
bwlch posibl mewn cyflog rhwng dynion a merched, mae'n bosibl 
y gellir gwneud ceisiadau Cyflog Cyfartal.  

Rhwydwaith 
Entrepreneuriaeth 
Busnes Sir y Fflint   

Gweithwyr yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi Rhaglenni 
Entrepreneuriaeth 

Atal Digartrefedd 
Cymryd camau rhesymol i atal digartrefedd ar gyfer unrhyw un 
sydd mewn perygl o fod yn ddigartref o fewn 56 diwrnod 

Seilwaith  
Cyfleusterau, systemau, safleoedd a rhwydweithiau sydd eu 
hangen i'r Sir weithredu 

Y Gronfa Gofal 
Canolraddol 

Arian a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i osgoi derbyniadau i'r 
ysbyty y gellid eu hosgoi, derbyniad amhriodol i ofal preswyl, a 
rhyddhad gohiriedig o’r ysbyty  

Cynllun Datblygu 
Lleol 

Dogfen gynllunio defnydd tir y Cyngor a fydd yn ganllaw i'r 
datblygiad tan 2030 

Plentyn/Plant sy'n 
Derbyn Gofal 

Plentyn rhwng 0 a 18 oed sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod 
Lleol 

Strategaeth 
Ariannol Tymor 
Canolig 

Mae cynllun y Cyngor yn rhagweld lefelau ariannu a gofynion 
adnoddau dros y tymor canolig, yn nodi'r bwlch rhwng y ddau 
gyda chamau penodol wedi’u nodi i gydbwyso’r gyllideb a rheoli 
adnoddau  

Cynghrair Mersi a'r 
Ddyfrdwy  

partneriaeth sy’n cefnogi gweithgarwch economaidd strategol ar 
ffin gogledd Cymru a gogledd orllewin Lloegr 

Rhaglen 
Llysgenhadon 
Gogledd Ddwyrain 
Cymru  

partneriaeth rhwng yr Awdurdod Lleol a busnesau twristiaeth 
sydd â'r nod o gynnal safonau uchel ar gyfer ymwelwyr 

Cynllun cyn-adneuo  
Enw drafft y Cynllun Datblygu Lleol cyn iddo gael ei gyflwyno'n 
ffurfiol i Lywodraeth Cymru 

Cydweithrediadau 
Caffael 

Ffyrdd o gaffael nwyddau a gwasanaethau o fewn telerau ac 
amodau cytûn  

Mesurau 
Atebolrwydd 
Cyhoeddus  

Gwybodaeth a gesglir gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru i 
fesur a chymharu perfformiad 

Cynlluniau ynni 
adnewyddadwy 

Cynlluniau wedi’u dylunio i ddefnyddio ynni o ffynhonnell sydd 
wedi’i ailgyflenwi’n naturiol, e.e. goleuni'r haul 

Model busnes 
cymdeithasol 

Y ffordd rydym yn cynnal y Cyngor fel sefydliad atebol a moesol 
sy’n gweithredu mewn byd busnes. Mae hyn yn ymgorffori 
gwerth cymdeithasol; pwysigrwydd ansawdd y canlyniadau ar y 
cyfan 
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Term  Diffiniad  

Mentrau 
Cymdeithasol 

Busnesau gydag amcanion cymdeithasol yn bennaf, y caiff eu 
gwarged ei ail-fuddsoddi’n bennaf ar gyfer y diben hwnnw yn y 
busnes neu’r gymuned   

Grant Tai 
Cymdeithasol 

Grant a roddir gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cartrefi 
fforddiadwy newydd neu berchnogaeth cartref cost isel 

Rhaglen Tai ac 
Adfywio Strategol 
(SHARP) 

Rhaglen sy’n adeiladu tai fforddiadwy newydd ar draws Sir y 
Fflint  

Camddefnyddio 
Sylweddau 

Defnydd parhaus o gyffuriau neu alcohol, er gwaethaf 
canlyniadau negyddol i'r unigolyn, ei ffrindiau, teulu a'r gymuned 

Prosiect TRAC  
Prosiect a ariennir gan yr UE sy’n cefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 
24 oed sy’n symud oddi wrth addysg ac sydd mewn perygl o 
beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant 

Credyd Cynhwysol 
Budd-dal newydd sy’n disodli’r budd-dal sy'n dibynnu ar brawf 
modd cyfredol ar gyfer hawlwyr o oedran gweithio 

Llefydd Llewyrchus 
Llawn Addewid 

Fframwaith adfywio Llywodraeth Cymru a lansiwyd ym mis 
Mawrth 2013 gyda’r weledigaeth y dylai pob un yng Nghymru 
fyw mewn cymunedau cysylltiedig, cynaliadwy, llewyrchus llawn 
addewid, gydag economi cryf ac ansawdd bywyd da 

Safon Ansawdd Tai 
Cymru  

Safon ansawdd Llywodraeth Cymru ar gyfer tai cymdeithasol 
modern 

Diwygio Lles 
Ystod o fesurau a gaiff eu cyflwyno gan y Llywodraeth Ganolog i 
ddiwygio’r system Budd-daliadau Lles 

Rhaglen 
Entrepreneur Ifanc 

Cyfle i bobl ifanc weithio gyda mentorau ar eu syniadau busnes  

 

 

 

 

 


