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Penderfyniad anodd yn wynebu’r Cyngor

Penderfyniad anodd yn wynebu’r Cyngor

Yn ôl ym mis Awst, dechreuodd Sgwrs Fawr y Gyllideb  (http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/big-budget-report-cy.pdf) i drafod y ffordd orau o ymdopi
â thoriadau nesaf Llywodraeth Cymru i gyllidebau Cynghorau. Drwy’r Sgwrs hon, aethom ati i esbonio sut roeddem yn bwriadu mantoli’r
gyllideb i ddiogelu gwasanaethau lleol, a chyflawni’n holl rwymedigaethau, fel y gwasanaethau statudol y mae’n ddyletswydd arnom eu
darparu. 

Bryd hynny, roeddem yn disgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi’r gyllideb y byddwn yn ei chael ar gyfer blwyddyn ariannol 2015/16, gan
gofio bod Sir y Fflint yn dibynnu ar grant y Llywodraeth am oddeutu 75% o’r gyllideb; daw’r 25% arall o’r Dreth Gyngor y bydd pobl y Sir yn
ei thalu. 

Ers hynny, cadarnhawyd y grant a gawn gan y Llywodraeth ar gyfer 2015/16 ac, fel y gwelsoch yn y wasg mae’n debyg, mae wedi gostwng
3.4%. Os ychwanegwch y gostyngiad hwn at y pwysau eraill sydd arnom o ran costau, costau nad yw’r Llywodraeth bellach yn eu talu ar
ein rhan fel o’r blaen, mae angen inni bontio bwlch o £16.5 miliwn yn ein cyllideb flynyddol. Dyma’r bwlch mwyaf rydym wedi’i wynebu
erioed, a hynny ar ôl i ni sicrhau arbedion o £22 miliwn yn barod yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.

Rydym eisoes wedi esbonio sut rydym wedi ymrwymo i arbed arian yn fewnol, drwy weithio mor effeithlon â phosibl, i warchod
gwasanaethau lleol rhag y toriadau. Rydym wedi lleihau’n costau gweithredu’n arw gan gynnwys gostyngiadau mawr yn nifer yr uwch
reolwr rydym yn eu cyflogi a gostyngiadau mewn gwasanaethau cymorth, fel gweinyddu. Rydym yn parhau i chwilio am arbedion mewnol
ond mae’r dasg hon yn mynd yn anoddach bob blwyddyn wrth i’r posibiliadau brinhau. 

Yn ein cyllideb ddrafft ar gyfer 2015/16 fe welwch rywfaint o effaith ar wasanaethau, ond does dim, fe gredwn ni, nad oes modd ei reoli
gyda chydweithrediad y cyhoedd. Daw cyfran helaeth o’r arbedion unwaith eto o newidiadau mewnol drwy, er enghraifft, ad-drefnu
gwasanaethau a lleihau maint y gweithlu.

Rydym yn gofyn am sylwadau ar gynigion y gyllideb sy’n effeithio rhywfaint ar y cyhoedd. Os ewch i’r adran nesaf ar ôl darllen y cyflwyniad
hwn, gallwch weld y cynigion ac ystyried sut y gallech roi’ch sylwadau. Caiff yr holl sylwadau a gawn gan y cyhoedd eu cyflwyno ym mis
Ionawr i’r pwyllgorau Arolygu a Chraffu, sy’n cynnwys cynghorwyr sy’n gyfrifol am adolygu a herio’r gyllideb. 

Wrth edrych i’r dyfodol, nid yw’r rhagolygon ar gyfer cyllidebau cynghorau’n addawol. Fel Cyngor, bydd yn rhaid i ni wneud rhagor i newid y
modd rydym yn gweithio, a gwneud dewisiadau anodd rhwng blaenoriaethau a gwasanaethau lleol. Ar hyn o bryd rydym yn dal yn bositif;
mae Sir y Fflint yn Gyngor uchel ei berfformiad sy’n cael ei redeg yn dda ac rydym yn parhau i gymryd camau breision o ran cyflawni’n
hamcanion yn y  meysydd rydym wedi’u blaenoriaethu fel tai, addysg, gofal cymdeithasol, rheoli’r amgylchedd lleol a thyfu’r economi.

Does dim cynlluniau mawr i ddod â gwasanaethau i ben yn ein cynigion. Rydym wedi dechrau cynnal trafodaethau â chynghorau tref a
chymuned a chyrff cymunedol lleol i archwilio’r posibilrwydd o drosglwyddo adeiladau a rhai gwasanaethau lleol iawn i ddwylo’r gymuned i
sicrhau eu bod yn parhau yn y dyfodol. Drwy weithio gyda’n gilydd fel hyn, gallwn sicrhau bod dyfodol, yn wir, i gyfleusterau a
gwasanaethau lleol sydd â gwerth i’r gymuned leol.

Byddem yn croesawu’ch sylwadau ar y gyllideb a gofynnwn am eich cefnogaeth i’r camau rydym yn eu cymryd i wasanaethu cymunedau
Sir y Fflint yn y ffordd orau bosibl.

Colin Everett, Prif Weithredwr 
Aaron Shotton, Arweinydd

Cynigion y gyllideb

Cynigion y gyllideb

Mae croeso i chi anfon sylwadau ar gynigion y gyllideb sy’n effeithio rhywfaint ar y cyhoedd. Yn yr adran hon, gallwch adolygu’r cynigion ac
ystyried sut y gallech roi’ch sylwadau i ni. Caiff yr holl sylwadau gan y cyhoedd eu cyflwyno ym mis Ionawr i’r pwyllgorau Arolygu a Chraffu,
sy’n cynnwys Cynghorwyr sy’n gyfrifol am adolygu a herio’r gyllideb.

Adnoddau Corfforaethol
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Cynigion Adnoddau Corfforaethol
Categori 1 – Dim effaith uniongyrchol ar y cyhoedd
Gwasanaethau Cyfreithiol – Cynyddu ffïoedd 
Cynnydd mewn incwm o £25,000 
Cynyddu ffïoedd a ail-godir am gytundebau cyfreithiol gyda’r cyngor yn gydnaws â chynghorau eraill yng Nghymru.

Gwasanaethau Cyfreithiol – Adolygiad Gwasanaeth Staffio 
Arbedion £71,000 
Cyfuno timau presennol o dan un rheolwr. Rhannu gwaith ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam er mwyn cynyddu sgiliau ac
adnoddau.

Gwasanaethau Democrataidd – gostwng cyllidebau yn unol â gwariant y gorffennol 
Arbedion £53,000 
Mae’r gyllideb ar gyfer lwfansau aelodau yn fwy na’r gofyn gan fod gan Gabinet y Cyngor lai o aelodau na’r uchafswm a ganiateir.

Staff y Gwasanaethau Cyfreithiol – cydgrynhoi timau i un tîm 
Arbedion £24,000 
Cyfuno timau presennol o dan un arweinydd tîm.  Bydd y tîm o ganlyniad yn fwy ac yn gryfach ac yn gostwng nifer y swyddi yn gyffredinol.

Gostyngiad mewn costau rheoli a staff 
Arbedion £75,000 
Darparu gwasanaeth TGCh a rennir gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gynyddu sgiliau ac adnoddau.

Gwella prosesau cynllunio a monitro ariannol 
Arbedion £270,000 
Adolygu a moderneiddio’r gwasanaeth cyllid corfforaethol drwy gyflwyno meddalwedd TG a phrosesau awtomataidd.  Gweithredu model
gweithredu cyllid newydd a strwythur sy’n cefnogi’r sefydliad yn well.  Adolygu swyddogaethau cyllid arbenigol allweddol.  Cynyddu pob
cyfle am gyllid grant.

Gwella’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol (ADaDS) 
Arbedion £115,000 
Datblygu hunan-gynhaliaeth rheolwyr ac ailddiffinio’r berthynas rhwng AD, rheolwyr a rolau a chyfrifoldebau.  Adolygu model gweithredu a
strwythur ADaDS i ddiwallu anghenion yn well yn y dyfodol.  Cyflwyno cyfnod nesaf y cynllun Gweithio Ystwyth a Hyblyg i wella
gwasanaethau cwsmeriaid a gostwng costau.  Cyflwyno system hunan-wasanaeth iTrent i weithwyr mewn ysgolion er mwyn gostwng
prosesau gweinyddol â llaw a chostau. Adolygu'r ddarpariaeth hyfforddiant Cymorth Cyntaf.

Cynnal a Chadw Adeiladau 
Arbedion £5,000 
Gostwng y gyllideb benodol ar gyfer cynnal a chadw campws Neuadd y Sir.

Cyllideb Cynnal a Chadw Adeiladau Cyffredinol y Cyngor 
Arbedion £150,000 
Adolygu a rhesymoli cyllidebau a strwythurau ystadau eiddo yn unol â’r gostyngiad yn y portffolio asedau eiddo. 

Prisiadau ac Ystadau – Adnewyddu Prydlesau 
Cynnydd mewn incwm o £23,000 
Cynyddu incwm rhentu ar brydlesau newydd, adnewyddu prydlesau, rhenti amaethyddol a thrwyddedau pori.

Adfer costau rheoli ystadau 
Cynnydd mewn incwm o £5,000 
Adfer mwy o gostau dadfeilio gan denantiaid wrth iddynt adael ein hasedau eiddo a gwneud hynny’n effeithiol.

Prisiadau ac Ystadau – Rheoli Swyddfa 
Arbedion £2,000 
Cynnal adolygiad LEAN o brosesau swyddfa gan ddefnyddio arferion gorau a gwneud mwy o ddefnydd o dechnoleg.

Cynnal a Chadw a Dyluniad Adeiladau – costau rhedeg swyddfa 
Arbedion £4,000 
Cynnal adolygiad LEAN o gostau rhedeg swyddfa, gan ostwng nifer yr ystafelloedd a chostau gwasanaethau.

Cynnal a Chadw a Dyluniad Adeiladau – rheoli swyddfa 
Arbedion £5,000 
Cynnal adolygiad LEAN o gostau rhedeg swyddfa, gan ostwng nifer yr ystafelloedd a chostau gwasanaethau.

Ailstrwythuro Uwch Reolwyr Cymuned a Menter (caiff ei gyflwyno hefyd i'r Pwyllgor Arolygu a Chraffu Tai) 
Arbedion £100,000 
Adolygu’r strwythur rheoli presennol a chael gwared ar ddwy swydd.

E-filio / hysbysiadau Refeniw a Budd-daliadau 
Arbedion £3,000 
Arbed ar gostau postio wrth i fwy o bobl dderbyn e-filiau
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Refeniw a Budd-daliadau – rhoi’r gorau i anfon hysbysiadau talu i Landlordiaid 
Arbedion £54,000 
Arbedion mewn costau gweinyddol

Refeniw a Budd-daliadau – Ailstrwythuro staff 
Arbedion £100,000 
Gostwng nifer y swyddi fel bo costau staff yn cyfateb i grant Yr Adran Gwaith a Phensiynau dros dair blynedd.

Refeniw a Budd-daliadau – Gwasanaeth beili mewnol 
Cynnydd mewn incwm o £100,000 
Targed incwm wedi’i gytuno gan y Cabinet yn haf 2014

Adolygu’r Gostyngiad Un Person 
Cynnydd mewn incwm o £150,000 
Mantais untro gan nad yw cwsmeriaid a oedd yn elwa o ostyngiad un person bellach yn gymwys, ac mae’r cyngor yn derbyn yr incwm
ychwanegol

Clwyd Theatr Cymru (caiff ei gyflwyno hefyd i’r Pwyllgor Arolygu a Chraffu Dysgu Gydol Oes) 
Arbedion a chynnydd mewn incwm o £200,000 
Gostwng nifer y sioeau a gynhelir bob blwyddyn o 8 i 6.  Gostwng costau staffio. Cynyddu incwm.

TCC  
Cynnydd mewn incwm o £10,000 
Adfer incwm ffïoedd gan ddefnyddwyr y system

Categori 2 – Llai o effaith uniongyrchol ar y cyhoedd

Cau’r gwasanaeth ateb personol ar gyfer galwadau ffôn i’r prif switsfwrdd 
Arbedion £139,000 
Ei newid am ddewislen o opsiynau awtomataidd er mwyn ymdrin â galwadau’n fwy effeithlon.

Canslo hysbyseb tudalen lawn y Cyngor yn llyfrau ffôn BT 
Arbedion £8,000 
Nid yw hyn yn ofynnol bellach o ganlyniad i wefan y Cyngor.

Tynnu’r gwasanaeth cofrestru o ragorsafoedd 
Arbedion £30,000 
Trosglwyddo’r gwasanaeth datgan genedigaethau i Ganolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu.  Caiff gwasanaeth cofrestru canolog ei ddarparu o
Blas Llwynegrin, Yr Wyddgrug.

Refeniw a Budd-daliadau – Cael gwared ar yr opsiwn o dalu yn y Swyddfa Bost  
Arbedion £35,000 
Mae’r Swyddfa Bost yn codi tâl ar y cyngor am dderbyn taliadau ar ei ran.  Bydd taliadau’n cael eu derbyn yng nghanolfannau Sir y Fflint yn
Cysylltu.

Refeniw a Budd-daliadau – gordal o 2% ar daliadau cerdyn credyd 
Cynnydd mewn incwm o £25,000 
Codir gordal ar bob taliad cerdyn credyd yn unol ag arferion safonol

Cyflwyno tâl safonol o £1 am filiau papur y Dreth Gyngor 
Cynnydd mewn incwm o £60,000 
Codi £1 ar bob cartref sy’n dewis parhau i dderbyn biliau papur ar gyfer y Dreth Gyngor

Dim taliad grant pensiynwyr 
Arbedion £200,000 
Cael gwared ar y tâl ychwanegol i bensiynwyr sy’n derbyn rhan o fudd-dâl y dreth gyngor

Penderfyniad i beidio â rhoi tâl ychwanegol ar ben y Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn 
Arbedion £68,000 
Defnyddio dyraniad Yr Adran Gwaith a Phensiynau yn unig.  Gostyngiad yn y cymorth ariannol sydd ar gael i ychwanegu at fudd-daliadau
hawlwyr.

Yr Amgylchedd

 Cynigion yr Amgylchedd

Categori 1 – Dim effaith uniongyrchol ar y cyhoedd

Ailstrwythuro rheolwyr Cynllunio a’r Amgylchedd 
Arbedion £295,000 
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Adolygu’r strwythur rheoli presennol er mwyn creu gostyngiad o 5.5 o swyddi.

Adolygu Gwasanaeth Cynllunio a’r Amgylchedd       
Arbedion £253,000 
Adolygu a newid y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu ar hyn o bryd gan gael gwared ar naw o swyddi.

Cydweithio â Wrecsam      
Arbedion £24,000 
Rhannu Swyddog Tir Halogedig gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam er mwyn gostwng costau a gwella’r gwasanaeth.

Prynu gwasanaethau technegol arbenigol i mewn 
Arbedion £50,000 
Er mwyn mynd i’r afael â gostyngiadau parhaus mewn grantiau a chyllid cyfalaf, adolygu’r arfer o gyflogi timau o beirianwyr
arbenigol/technegol parhaol yn uniongyrchol, gan gadw arbenigedd mewnol lle bo gofynion parhaol yn gyfiawn ac yn hyfyw.  Caiff gofynion
arbenigol eu prynu i mewn yn y dyfodol gan y sector preifat yn ôl yr angen.  Gostyngiad amcangyfrifiedig o 10 i 15 o swyddi.

Adolygu staff y Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth 
Arbedion £125,000 
Gweithredu strwythur staffio integredig newydd a symud pob gweithiwr i Ddepo Alltami i gyflawni gostyngiad disgwyliedig o 20 – 25 swydd.

Cyflwyno rolau heb fod yn rhai cyffredinol yn y Gwasanaethau Stryd 
Arbedion £80,000 
Wrth ailwerthuso rolau gweithredol cyffredinol y Gwasanaethau Stryd (pob gweithiwr yn gallu gweithio ym mhob gwasanaeth e.e. ailgylchu,
glanhau strydoedd ac ati ar gyflog uwch), nodwyd nad oes angen gweithredu hyn ar draws pob gwasanaeth. Dros y tair blynedd nesaf wrth
i swyddi gwag godi byddant yn cael eu troi yn swyddi heb fod yn rhai cyffredinol (gwasanaeth penodol) ar gyflogau is.

Cyflwyno wythnos waith 5 diwrnod yn ystod y gaeaf i staff nad ydynt yn ymwneud â gwastraff 
Arbedion £30,000 
Cyflwyno wythnos waith 5 diwrnod ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â gwastraff a phob aelod arall o staff yn aros ar rota 6 diwrnod

Adfywio – gostwng maint y gwasanaeth 
Arbedion £45,000 
Adolygu a newid y ffordd y darperir y gwasanaeth ar hyn o bryd gan ostwng nifer y swyddi.

Ailstrwythuro rheoli adfywio (caiff ei gyflwyno hefyd i’r Pwyllgor Arolygu a Chraffu Tai) 
Arbedion £22,000 
Adolygu’r strwythur rheoli presennol er mwyn cael gwared ar un swydd.

Datblygu Busnes – ailstrwythuro staff 
Arbedion £25,000 
Adolygu a newid y ffordd y darperir y gwasanaeth ar hyn o bryd gan ostwng nifer y swyddi.

Cynigion diagnostig ar gyfer gwastraff 
Arbedion £50,000 
Ymgysylltu â phartner diagnostig i adolygu gweithrediadau’r gwasanaeth gwastraff ac argymell gwell arbedion. Gweithredu’r newidiadau ar
sail dim ennill / dim ffi.

Cynigion diagnostig ar gyfer Gwasanaethau Stryd 
Arbedion £50,000 
Ymgysylltu â phartner diagnostig i adolygu holl weithrediadau’r Gwasanaethau Stryd ac argymell gwell arbedion.  Gweithredir y newidiadau
ar sail dim ennill / dim ffi.

Cau Swyddfa Wardeiniaid Cymdogaeth Maes Glas 
Arbedion £12,000 
Symud y gwasanaeth o Barc Busnes Maes Glas i Neuadd y Sir a chynyddu trefniadau gwaith symudol ac ystwyth er mwyn arbed costau
rhent a chyfleustodau.

Cynnydd yn nifer y ceisiadau cynllunio 
Cynnydd mewn incwm o £60,000 
Cynnydd amcangyfrifiedig yn nifer y ceisiadau cynllunio wrth i’r economi barhau i adfer.  Mae’r cynnydd o 15% mewn ffïoedd cynllunio gan
Lywodraeth Cymru wedi’i gymryd i ystyriaeth.

Gostwng costau hysbysebu mewn papurau newydd (cynllunio a diogelu’r cyhoedd) 
Arbedion £10,000 
Adolygu’r gofynion i osod hysbysiadau cyhoeddus mewn papurau newydd lleol.  Mae is-ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â Bil Cynllunio
(Cymru) Llywodraeth Cymru yn awgrymu y dylid ymlacio’r rheol hon.

Gwella’r broses Rheoli Datblygu 
Arbedion £20,000 
Cynnal adolygiad LEAN llawn gan ddefnyddio arferion gorau a gwneud mwy o ddefnydd o dechnoleg.

Datblygu cynhyrchiant ynni mewn safleoedd tirlenwi 
Cynnydd incwm o £50,000 
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Cynyddu buddsoddiad yn safleoedd tirlenwi Brookhill a Standard er mwyn cyflwyno paneli PV i gynhyrchu mwy o drydan drwy dyrbinau
nwy i mewn i’r grid.  Ymestyn y ffynhonnell ynni i Ddepo Alltami yn gyfle i bweru cerbydau’r Cyngor.

Adolygu Fflyd Gerbydau’r Cyngor 
Arbedion £175,000 
Cafodd cam olaf yr Adolygiad Cerbydau ei gymeradwyo gan y Cabinet ym mis Medi.  Bydd y gwasanaeth yn cael ei brynu i mewn a bydd
nifer y cerbydau gofynnol yn gostwng yn gyffredinol.

Trosglwyddo costau cynnal a chadw safleoedd bysiau i Gynghorau Tref a Chymuned 
Arbedion £5,000 
Trafod trosglwyddo costau cynnal a chadw safleoedd bysiau â Chynghorau Tref a Chymuned.

Prynu gwasanaeth torri glaswellt i mewn 
Arbedion £75,000 
Dros y tair blynedd nesaf, cynnal profion tendro a marchnata yn erbyn darpariaeth fewnol bresennol i ostwng costau hurio drud peiriannau
ac offer arbenigol a staff asiantaeth ategol i ddarparu’r gwasanaeth.

Cyflwyno patrwm gwaith saith diwrnod ym mhob rhan o’r Gwasanaethau Stryd 
Arbedion £25,000 
Ymestyn y patrwm gwaith chwe diwrnod presennol er mwyn cyflawni arbedion drwy wneud defnydd mwy effeithiol o gerbydau a
pheiriannau.

Ymestyn patrymau gwaith nos yn y Gwasanaethau Stryd 
Arbedion £25,000 
Ymestyn  gwaith sift presennol i gynnwys gwaith nad yw’n waith brys megis gwagio gylïau ac ysgubo canol trefi gyda’r nos a thros nos. 
Cyflawni arbedion drwy wneud defnydd mwy effeithiol o beiriannau ac offer.

Ailfodelu’r ganolfan groeso 
Arbedion £16,000 
Cau’r ganolfan groeso.  Darparu gwasanaeth gwybodaeth drwy Sir y Fflint yn Cysylltu a gwella’r wefan.

Gostwng nifer y prosiectau amgylcheddol cymunedol 
Arbedion £9,000 
Gostwng y gyllideb ar gyfer prosiectau amgylcheddol a ddarperir gan y sector gwirfoddol.

Categori 2 – Llai o effaith uniongyrchol ar y cyhoedd

Gwneud Rheoli Anifeiliaid a Phlâu yn hunangyllidol 
Cynnydd mewn incwm o £30,000 
Bydd y ffi gynyddrannol yn codi dros y tair blynedd nesaf yn gydnaws â ffïoedd Cynghorau cyfagos a’r sector preifat, er mwyn gwneud y
gwasanaeth yn hunangyllidol.  Cynhelir ymgynghoriad penodol ynglŷn â’r codiadau arfaethedig.

Gwneud Trwyddedu yn hunangyllidol 
Cynnydd mewn incwm o £20,000 
Bydd y ffi gynyddrannol yn codi dros y tair blynedd nesaf yn gydnaws â ffïoedd Cynghorau cyfagos a’r sector preifat, er mwyn gwneud y
gwasanaeth yn hunangyllidol.  Cynhelir ymgynghoriad penodol ynglŷn â’r codiadau arfaethedig.

Cael gwared ar y Gwasanaeth Cŵn Tu Allan i Oriau 
Arbedion £12,000 
Atal lwfansau am waith wrth gefn neu alwadau allan i gasglu cŵn strae ar benwythnosau a rhwng 6.30pm a 10pm yn ystod yr wythnos. 
Gwasanaeth anstatudol gyda thystiolaeth fod cwsmeriaid yn fodlon mynd â chi i lety cŵn neu ei gadw dros nos.

Cynyddu ffïoedd Cynllunio  
Cynnydd mewn incwm o £135,000 
Mae Bil Cynllunio Llywodraeth Cymru am gyflwyno cynnydd o 15% mewn ffïoedd ceisiadau cynllunio.  Amcangyfrif ceidwadol sy’n seiliedig
ar lefelau incwm ffïoedd diweddar.

Elfennau ychwanegol sy’n gysylltiedig â chodi tâl am waith cynllunio 
Cynnydd mewn incwm o £50,000 
Mae Bil Cynllunio (Cymru) Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynyddu gweithgareddau y gellir codi ffïoedd cynllunio amdanynt e.e. rhyddhau
amodau.  Incwm newydd amcangyfrifiedig yn seiliedig ar faint y gwaith ar hyn o bryd.

Cyngor cyn cynllunio 
Cynnydd mewn incwm o £20,000   
Bydd Bil Cynllunio (Cymru) Llywodraeth Cymru yn cyflwyno gwasanaeth cyn ymgeisio gorfodol a ddarperir gan Awdurdodau Cynllunio
Lleol, a bydd yn gosod taliadau gwasanaeth safonol ledled Cymru.

Cael gwared ar wasanaeth cludo cynwysyddion gwastraff 
Arbedion £150,000 
Rhoi’r gorau i gludo cynwysyddion gwastraff newydd i gartrefi pobl e.e. blychau ailgylchu, bagiau bwyd, cadis bwyd ac ati.  Preswylwyr i
gasglu cynwysyddion newydd o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu neu Swyddfeydd Tai. 
Eithriadau fyddai pobl sy’n derbyn casgliadau a gynorthwyir a chludo biniau ar olwynion.
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Cyflwyno tâl am wagio ail finiau gwastraff y cartref 
Arbedion £50,000 
Bydd pob cartref yn cael casgliad bin gwastraff yr ardd bob pythefnos o fis Mawrth i fis Hydref.  Codir tâl ar y preswylwyr hynny sy’n gofyn
am wagio ail fin gwastraff yr ardd. Codir y tâl yn flynyddol am bob bin ychwanegol

Cyflwyno patrwm gwaith 7 diwrnod a dim casgliad ychwanegol dros y Nadolig 
Arbedion £50,000 
Caiff casgliadau gwastraff ar ddydd Sadwrn eu hymestyn a chaiff casgliadau ar ddydd Sul eu cyflwyno mewn rhai ardaloedd.  Ni ddarperir
casgliadau dros wyliau’r Nadolig na’r Pasg a chaiff y gwastraff ychwanegol ei gasglu yn y casgliad nesaf (ac eithrio gwastraff bwyd)

Adolygu’r arfer o godi tâl am gasgliadau gwastraff swmpus 
Arbedion £25,000 
Adolygu taliadau presennol ac ystyried gosod tâl am wasanaeth casglu sydd am ddim ar hyn o bryd i rai preswylwyr

Cael gwared ar y gwasanaeth casglu gwastraff masnachol 
Arbedion £50,000 
Rhoi’r gorau i gasglu gwastraff masnachol a chyfeirio busnesau at ddarpariaethau masnachol lleol. 

Newid Gwasanaeth Bws Gwennol Glannau Dyfrdwy am wasanaeth bysiau di-gymhorthdal 
Arbedion £50,000 
Oherwydd lefel y galw, gellir newid y gwasanaeth presennol am wasanaeth diffiniedig di-gymhorthdal.  Cyflawnir arbedion drwy ostwng
costau staff gweinyddol.

Adolygu pob gwasanaeth bysiau sy’n derbyn cymhorthdal 
Arbedion £75,000 
Cael gwared ar wasanaethau bysiau cymorthdaledig a gweithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned a chymunedau lleol i ddarparu
trefniadau teithio lleol yn y gymuned.

Cael gwared ar wybodaeth amser real mewn safleoedd bysiau 
Arbedion £20,000 
Cael gwared ar y system gwybodaeth amser real mewn safleoedd bysiau.

Cau’r Gwasanaeth Gwybodaeth yng Ngorsaf Fysiau’r Wyddgrug 
Arbedion £30,000 
Cau’r gwasanaeth gwybodaeth a ddarperir ar hyn o bryd yng Ngorsaf Fysiau’r Wyddgrug

Gostwng Adnoddau Goleuadau Stryd 
Arbedion £50,000 
Ymlacio’r safon ymateb tri diwrnod presennol i drwsio goleuadau stryd, ac eithrio ardaloedd sy’n agored i niwed e.e. tai cysgodol, er mwyn
gostwng nifer y bobl a’r cerbydau sy’n angenrheidiol i ddarparu’r gwasanaeth.

Cyflwyno goleuadau stryd am ran o’r nos 
Arbedion £20,000 
Yn amodol ar asesiadau risg, diffoddir goleuadau stryd ym mhob ardal breswyl rhwng 12am a 5am.

Rhoi’r gorau i dorri glaswellt am yr ail waith ar ymylon ffyrdd 
Arbedion £30,000 
Gostwng  y safon bresennol o ddau doriad y flwyddyn i un ac eithrio mewn ymlediadau lle ceir diffyg gwelededd lle bydd dau doriad yn
parhau.

Adolygu Toiledau Cyhoeddus 
Arbedion £30,000 
Gweithredu cyfnod terfynol y cynllun rhesymoli gwasanaeth.  Cynhelir trafodaethau â Chynghorau Tref a Chymuned i gymryd drosodd y
gwaith o redeg cyfleusterau.

Rhesymoli gwasanaeth glanhau strydoedd a gorfodi 
Arbedion £150,000 
Ystyried gostwng neu gael gwared ar dimau gorfodi amgylcheddol yn gyfan gwbl a chadw safon uchel bresennol y gwasanaeth glanhau
strydoedd ymatebol neu ostwng safonau presennol glanhau strydoedd gan gymryd camau gorfodi cryfach trwy ddefnyddio agwedd dim
goddefgarwch tuag at sbwriel.

Costau Parcio Ceir 
Cynyddu incwm o £400,000 
Adolygu’r Strategaeth Parcio Ceir gan gyflwyno ffïoedd parcio ym mhob un o feysydd parcio canol trefi Sir y Fflint.  Cynhelir
ymgynghoriadau penodol ynglŷn â chyflwyno taliadau drwy Gynghorau Tref a Chymuned.

Adolygu arferion cynnal a chadw meysydd parcio’r Cyngor dros y Gaeaf  
Arbedion £50,000 
Graeanu pan fydd eira neu gyfnodau hir o rew yn dilyn asesiad risg.

Adolygu safonau cynnal a chadw priffyrdd dros y gaeaf 
Arbedion £100,000 
Adolygu safonau presennol gan ddiogelu gofynion statudol y Cyngor ar yr un pryd.
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Categori 3 – Mwy o effaith uniongyrchol ar y cyhoedd

Rhesymoli Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref y Sir 
Arbedion £400,000 
Mae gan Sir y Fflint wyth o ganolfannau a weithredir gan weithwyr y Cyngor, sef y nifer uchaf yng Nghymru.  Gostwng nifer y safleoedd i
bedwar lleoliad sy’n rhoi’r mynediad gorau i breswylwyr.  Contractio’r gwaith o reoli’r cyfleusterau neu gyflwyno contractau cymell i gynyddu
lefelau ailgylchu yn y safleoedd.  Caiff cyfleoedd ar gyfer Mentrau Cymdeithasol eu hystyried.

Gohirio casgliadau gwastraff yr ardd o fis Tachwedd i fis Chwefror 
Arbedion £25,000 
Dim casgliadau gwastraff yr ardd o fis Tachwedd tan fis Chwefror pan na chaiff llawer o wastraff yr ardd ei roi allan i’w gasglu.  Bydd
casgliadau biniau du yn parhau bob pythefnos yn ystod y cyfnod hwn.

Cael gwared ar y polisi presennol o ddychwelyd i nôl cynwysyddion sydd heb eu rhoi allan 
Arbedion £75,000 
Rhoi’r gorau i ddychwelyd i gasglu biniau sydd heb eu gadael allan i’w casglu.  Criwiau i wirio ac arwyddo bod pob bin a roddwyd allan
wedi’u gwagio fesul stryd. Bydd modd i breswylwyr fynd â’u gwastraff i safleoedd ailgylchu gwastraff y cartref.

Tai

Cynigion Tai

Categori 1 – Dim effaith uniongyrchol ar y cyhoedd

Adolygu’r Tîm Hawliau Lles 
Arbedion £20,000 
Ystyried y model darparu er mwyn diogelu darpariaeth gwasanaeth hawliau lles a chreu arbedion.

Prosiect Cofrestr a Dyrannu Tai 
Cynnydd mewn incwm o £30,000 
Codi tâl ar Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig am bolisi dyrannu unigol

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol – ailstrwythuro rheolwyr 
Arbedion £40,000 
Adolygu’r strwythr rheoli presennol i gael gwared ar un swydd.

Canolfannau Cymunedol  
Cynnydd mewn incwm o £48,000 
Codi ar y Cyfrif Refeniw Tai am denantiaid y cyngor sy’n defnyddio canolfannau cymunedol

Budd-dâl Tai o brydlesu 
Cynnydd mewn incwm o £40,000 
Cynyddu incwm o Fudd-daliadau Tai i dalu costau staffio a chostau eraill.

Hyfforddiant Tai  
Cynnydd mewn incwm o £5,000 
Codi tâl am ddarparu hyfforddiant i sefydliadau allanol.

Ailstrwythuro Uwch Reolwyr Cymuned a Menter (caiff ei gyflwyno hefyd i Bwyllgor Arolygu a Chraffu’r Gwasanaethau
Corfforaethol) 
Arbedion £100,000 
Adolygu’r strwythur rheoli presennol a chael gwared ar ddwy swydd.

Ailstrwythuro rheoli adfywio (caiff ei gyflwyno hefyd i Bwyllgor Arolygu a Chraffu’r Amgylchedd) 
Arbedion £22,000 
Adolygu’r strwythur rheoli presennol er mwyn cael gwared ar un swydd.

Categori 2 – Llai o effaith uniongyrchol ar y cyhoedd

Gwasanaeth cymorth llety yn y gymuned 
Arbedion £30,000 
Cael gwared ar 3 swydd dros dair blynedd.  Cael gwirfoddolwyr i ategu’r gwasanaeth drwy ddarparu gwasanaeth cymydog da.

Gwasanaeth ymateb i bobl hŷn (Teleofal) 
Arbedion £20,000 
Codi tâl am y gwasanaeth ymateb personol y tu allan i oriau

Codi tâl am Deleofal 
Cynnydd mewn incwm o £200,000 
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Codi tâl ar denantiaid y cyngor am wasanaeth larwm cymunedol.  (Codir tâl ar bob deiliadaeth arall ar hyn o bryd)

Codi tâl am Lety Gwely a Brecwast 
Cynnydd mewn incwm o £10,000 
Codi £15 yr wythnos i wrthbwyso’n rhannol y diffygion mewn gwasanaeth.

Dysgu Gydol Oes

Cynigion Dysgu Gydol Oes
Categori 1 – Dim effaith uniongyrchol ar y cyhoedd
Profion Gallu gwybyddol (CATS) 
Arbed £30,000 
Rhoi'r gorau i gynnal profion CATS. Dibynnu ar ddata profion cenedlaethol a rhagfynegyddion.

Clerc Cyrff Llywodraethu a ffioedd cyfreithiol 
Arbed £12,000 
Lleihau costau parhaus a gofynion ar y gyllideb

Hyfforddiant i Lywodraethwyr 
Arbed £3,000 
Gweithio gyda Chynghorau cyfagos i gynnig hyfforddiant.

Tanysgrifiadau 
Arbed £5,000 
Lleihau costau parhaus a gofynion ar y gyllideb.

Lleihau nifer y staff 
Arbed £12,000 
Lleihau staff sy'n gweithio ar brosiectau.

Addysg Gynradd a'r Blynyddoedd Cynnar 
Arbed  £317,000 
Manteisio i'r eithaf ar grant Hawliau Bore Oes yn y Cyfnod Sylfaen.

Addysg 14-19 ac addysg barhaus 
Arbed £20,000 
Rhesymoli Cytundebau Lefel Gwasanaeth y Cyngor gyda Clwyd Theatr Cymru

Y Gwasanaeth Cynhwysiant - Cymorth i blant awtistig                  
Arbed £60,000 
Adolygu'r gwasanaeth, dileu'r swydd Ymgynghorydd sy'n wag ar hyn o bryd.

Saesneg fel Iaith Ychwanegol/Cymorth i Sipsiwn/Teithwyr 
Arbed £45,000 
Adolygu'r gwasanaeth, dileu'r swydd wag bresennol.

Gwasanaeth Cwnsela i Bobl Ifanc 
Arbed £40,000 
Dileu'r swydd wag bresennol gan ostwng nifer y cwnselwyr i 3.5. 

Gwasanaeth Lles Cynhwysol 
Arbed £40,000 
Dileu'r swydd wag bresennol gan ostwng nifer y swyddi presennol i 8.5.

Atgyfeirio disgyblion/Gwasanaeth Gwella Ymddygiad 
Arbed £50,000 
Adolygu'r gwasanaeth er mwyn caffael gwasanaeth masnachol allanol i blant a phobl ifanc sydd ag anawsterau cymdeithasol neu
emosiynol neu broblemau ymddygiad.

Y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid 
Arbed £50,000 
Adolygu rôl y swyddog cyswllt addysg. Cyflawni'r swyddogaeth drwy ddulliau eraill.

Y Gwasanaeth Cynhwysiant Dysgu 
Arbed £60,000 
Adolygu a symleiddio prosesau busnes.

Rheoli Cyfleusterau Is-ganolfan Nant Mawr 
Arbed £17,000 
Adleoli gofalwyr a staff glanhau i Neuadd y Sir, yr Wyddgrug
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Mynediad teg i weithgareddau allgyrsiol 
Arbed £157,000 
Mae'r Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion wedi cynyddu, felly mae'r gost o dalu i ddisgyblion gymryd rhan mewn gweithgareddau
allygyrsiol os na all eu rhieni wneud hynny yn cael ei drosglwyddo i ysgolion, sydd â'r hyblygrwydd i ddefnyddio'r grant neu gyllid arall i
ddiwallu anghenion dysgwyr.

Lwfans gwisg ysgol 
Arbed £19,000 
Lleihau'r lwfans gwisg ysgol yn unol â'r gofynion statudol.

Ystafelloedd dosbarth symudol 
Arbed £44,000 
Mae'r gost o ddarparu ystafelloed dosbarth symudol wedi gostwng.

Gwasanaeth Archwilio Cyfarpar Addysg Gorfforol Ysgolion 
Arbed £15,000 
Ailgodi'r tâl am archwilio cyfarpar addysg gorfforol ar ysgolion

Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain  
Arbed £4,000 
Gostyngiad cyffredinol yng nghyllideb yr Adolygiad Trefniadaeth Ysgolion.

Y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid 
Arbed £28,000 
Gostwng lefelau staffio

Gwasanaethau Ieuenctid                                  
Arbed £91,000 
Gostwng lefelau staffio'n unol â Strategaeth y Gwasanaeth Ieuenctid. Cynyddu cyfranogiad y sector gwirfoddol.

Dileu'r Gwasanaeth Llyfrgell Ysgolion 
Arbed £189,000 
Nid yw'n ymarferol bellach gan fod cynghorau eraill wedi dewis peidio â'i ddefnyddio.

Rhesymoli unedau i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol cymleth  
Arbed £90,000 
Rhesymoli'r unedau os oes llai o alw am y gwasanaeth neu os nad oes galw mwyach.

Datblygu Chwaraeon – Addysg Gorfforol mewn Ysgolion 
Arbedion £17,000 
Cael gwared ar y grant a roddir i ysgolion i dalu costau rhyddhau athrawon sy’n mynychu digwyddiadau chwaraeon yn y Sir.

Pencadlys y Llyfrgell 
Arbedion £30,000 
Symud pencadlys y Llyfrgell o gampws Neuadd y Sir i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

Gostwng niferoedd staff 
Arbedion £68,000 
Cael gwared ar swyddi un rheolwr llyfrgell ac un cynorthwy-ydd llyfrgell.

Gwasanaethau Hamdden – cynyddu’r tariff 
Cynnydd mewn incwm o £45,000 
Cynnydd o 3.5% ym mhob gweithgaredd.  Cynnydd uwch i rai clybiau a sefydliadau yn gydnaws ag ardaloedd cyfagos.  Cynnydd llai na
3.5% i rai gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Gostyngiad yn y rhaglen ddringo / rhaffau uchel 
Arbedion £29,000 
Rhoi’r gorau i ddarparu sesiynau ad hoc.  Cyflwyno polisi archebion grwpiau yn unig ar gyfer 10 neu fwy o bobl.

Diogelwch yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy 
Arbedion £32,000 
Gosod rheolaethau mynediad a gostwng y ddibyniaeth ar staff diogelwch yn ystod yr wythnos ac yn ystod y dydd.

Gwasanaeth Ailhogi Esgidiau Sglefrio 
Arbedion £6,000 
Prydlesu siop wag i fasnachwr lleol i ailhogi esgidiau sglefrio’r cyhoedd a’r rhai sy’n cael eu llogi.

Gostwng niferoedd staff 
Arbedion £49,000 
Gostwng nifer y Rheolwyr Cyfleusterau o bedwar i dri.

Clwyd Theatr Cymru (caiff ei gyflwyno hefyd i Bwyllgor Arolygu a Chraffu Adnoddau Corfforaethol) 
Arbedion a chynnydd mewn incwm o £200,000 
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Gostwng nifer y sioeau a gynhelir bob blwyddyn o 8 i 6. Gostwng costau staffio. Cynyddu incwm.

Gwasanaethau Arlwyo 
Arbedion £187,000 
Cynnydd mewn incwm o £105,000 
Adolygu’r gwasanaeth arlwyo presennol i holl adeiladau’r Cyngor  (gan gynnwys ysgolion).  Gweithredu ffyrdd modern ac effeithlon o
weithio gan leihau gwastraff a chynyddu darpariaeth gwasanaeth electronig.  Cynyddu nifer y disgyblion sy’n dewis cael prydau ysgol gan
reoli’r gwaith o gasglu taliadau yn effeithiol.  

Glanhau – model darparu gwahanol 
Arbedion £21,000 
Adolygu’r gwasanaeth glanhau presennol yn holl adeiladau’r Cyngor i nodi ffyrdd mwy effeithlon ac effeithiol o weithio.

Diogelwch yn Neuadd y Sir 
Arbedion £116,000 
Adolygu gweithrediadau diogelwch a’u symleiddio.

Categori 2 – Llai o effaith uniongyrchol ar y cyhoedd

Y Gwasanaeth Cerdd 
Arbed £61,000 
Adolygu'r Gwasanaeth i ad-ennill y costau'n llawn. Lleihau costau a chynyddu incwm.

Llyfrgelloedd Cyhoeddus 
Arbedion £49,000 
Gostwng oriau agor cyffredinol o 414.5 yr wythnos i 347.5. Defnyddio gwasanaethaulanhau yn lle darpariaeth gofalwr. 

Gwasanaethau Llyfrgell Teithiol 
Arbedion £26,000 
Cyfuno’r gwasanaeth i bobl sy’n gaeth i’w tai a’r gwasanaeth cludo. 

Datblygu Chwaraeon - Dewch i Gerdded Cymru 
Arbedion £15,000 
Rhoi’r gorau i ddarparu cymorth hyrwyddo a gweinyddu llwybrau cerdded.

Nofio Clwyd – cael gwared ar sesiynau gyda’r nos 
Arbedion £110,000 
Rhoi’r gorau i ddarparu cymorth ar gyfer cynllun perfformiad nofio Sir y Fflint a darparu gwersi nofio ychwanegol yn lle’r sesiynau gyda’r
nos.

Canolfan Chwaraeon Saltney – Cau ar ddydd Sadwrn 
Arbedion £4,000 
Ymateb i’r diffyg galw sydd wedi bod ers i Glwb Pêl-droed Saltney gael ei gyfleusterau newid ei hun.

Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd

Cynigion Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd
Categori 1 – Dim effaith uniongyrchol ar y cyhoedd
Ymgynghori ynghylch y posibilrwydd o gomisiynu'r ddarpariaeth a gynigir ar hyn o bryd yn fewnol yn nhai Byw â Chymorth 
Arbed £25,000 
Datblygu meini prawf i nodi prosiectau Byw â Chymorth y gallai'r sector annibynnol eu darparu, o bosibl. Bydd yr arbedion dangosol yn
dibynnu ar ymgynghoriadau penodol i benderfynu gwir nifer y prosiectau dan sylw.

Datblygu model sy'n seiliedig ar 'ddatblygiad' i helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosibl. 
Arbed £250,000 
Manteisio i'r eithaf ar dechnoleg (teleofal), darparu cymorth i alluogi pobl i fyw'n annibynnol ac i'w cryfhau'n bersonol, ehangu Taliadau
Uniongyrchol, helpu pobl ifanc yn ystod cyfnodau pontio i wella ansawdd eu bywyd, lleihau pecynnau cymorth a chost cymorth yn briodol.

Trefniadau ariannu ar y cyd newydd ag Iechyd 
Arbed £394,000 
Manteisio i'r eithaf ar yr arian a geir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol  Betsi Cadwaladr  drwy'r Gronfa Iechyd Parhaus.

Adolygu gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau i bobl anabl 
Arbed £60,000 
Adolygu a newid y modd y caiff gwasanaethau eu darparu ar hyn o bryd gan ddileu 1 swydd reoli ac uno swyddfeydd i arbed costau rhent.

Lleihau swyddi rheoli: Gwasanaethau Anabledd 
Arbed £50,000 
Dileu swydd Rheolwr Tîm a chyfuno swyddogaethau Rheolwr Tîm anableddau dysgu ac anableddau corfforol.
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Adolygu Cymorth i Deuluoedd 
Arbed £64,000 
Dileu'r swydd Uwch Ymarferydd sy'n wag ar hyn o bryd a lleihau'r gyllideb ar gyfer darpariaeth statudol nad yw'n hanfodol.

Ad-drefnu'r Gwasanaethau Plant 
Arbed £18,000 
Ad-drefnu'r strwythur staffio a dileu 1 swydd Rheolwr Tîm.

Rhesymoli'r tîm asesiadau ariannol                              
Arbed £40,000 
Lleihau'r gweithlu drwy uno'r tîm Asesu Ariannol a'r tîm Derbyn Arian.

Ad-drefnu'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
Arbed £15,000 
Archwilio sut y gellid darparu'r gwasanaeth drwy ddulliau/partneriaethau eraill.

Cynnal cyfarfodydd grwpiau teulu sydd wedi'u targedu'n fwy penodol a defnyddio model arall  
Arbed £5,000 
Archwilio a thargedu arbedion ychwanegol drwy sefydlu model gwasanaeth newydd e.e. defnyddio'r sector preifat/trydydd sector neu greu
menter gymdeithasol.

Cyllideb Gomisiynu'r Gwasanaethau Plant 
Arbed £17,000 
Lleihau'r gyllideb gomisiynu ar gyfer cymorth datblygu allanol.

Adolygu trefniadau comisiynu Gweithredu dros Blant 
Arbed £75,000 
Uno cytundebau gyda Gweithredu dros Blant gan drafod gostyngiad o 10% yng nghytundebau Arosfa a Phrosiectau i Deuluoedd a dod â'r
cyllid ar gyfer cynllun chwarae'r haf a'r gwasanaethau therapiwtig i ben.

Rheoli'r farchnad gofal plant 
Arbed £18,000 
Trafod lefel y gwasanaethau a gomisiynir gan ddarparwyr/sefydliadau gofal plant blynyddoedd cynnar (sector gwirfoddol) gan gynorthwyo'r
rhieni sydd â'r anghenion mwyaf dwys/ hanfodol

Adolygu gwariant ar gyfer darpariaeth statudol hanfodol yn y Gwasanaethau Plant  
Arbed £66,000 
Lleihau cyllidebau nad ydynt yn cyd-fynd â darpariaeth statudol hanfodol.

Arbedion yn y Ganolfan Gomisiynu 
Arbed £3,000 
Newid trefniadau ariannu'r Ganolfan Gomisiynu Ranbarthol a'r canlyniadau y mae'n eu sicrhau.

Gwneud y mwyaf o grantiau i reoli newidiadau 
Arbed £40,000 
Defnyddio arian rhanbarthol yn well, ac ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio grantiau Ewropeaidd i hybu'r agenda ar gyfer newidiadau
strategol.

Dileu'r trefniadau i ailgodi tâl am ddefnyddio Pencadlys y Llyfrgell 
Arbed £0 –  ailgodi tâl mewnol sy’n arbed arian i’r gwasanaeth ond nid i’r Cyngor 
Adleoli Tîm Datblygu Gweithlu'r Gwasanaethau Cymdeithasol o Bencadlys y Llyfrgell a'u cydleoli â'r Tîm Hyfforddiant Corfforaethol.

Gwasanaethau cymdeithasol - adolygu cytundebau arlwyo mewnol   
Arbed £50,000 
Cymharu'r farchnad i sicrhau bod cytundebau arlwyo mewnol y Cyngor yn parhau'n gystadleuol.

Gwasanaethau cymdeithasol - adolygu cytundebau cynnal a chadw tiroedd   
Arbed £6,000 
Cymharu'r farchnad i sicrhau bod cytundebau cynnal a chadw tiroedd y Cyngor yn parhau'n gystadleuol.

Categori 2 – Llai o effaith uniongyrchol ar y cyhoedd

Adolygu meini prawf cymhwyster ar gyfer gofal dydd 
Arbed £20,000 
Adolygu meini prawf cymhwyster ar gyfer gofal dydd gan dargedu darpariaeth fwy arbenigol e.e. oedolion iau â dementia a chymorth i
ofalwyr. Cynhelir ymgynghoriadau penodol fel rhan o'r adolygiad hwn. 

Adolygu nifer y safleoedd lle caiff gofal dydd mewnol ei ddarparu  
Arbed £130,000 
Datblygu gweithgaredd/cymorth mewn cyfleusterau Gofal Ychwanegol, meithrin cysylltiadau a chymorth tymor byr i bobl fedru manteisio ar
weithgareddau dydd cyffredinol yn y gymuned, adolygu Canolfan Melrose, ehangu taliadau uniongyrchol.
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Adolygu'r meini prawf cymhwyster ar gyfer gofal seibiant 
Arbed £150,000 
Defnyddio meini prawf newydd ar gyfer gofal seibiant sy'n seiliedig ar anghenion personol, gan gadw at egwyddor sy'n sicrhau bod
gofalwyr yn cael cymorth i ymgymryd â'u rôl hanfodol. Yn gymwys i bob grŵp /oedran.

Adolygu nifer y safleoedd lle caiff gofal tymor hir ei ddarparu'n fewnol                             
Arbed £75,000 
Adolygu Orchard Way.  Gofal tymor byr i'w ddarparu o'r ddau safle arall gan seilio lefel y gofal ar anghenion personol gan gadw at yr
egwyddor sy'n sicrhau bod gofalwyr yn cael dim ond 'digon' o gymorth yn eu rôl hanfodol. Bydd hyn yn lleihau gofal tymor byr yn
gyffredinol.

Datblygu prawf modd ar gyfer mân addasiadau 
Arbed £100,000 
Ailfodelu mewn partneriaeth â Gofal a Thrwsio a fydd yn ymgymryd â'r gwaith a chodi tâl amdano ar sail y gallu i dalu.

Sefydlu trothwy ar gyfer darparu mân gyfarpar Therapi Galwedigaethol  
Arbed £29,000 
Sicrhau tegwch yn y modd y caiff gwasanaethau Therapi Galwedigaethol eu darparu, gan gyfeirio pobl at werthwyr masnachol os oes
angen mân gyfarpar arnynt (h.y. o dan £30).

Lleihau gwariant Ysgol Plas Bron Dyffryn (YPBD) 
Arbed £12,000 
Darparu cymorth ar ffurf arall i deuluoedd i leihau'r nifer sy'n aros dros nos yn YPBD. Trafod newid cost y gwasanaeth gyda Sir Ddinbych.

Trefniadau eirioli rhanbarthol 
Arbed £53,000 
Ailgomisiynu'r Gwasanaeth Eirioli Ieuenctid Cenedlaethol (i blant a phobl ifanc) drwy ddefnyddio darparwr arall mewn ymgynghoriad â
phartneriaid rhanbarthol. Archwilio'r posibilrwydd o uno trefniadau eirioli ar gyfer oedolion a phobl ifanc.

Adolygu'r Gwasanaethau Plant ac ad-drefnu cyllid i'r sector gwirfoddol  
Arbed £203,000 
Sicrhau gostyngiad o 10% o'r naill flwyddyn i'r llall i gyd-fynd â'r blaenoriaethau a'r ddarpariaeth. Chwilio am fodelau gwasanaeth newydd i
gyrraedd amrywiaeth ehangach o bobl a chynnwys y trefniadau cyllid craidd presennol. Datblygu partneriaeth strategol â Gweithredu Dros
Blant, dirwyn rhai cytundebau Iechyd Meddwl i ben yn gynnar ac adolygu strategaeth Gofalwyr Sir y Fflint.

Cynyddu taliadau am wasanaethau yn y cartref 
Cynnydd o £100,000 mewn incwm 
Yn unol â pholisi taliadau Llywodraeth Cymru i godi uchafswm y taliadau wythnosol am wasanaethau yn y cartref i £60 ar sail asesiad
ariannol personol. 

 

Cynigion y gyllideb – eich adborth

Cynigion y gyllideb – eich adborth

Diolch i chi am roi o’ch amser i ddarllen y cynigion y bydd gofyn i Gynghorwyr eu hystried wrth osod Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2015/16.

Caiff unrhyw adborth a roddwch ynglŷn â sut y credwch y gall y Cyngor wneud i’r cynigion weithio eu hystyried a’u trafod gan Bwyllgorau
Arolygu a Chraffu’r Cyngor ym mis Ionawr.

Bydd y cyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd ac yn cael eu cynnal ar: 
• Pwyllgor Arolygu a Chraffu Adnoddau Corfforaethol – dydd Iau 22 Ionawr 2015 am 10am  
• Pwyllgor Arolygu a Chraffu Tai – dydd Gwener 23 Ionawr 2015 am 10am  
• Pwyllgor Arolygu a Chraffu’r Amgylchedd – dydd Gwener 23 Ionawr 2015 am 2pm 
• Pwyllgor Arolygu a Chraffu Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd – dydd Llun 26 Ionawr 2015 am 10am  
• Pwyllgor Arolygu a Chraffu Dysgu Gydol Oes – dydd Llun 26 Ionawr 2015 am 2pm

Cyhoeddir yr agendâu ar wefan y Cyngor saith diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod.

Bydd y Cyngor Sir llawn yn dod i benderfyniad terfynol ynglŷn â chynigion y gyllideb ym mis Chwefror.

Y dyddiad cau ar gyfer anfon adborth yw dydd Sul 11 Ionawr 2015.

Cliciwch yma (https://www.surveymonkey.com/s/FCCBudget2) i ddarparu’ch adborth.

Newyddion y Cyngor

Adroddiad Perfformiad Blynyddol
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Mae manylion  perfformiad Cyngor Sir y Fflint yn ystod 2013-14 i’w gweld yn Adroddiad Perfformiad Blynyddol y Cyngor sydd wedi’i
gyhoeddi.

Mae'r adroddiad yn adolygu cynnydd y Cyngor yn erbyn y blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Gwella ac yn crynhoi cyraeddiadau’r
sefydliad. Mae’r crynodeb i’w weld yma. (http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Policy-and-Performance/Adroddiad-Perfformiad-Blynyddol---Crynodeb-

(Cymraeg).pdf)

Y llynedd, llwyddodd y Cyngor i:

helpu preswylwyr i reoli dyled o £7.27m, a diogelu £2.35m o incwm ychwanegol
 lleihau rhestrau aros therapi galwedigaethol a sicrhau bod dros 90 y cant o bobl yn teimlo bod “eu hanghenion wedi eu diwallu’n llawn”
 sicrhau lefelau bodlonrwydd cyffredinol ag addysg yn y sir yn  uwch na lefelau unrhyw awdurdodau lleol arall (Ffynhonnell: Arolwg
Cenedlaethol Cymru 2013/14)
rhoi wyneb newydd ar 22.6km o ffyrdd a thrwsio 23.7km arall
helpu i greu 838 o swyddi newydd yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy
sefydlu cwmni rheoli eiddo o'r enw Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru er mwyn ariannu’r gwaith o ddatblygu rhagor o dai fforddiadwy
helpu dros 100 o bobl i ddod o hyd i waith drwy glybiau swyddi a chyflogadwyedd yn 6 o'r wardiau mwyaf difreintiedig yn yr ardal
 cyd-leoli’r tîm cyntaf o weithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol a nyrsys bro yn Ysbyty Cymunedol Treffynnon

Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd y Cyngor: “Mae'r Cyngor wedi dangos ei fod yn sefydliad uchel ei berfformiad, sy’n
gosod targedau ac yn cyflawni blaenoriaethau’r Cynllun Gwella. Wrth i’r Cyngor wella o’r naill flwyddyn i’r llall,  mae gwasanaethau i bobl y
sir yn gwella o hyd.”

Rhuban Gwyn

 

Cyngor Sir y Fflint yw’r Awdurdod Lleol cyntaf yng Ngogledd Cymru i dderbyn Gwobr Tref y Rhuban Gwyn i Gynghorau. Mae’r wobr yn
cydnabod ymrwymiad yr Awdurdod i ddod â thrais yn erbyn merched i ben, a hefyd ei gefnogaeth i ymgyrch ryngwladol y Rhuban Gwyn.

Eleni, cynhaliwyd Diwrnod y Rhuban Gwyn ddydd Mawrth 25 Tachwedd.

Mae Sir y Fflint yn cefnogi rhwydwaith gwerthfawr o gymorth lleol i’r rhai sydd wedi cael eu cam-drin, mae’n arwain gwaith rhanbarthol yng
Ngogledd Cymru yn ymwneud â’r ymgyrch 10,000 yn Byw’n Ddiogelach yng Nghymru, sy’n rhannu’r un amcanion ag ymgyrch y Rhuban
Gwyn, a’r llynedd, mabwysiadodd bolisi cyflogaeth rhagweithiol i helpu unrhyw weithwyr a allai fod mewn perygl o gael eu cam-drin yn y
cartref.

I gydnabod y gwaith hwn cyflwynwyd tystysgrif a phlac i’r Cynghorydd Bernie Attridge, y Dirprwy Arweinydd ac un o Genhadon Ymgyrch y
Rhuban Gwyn, gan Carl Sargeant (AC), y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge,  Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir y Fflint:

"Fel cenhadwr Ymgyrch y Rhuban Gwyn yn Sir y Fflint, mae’n anrhydedd derbyn y wobr hon ar ran y Cyngor. Mae Sir y Fflint yn rhoi
cefnogaeth lawn i’r ymgyrch a, drwy ein gwaith, rydym wedi dangos ein bod wedi ymrwymo i atal achosion o gam-drin domestig.”

Dywedodd Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint:

“Rwy’n falch bod y Cyngor wedi cael y gydnabyddiaeth hon. Mae ein cynghorwyr a’r gweithwyr i gyd yn hyrwyddo amcanion yr ymgyrch yn
y gymuned. Drwy wisgo’r rhuban gwyn â balchder, gallwn wneud gwahaniaeth a helpu eraill i feddwl a gweithredu drwy ddangos cyfrifoldeb
personol.”

Gwobr Tai
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O’r chwith i’r dde yn y blaen: y Cyng. Bernie Attridge, y Cyng. Helen Brown, Colin Everett (Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint), Y Cyng. Glenys Diskin YH (Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint), Clare Budden (Prif Swyddog

Cymuned a Menter) ac aelodau o'r Tîm Tai .

Mae Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru (NEW Homes), cwmni tai fforddiadwy Cyngor Sir y Fflint, wedi ennill Gwobr Tai Cymru fawreddog.

Enillodd Sir y Fflint wobr Syniad Newydd y Flwyddyn am fod yr awdurdod cyntaf yng Nghymru i sefydlu ei gwmni tai ei hun. Trefnwyd y
gwobrau gan y Sefydliad Tai Siartredig ac fe aeth y Cyngor benben â thri phrosiect arall.

Wedi ei gynllunio i ymateb i'r heriau a brofir gan drigolion wrth gael mynediad at dai fforddiadwy, mae NEW Homes wedi ei sefydlu gan y
Cyngor i gynyddu'r opsiynau tai sydd ar gael i drigolion. Mae’n cynnig nifer o wasanaethau rheoli tai wedi'u teilwra a'u cynllunio i gynyddu
nifer ac ansawdd tai fforddiadwy yn y sir.

Yn ogystal â gosod eiddo, mae NEW Homes hefyd yn rhedeg ystod o gynigion ar gyfer landlordiaid sydd i gyd yn cynnwys gwasanaethau
'parod i denantiaid’. Mae'r cwmni yn cynnig gwasanaeth gosod a rheoli eiddo llawn yn ogystal â chyfle unigryw i berchnogion tai dros 55
oed brydlesu eu heiddo i’r cwmni a chael mynediad at lety cyngor addas.

Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Dirprwy Arweinydd a Chadeirydd NEW Homes:

“Rwyf wrth fy modd bod Sir y Fflint wedi ei chydnabod yn genedlaethol am ei gwaith arloesol wrth fynd i'r afael â materion tai fforddiadwy ei
thrigolion. Sefydlwyd NEW Homes i ddarparu dewis tai amgen a fforddiadwy i bobl leol nad ydynt yn gallu fforddio rhenti landlordiaid preifat
neu’n gymwys i gael tŷ Cyngor. Mae llwyddiant y cwmni yn ei flwyddyn gyntaf yn galonogol iawn."

Dywedodd y Cynghorydd Helen Brown, Aelod o'r Cabinet dros Dai: “Rydym ni'n falch iawn o ennill y wobr yma. Mae NEW Homes yn ateb
arloesol i'r problemau a wynebir gan lawer o deuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio rhenti'r farchnad ond nad ydynt chwaith yn gymwys i
gael tai cyngor. Rydym ni'n falch bod y syniad wedi ei gydnabod ar y lefel broffesiynol uchaf."

Derbyniodd y tîm eu gwobr mewn seremoni ddydd Gwener 21 Tachwedd yn The Vale Resort, Bro Morgannwg.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwmni a'r gwasanaethau a gynigir ewch i wefan NEW Homes http://www.northeastwaleshomes.co.uk/
(http://www.northeastwaleshomes.co.uk/)   neu eu ffonio ar 01352 701400.

Ysgol Tŷ Ffynnon – ysgol newydd yn agor yn Shotton

http://www.northeastwaleshomes.co.uk/
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Y Cynghorydd Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, a’r artist Cefyn Burgess gyda disgyblion Blwyddyn 1 a 2.

Mae ysgol newydd wedi dathlu tymor newydd gyda gwaith celf arbennig a grëwyd gan y disgyblion ac artist preswyl lleol.

Cafodd disgyblion o’r datblygiad newydd gwerth £6.4m, sef Ysgol Tŷ Ffynnon yn Shotton a agorwyd ar ddechrau mis Medi, gyfle i weithio
ochr yn ochr â’r artist tecstiliau proffesiynol Cefyn Burgess.

Bu plant yr adran iau yn dylunio a chreu collages deunyddiau yn cynrychioli storïau a ysbrydolwyd gan chwedlau ‘Talieisin’, sef enw’r ysgol
iau wreiddiol ar y safle a ddymchwelwyd er mwyn gwneud lle i’r adeilad newydd. Bu’r babanod yn rhannu eu hatgofion arbennig o Shotton
a’u Hysgol Fabanod.

Aeth Arweinydd y Cyngor, Cadeirydd Llywodraethwyr yr Ysgol a swyddogion y cyngor ar ymweliad i’r ysgol i weld y gwaith celf ac i edrych
ar yr adeilad newydd ar waith.

Mae’r ysgol fodern yn cymryd lle Ysgol Fabanod Shotton ac Ysgol Iau Taliesin ac mae lle yno i 245 o ddisgyblion cynradd a 30 o
ddisgyblion meithrin. Lluniwyd yr ysgol i safonau ysgol yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru gan staff Ymgynghoriad Eiddo a Dylunio Cyngor
Sir y Fflint.

O’r chwith i’r dde: Artist Cefyn Burgess, John Prichard-Taylor o gwmni Read Construction Holdings Ltd, Claire Homard o Gyngor Sir y Fflint, Ian Budd Prif Swyddog Addysg ac Ieuenctid, Y Cyngh. Aaron Shotton, Arweinydd

Cyngor Sir y Fflint, Trefor Lloyd Roberts o Gyngor Sir y Fflint, John Donnelly, Cadeirydd y Llywodraethwyr a Helen Hughes y Pennaeth gyda rhai o ddisgyblion yr ysgol

Arianwyd yr ysgol ar y cyd gan Gyngor Sir y Fflint a Llywodraeth Cymru ac fe’i hadeiladwyd gan gwmni adeiladu Read Construction
Holdings Ltd o Frymbo.

Meddai’r Pennaeth Helen Hughes: “Mae’r disgyblion wedi gweithio’n galed iawn i greu’r darnau hyfryd hyn o waith celf sy’n cyfarch
ymwelwyr yn nerbynfa ein hysgol newydd. Mae chwedlau ‘Taliesin’ a ‘Shotton’ yn cysylltu hanes yr ardal â’r ddwy ysgol yn yr adeilad
newydd gyda’i gilydd.”

Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd y Cyngor: “Er gwaethaf cyfnodau o gyni cyllidol rydym yn falch iawn o ddarparu’r ysgol
newydd hon. Mae’n adeilad gwych ac yn lle ysbrydoledig i ddisgyblion ddysgu. Mae’r artist Cefyn Burgess wedi creu celf hyfryd gyda’r
disgyblion a oedd yn barod iawn i ddangos eu gwaith a’u hysgol newydd i ni.”

Mae’r cynllun artist preswyl wedi’i ariannu’n rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir y Fflint ac wedi’i gydgysylltu gan Is-
adran y Celfydyddau, Diwylliant a Digwyddiadau Cyngor Sir y Fflint.
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Dangoswyd cynlluniau ar gyfer ailddatblygiad arfaethedig y maisonettes yn y Fflint mewn digwyddiad cyhoeddus yn y dref yn ddiweddar.
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 Cynhaliodd Cyngor Sir y Fflint ddigwyddiad cyhoeddus yn yr Hen Lys, Y Fflint i ddangos taith rithwir i’r gymuned leol a oedd yn rhoi syniad
iddynt o olwg a theimlad y dref yn dilyn yr ailddatblygiad.

Mae’r cynigion yn seiliedig ar Uwchgynllun y Fflint a gadarnhawyd yn 2012 ac ar adborth o ddigwyddiadau ymgynghori blaenorol.
Rhoddodd randdeiliaid, gan gynnwys trigolion a busnesau lleol, eu barn am gryfderau a heriau’r dref gan gynnwys ymddangosiad ffisegol
gwael y maisonettes a’r angen i sicrhau fod ardaloedd y dref yn cael eu cysylltu’n well.

Cyflynwyd y cynigion a welir yma (http://www.flintshire.gov.uk/en/Business/Strategic-Housing-and-Regeneration-Programme/Flint-Masterplan.aspx) ar ffurf model
3d ar sgrin fawr a oedd yn dangos gosodiad arfaethedig y tai newydd, ffyrdd, mannau cyhoeddus ac adeiladau allweddol.

Nod y cynigion yw datblygu y Fflint fel tref hyfyw a deniadol sy’n gwasanaethu anghenion y gymuned bresennol yn well a hefyd fel tref sy’n
gallu denu pobl o’r tu allan.

Gosod wynebau newydd ar ffyrdd

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Cyngor Sir y Fflint unwaith eto wedi gwneud ymdrechion mawr i wella safon Rhwydwaith Priffyrdd y Sir ac
unwaith eto mae’r ymdrechion hynny wedi cael eu cydnabod yn genedlaethol, wrth i ffyrdd A a B y Sir gael eu cofnodi fel y rhai yn y cyflwr
gorau o’u cymharu â Chynghorau eraill Cymru.

Yn ystod y flwyddyn mae nifer o gontractau wedi cael eu dyfarnu i wella’r rhwydwaith a’r rheiny wedi’u hariannu gan grantiau Llywodraeth
Cymru a ffynonellau ariannu’r Cyngor ei hun.

Gwariwyd dros £2m ar osod wynebau newydd ar ffyrdd a bydd bron i 50 o ffyrdd neu rannau o ffyrdd wedi cael wynebau newydd cyn
diwedd y rhaglen bresennol.  Mae 30 o ffyrdd eraill wedi cael eu trin â thriniaeth wynebu am gost o bron i £0.5 miliwn sy’n arbennig o
effeithiol mewn ardaloedd gwledig, i ymestyn oes y ffyrdd a sicrhau diogelwch y defnyddwyr.  Mae rhaglenni llenwi tyllau eang hefyd wedi
sicrhau fod y ffyrdd hynny nad oes angen rhoi wynebau newydd sbon arnynt yn cael eu trwsio.

Mae cynllun gwella llwybrau troed hefyd wedi arwain at drwsio ac adnewyddu rhai o lwybrau troed y Cyngor a oedd yn y cyflwr gwaethaf i
safon uchel.

Meddai’r Cynghorydd Bernie Attridge, Dirprwy Arweinydd ac Aelod o’r Cabinet dros yr Amgylchedd:

“Mae lefel y buddsoddiad yn y rhwydwaith, gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru, yn amlygu pa mor bwysig yw cael seilwaith priffyrdd diogel
sy’n cael ei gynnal a’i gadw’n dda i’r economi leol.  Rydym yn ymfalchïo yn safon uchel y gwaith cynnal a chadw priffyrdd ac mae pob
preswylydd ac ymwelydd i’r Sir yn elwa ohono.” 

Campws Dysgu Treffynnon

 

Bydd gwaith adeiladu yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd ar ysgolion cynradd ac uwchradd newydd yn Nhreffynnon a gyd-leolir ar safle’r
Ysgol Uwchradd bresennol.

Cafwyd caniatâd cynllunio yn gynharach eleni a dewiswyd cwmni Galliford Try i adeiladu’r datblygiad newydd blaenllaw hwn, sy’n werth £30
miliwn, ar ran uchaf cae’r ysgol bresennol.

Bydd un ysgol gynradd newydd yn cymryd lle Ysgol Fabanod Perth y Terfyn ac Ysgol Iau y Fron ar gyfer dysgwyr hyd at 11 oed.  Bydd yr
ysgol ar yr un safle â chyfleuster newydd Ysgol Uwchradd Treffynnon, a adeiladir i ddarparu addysg i blant 11 i 16 oed. 
 
Disgwylir i’r ysgolion newydd agor ym mis Medi 2016 a bydd y cyfleusterau presennol yn cael eu defnyddio tan hynny i sicrhau na therfir ar
addysg y disgyblion. 
 
Bydd gan yr ysgol uwchradd newydd dri llawr a lle i 600 o ddisgyblion a bydd gan yr ysgol gynradd un llawr a lle i 315 o ddisgyblion.  Caiff
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plant cynradd a myfyrwyr uwchradd eu haddysgu mewn ystafelloedd o’r radd flaenaf a fydd yn cynnwys cyfleusterau TG modern i’w
cynorthwyo â’u haddysg.

Ceir manylion am y cynigion, gan gynnwys taith rithwir 3D, ar wefan y Cyngor yma (http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/Related/Holywell-

School-Planning-Application---Approved.aspx) .

Meddai’r Cynghorydd Chris Bithell, Aelod o Gabinet Cyngor Sir y Fflint dros Addysg: 

"Bydd y campws dysgu newydd hwn yn Nhreffynnon yn gyfleuster modern a newydd i blant, pobl ifanc a’r gymuned ehangach.  Mae’r
cynlluniau hyn yn ffurfio rhan o fuddsoddiad arfaethedig Sir y Fflint yn eu hysgolion o dan Raglen Ysgolion ac Addysg o’r 21ain Ganrif gan
Lywodraeth Cymru.”

Yn y cyfamser, cynhaliwyd digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr mewn cysylltiad â’r prosiect hwn yng Ngholeg Cambria ar gampws Glannau
Dyfrdwy.  Roedd Galliford Try a chwmni Wynne Construction, sy’n adeiladu’r Canolbwynt Ôl-16 yng Ngholeg Cambria, yno i annog is-
gontractwyr lleol i gofrestru eu ddiddordeb yn y prosiectau fel rhan o Fframwaith Contractwyr Ysgolion ac Adeiladau Cyhoeddus
Llywodraeth Cymru ar gyfer Gogledd Cymru.  Prosiect ar y cyd yw’r fframwaith a ariennir gan Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru,
ac a arweinir gan Gyngor Sir Ddinbych ar ran chwe awdurdod lleol y Gogledd. 

Agoriad llwybr beicio Talacre

Agorwyd y llwybr beicio newydd o Dalacre i Ffynnongroyw yn swyddogol gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans AC ac
Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Aaron Shotton, ddydd Iau 2 Hydref.

Bu aelodau o Ganolfan Ddydd Tŵr y Cloc yn hyrwyddo pwysigrwydd ymarfer corff ac iechyd drwy feicio ar hyd y llwybr beicio aml-ddefnydd
newydd sy’n ffurfio rhan o gyswllt beicio parhaus o ogledd Mostyn trwodd i Ffynnongroyw ac ymlaen i Dalacre ac yna parhau ar hyd
Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5 ymlaen i Brestatyn.

Mae’r rhan fwyaf o’r llwybr beicio yn dilyn llinell Llwybr Arfordir Cymru rhwng yr A548 yn Tan Lan i’w chyffordd â Ffordd yr Orsaf yn
Nhalacre, ac mae rhan ohono yn mynd o amgylch y Parlwr Du. Mae’n rhan o brosiect ‘Cysylltu Cymunedau Sir y Fflint’ a ddechreuodd yn
2011.
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Meddai’r Dirprwy Weinidog dros Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans: “Mae’r diolch yn rhannol i fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru am y
llwybr beicio newydd hwn. Mae bob amser yn bleser gweld cyllid ein Cynllun Datblygu Gwledig ar waith, ac yn gwneud gwahaniaeth
cadarnhaol mewn cymunedau gwledig fel Talacre. Bydd y llwybr beicio o Dalacre i Ffynnongroyw o fudd i bobl leol ac yn eu hannog i
wneud mwy o ymarfer corf yn ogystal â denu mwy o gerddwyr, beicwyr ac ymwelwyr i’n harfordir.”

Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint “Rwy’n hynod falch o agor y llwybr beicio ochr yn ochr â’r Dirprwy
Weinidog. Mae’r prosiect hwn wedi’i ddarparu yn rhannol fel rhan o raglen Cysylltu Cymunedau Sir y Fflint sy’n ceisio gwella, datblygu a
hyrwyddo cyfres o lwybrau cerdded, llwybrau beicio a llwybrau ceffylau i gysylltu cymunedau yng nghefn gwlad Sir y Fflint. Gall preswylwyr
ac ymwelwyr bellach fwynhau beicio yn ogystal â cherdded ar hyd arfordir y sir ac yng nghefn gwlad.”

Mae’r prosiect wedi derbyn tua £715,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae
cyllid arall wedi’i ddarparu drwy’r Gronfa Drafnidiaeth Ranbarthol, Y Gronfa Drafnidiaeth Leol a Chyngor Sir y Fflint sy’n gyfanswm o ryw
£500,000.

Llwyddiant i Wythnos Fusnes Sir y Fflint 2014

O’r chwith i’r dde: Paul Hildreth, Coleg Prifysgol Llundain, Clare Budden, Prif Swyddog Cymuned a Menter Cyngor Sir y Fflint, Y Cynghorydd Derek Butler Aelod o’r Cabinet dros Ddatblygiad Economaidd, Yr Arglwydd Barry

Jones, Llywydd Wythnos Fusnes Sir y Fflint

Mae Wythnos Fusnes Sir y Fflint 2014 wedi bod yn llwyddiant ysgubol am yr wythfed flwyddyn yn olynol, wrth i bobl heidio i 18 o
ddigwyddiadau a gweithdai sy’n profi fod Sir y Fflint wedi ymsefydlu ei hun fel lle i wneud busnes.

Yr uchafbwyntiau eleni oedd yr agoriad swyddogol ddydd Mawrth gyda Mark Berrisford-Smith, Prif Economegydd o HSBC yn rhoi sgwrs
dan y teitl Cyflwr y Genedl; Airbus yn dathlu 75 mlynedd ym Mrychdyn; cynhadledd menter gymdeithasol yng Ngholeg Cambria a
digwyddiadau rhwydweithio ddydd Gwener rhwng busnesau Sir y Fflint a Wrecsam.

Yr arddansgofa fusnes, a noddwyd gan gwmni Westbridge Furniture Designs, oedd y fwyaf o’i bath yng ngogledd Cymru gyda dros 70 o
stondinau yn arddangos cwmnïau a gwasanaethau o bob rhan o’r rhanbarth. Roedd y gweithdai a’r seminarau’n cwmpasu’r gadwyn
gyflenwi a marchnata gyda 160 o bobl yn bresennol yn y seminar fusnes Arloesedd yr MDA.

Daeth yr wythnos fusnes i ben gyda digwyddiad poblogaidd y Gwobrau Busnes, a gefnogwyd gan gwmni AGS Security o’r Wyddgrug, ac a
gynhaliwyd yn Soughton Hall ar nos Wener 17 Hydref.

Meddai’r Cynghorydd Derek Butler, Aelod o’r Cabinet dros Ddatblygu Economaidd:
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“Mae Wythnos Fusnes Sir y Fflint wedi dod â channoedd o fusnesau at ei gilydd unwaith eto drwy’r bartneriaeth unigryw a llwyddiannus
rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat. Rydym wedi cael digwyddiadau a seminarau gwych ac ar ran y Cyngor, hoffwn ddiolch o galon i’n
holl noddwyr a’r partneriaid sy’n gweithio mor galed gyda thîm Busnes y Cyngor i wneud y digwyddiad hwn yn bosibl."

Cynhaliwyd Wythnos Fusnes Sir y Fflint 2014 o 7 - 17 Hydref: http://www.flintshirebusinessweek.co.uk/ (http://www.flintshirebusinessweek.co.uk/)

Ceir manylion am Wobrau Busnes Sir y Fflint ar wefan http://www.flintshirebusinessawards.co.uk/ (http://www.flintshirebusinessawards.co.uk/)

Cardiau Nadolig

Mae Archifdy Sir y Fflint wedi cynhyrchu pedwar cerdyn Nadolig gwahanol yn seiliedig ar gloriau rhaglenni pantomeim o’r 1950au sy’n
ffurfio rhan o Gasgliad Dennis Griffiths a gedwir yn yr Archifdy.

Bu i’r Henadur Dennis Griffiths YH, ysgrifennu, cynhyrchu a chyfarwyddo dros 27 o bantomeimiau ar gyfer Cwmni Pantomeim Amaturaidd
Bwcle rhwng 1935 ac 1959 a ddenodd gynulleidfaoedd mawr o ogledd Cymru a thu hwnt ac a gododd filoedd o bunnau i elusennau. Roedd
rhoddion gan y Cwmni yn bennaf gyfrifol am brynu Hawkesbury House yn 1944 fel canolfan gymuned i bobl Bwcle.

Meddai’r Cynghorydd Chris Bithell, Aelod o’r Cabinet dros Addysg:

'Roedd Henadur Griffiths yn ddyn dawnus iawn. Ef oedd cyd-sefydlydd Cyngor Drama Cymru a bu’n ghynyrchydd Cylch Drama Bwcle am
dros 25 mlynedd. Ef hefyd oedd llywydd cyntaf Cymdeithas Ddrama Sir y Fflint.

'Yn ystod ei fywyd cyhoeddus prysur bu’r Henadur Griffiths yn aelod o Lys Prifysgol Cymru, corff llywodraethu Coleg Normal Bangor, Is-
gadeirydd Cyd-bwyllgor Addysg Cymru ac, ar un adeg, roedd yn Gadeirydd Plaid Ryddfrydol Cymru. Mae’r cardiau y mae’r Archifdy wedi’u
cynhyrchu yn deyrnged i’r dyn a oedd yn biler uchel ei barch yn y gymdeithas. Rwy’n cofio mynd i’w bantomeimiau pan oeddwn yn blentyn
ac mae’n braf ein bod yn ei gofio ef a’i gyfraniadau fel hyn yn enwedig yr adeg hon o’r flwyddyn.'

Gellir prynu’r cardiau sy’n dod mewn set o bedwar (un o bob dyluniad) am £2 yn yr Archifdy ar Lôn y Rheithordy, Penarlâg. Maent ar gael
o'r siop yn Clwyd Theatr Cymru ac o Lyfrgell Bwcle hefyd. Fel arall, os na allwch gyrraedd y siopau hyn ac yn dymuno prynu set, ffoniwch y
swyddfa ar 01244 532364 a thalu gyda cherdyn neu siec - bydd rhaid talu tâl postio bach ychwanegol.

Lansio caffi’r cof fel rhan o gynllun gofal ychwanegol
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Cafodd caffi’r cof ei lansio’n swyddogol yn ddiweddar gan Faer yr Wyddgrug, y Cynghorydd Carol Heycocks, yn Llys Jasmine, cartref gofal
ychwanegol yn yr Wyddgrug.

Menter ar y cyd yw'r caffi rhwng Cymdeithas Dai Wales & West, Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint, Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd-ddwyrain Cymru, Cymdeithas Alzheimer’s a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Nod y caffi yw helpu pobl sy’n cael trafferth cofio (p’un a ydynt wedi cael diagnosis ai peidio) ac sy’n byw yn Sir y Fflint, a’r rheini sy’n gofalu
amdanynt. Byddant yn cyfarfod bob yn ail ddydd Iau o 1.30 tan 3.30pm yn Llys Jasmine, yr Wyddgrug. Yno, cewch gymorth a chyngor am
ddim a chyfle hefyd i gymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau a chlywed sgyrsiau gan weithwyr iechyd proffesiynol.

Dywedodd y Cynghorydd Christine Jones, Aelod Cabinet Cyngor Sir y Fflint dros Wasanaethau Cymdeithasol: “Mae’r caffi yn syniad gwych
ac yn ffordd wych i bobl sy’n byw gyda dementia, a’u gofalwyr, ddod at ei gilydd yn gymdeithasol a chael cymorth a chyngor proffesiynol.
Mae’r cyfan yn rhan o’r bartneriaeth sydd wedi creu cynllun mor ardderchog yn Llys Jasmine."

Dywedodd Anne Hinchey, Prif Weithredwr Cymdeithas Dai Wales & West: "Rwy’n falch bod caffi’r cof wedi agor yn Llys Jasmine, sef ein
cynllun gofal ychwanegol sydd wedi derbyn gwobrau, ac rwy’n falch hefyd fod cynifer o bobl o’r gymuned leol yn ymuno â’r preswylwyr yn y
caffi.  Mae’r cyfan yn deillio o’r berthynas ardderchog sydd gennym gyda’n partneriaid gan gynnwys Cymdeithas  Alzheimer’s a Chyngor Sir
y Fflint."

 

Safle treulio anaerobig yn dechrau troi gwastraff bwyd yn ynni adnewyddadwy

Mae safle treulio anaerobig mwyaf Cymru, sy’n rhedeg ar wastraff bwyd o dair sir yng ngogledd Cymru, wedi dechrau cynhyrchu trydan
adnewyddadwy.

Mae’r arbenigwr treulio anaerobeg, Biogen, wedi llwyddo i gomisiynu’r safle a fydd yn prosesu 22,500 tunnell o wastraff bwyd bob blwyddyn
yn y Waen ger Llanelwy.

Bydd Biogen Waen yn prosesu’r gwastraff bwyd a gesglir bob wythnos o Gonwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint, gan gynhyrchu 1MW o ynni
gwyrdd, digon i bweru 2,000 o gartrefi.

 Yn ogystal â chyhyrchu ynni adnewyddadwy, bydd y safle hefyd yn cynhyrchu bio-wrtaith fel rhan o’r broses, a fydd yn cael ei gyflenwi i’w
ddefnyddio ar dir fferm gerllaw.

 Dechreuodd y gwaith adeiladu ar hen safle’r lladd-dŷ yn 2012 ac mae wedi cymryd ychydig dros flwyddyn i’w gwblhau.
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Bydd y safle treulio anaerobig yn helpu cynghorau i sicrhau nad yw gwastraff bwyd yn cael ei golli mewn safleoedd tirlenwi yn ogystal â
helpu Cymru a’r DU i gyrraedd ei darged o gynhyrchu 15 y cant o’i drydan drwy ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2020.

Meddai'r Cynghorydd Kevin Jones, Aelod o'r Cabinet dros y Strategaeth Wastraff, Diogelu'r Cyhoedd a Hamdden:

''Gall trigolion Sir y Fflint fod yn falch iawn o'u hymdrechion i ailgylchu eu gwastraff bwyd, yn enwedig o ystyried yr holl wastraff y mae ein
timau gwastraff wedi’u casglu. Mae'r broses drin newydd yn dod â budd amlwg i'r gymuned ac i’r amgylchedd ehangach a hoffwn annog
pawb i ailgylchu eu gwastraff bwyd er mwyn lleihau lefelau gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi a chynyddu lefel yr ynni adnewyddadwy a
chynaliadwy a gynhyrchir." 

Mynediad haws at Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymunedol

Mae gwasanaeth newydd yn cael ei lansio’r gwanwyn nesaf fydd yn ei gwneud hi’n haws i bobl dros 18 gael mynediad at iechyd a gofal
cymdeithasol cymunedol yn Sir y Fflint.

Mae Cyngor Sir y Fflint, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r sector gwirfoddol wedi ymuno i ddarparu mynediad cysylltiedig at
wasanaethau a gwybodaeth iechyd a gofal cymdeithasol cymunedol. Mi fydd modd i breswylwyr gysylltu drwy ddefnyddio un rhif ffôn i
siarad ag aelod o dîm o staff iechyd a gofal cymdeithasol wedi’u cyd-leoli.

Enw’r fenter ydy'r Un Pwynt Mynediad, mi fydd hi’n darparu llwybr integredig a syml at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
cymunedol. Mi fydd hi hefyd yn darparu pobl broffesiynol â ffordd o rannu gwybodaeth a darparu gwasanaethau sydd wedi’u cydlynu’n well.

Caiff anghenion y galwr eu hadnabod yn dilyn yr ymholiad cyntaf, yn gwneud yn siŵr eu bod yn cael eu cyfeirio at wasanaethau eraill yn y
gymuned leol neu’n cael eu cyfeirio at y gwasanaeth cywir. Mi fydd hi hefyd yn galluogi pobl i gael mynediad at yr ystod eang o gefnogaeth
sydd ar gael yn eu cymunedau.

Mi fydd hi’n un o chwech ar draws ardaloedd Cyngor Sir Gogledd Cymru ac mae'n cael ei hariannu’n rhanbarthol gan Gronfa Cydweithio
Rhanbarthol Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Christine Jones, Aelod Cabinet y Gwasanaethau Cymdeithasol: “Mi fydd y ffordd newydd yma o weithio’n golygu
bod defnyddwyr ein gwasanaethau’n gallu cysylltu ag un rhif yn hytrach na nifer o sefydliadau sy’n gallu drysu a chymryd amser.

Rydw i’n falch ein bod ni’n mynd i allu cynnig gwasanaeth di-dor i bobl, yn gweithio gyda’n partneriaid yn y sectorau gwirfoddol ac iechyd i
sicrhau bod pobl yn cael y wybodaeth gywir o’r gwasanaeth cywir ar yr amser cywir.”

Gwasanaethau'r Cyngor dros y Nadolig

Casglu gwastraff dros y Nadolig

file:///L:/FCC_Fileshare_05/CorporateCommunicationsSharedWork/GovDelivery/Past%20Your%20Council%20editions/Rhifyn%20Rhagfyr%202014.htm



22/05/2018 Rhifyn Rhagfyr 2014

file:///L:/FCC_Fileshare_05/CorporateCommunicationsSharedWork/GovDelivery/Past%20Your%20Council%20editions/Rhifyn%20Rhagfyr%202014.htm

 

 

Oriau agor swyddfeydd y Cyngor, marchnadoedd a Chanolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu
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	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014Cyflwyno tâl am wagio ail finiau gwastraff y cartref Arbedion £50,000 Bydd pob cartref yn cael casgliad bin gwastraff yr ardd bob pythefnos o fis Mawrth i fis Hydref.  Codir tâl ar y preswylwyr hynny sy’n gofynam wagio ail fin gwastraff yr ardd. Codir y tâl yn flynyddol am bob bin ychwanegolCyflwyno patrwm gwaith 7 diwrnod a dim casgliad ychwanegol dros y Nadolig Arbedion £50,000 Caiff casgliadau gwastraff ar ddydd Sadwrn eu hymestyn a chaiff casgliadau ar ddydd Sul eu cyflwyno 
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014Categori 3 – Mwy o effaith uniongyrchol ar y cyhoeddRhesymoli Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref y Sir Arbedion £400,000 Mae gan Sir y Fflint wyth o ganolfannau a weithredir gan weithwyr y Cyngor, sef y nifer uchaf yng Nghymru.  Gostwng nifer y safleoedd ibedwar lleoliad sy’n rhoi’r mynediad gorau i breswylwyr.  Contractio’r gwaith o reoli’r cyfleusterau neu gyflwyno contractau cymell i gynyddulefelau ailgylchu yn y safleoedd.  Caiff cyfleoedd ar gyfer Mentrau Cymdeithaso
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014Codi tâl ar denantiaid y cyngor am wasanaeth larwm cymunedol.  (Codir tâl ar bob deiliadaeth arall ar hyn o bryd)Codi tâl am Lety Gwely a Brecwast Cynnydd mewn incwm o £10,000 Codi £15 yr wythnos i wrthbwyso’n rhannol y diffygion mewn gwasanaeth.Dysgu Gydol OesCynigion Dysgu Gydol OesCategori 1 – Dim effaith uniongyrchol ar y cyhoeddProfion Gallu gwybyddol (CATS) Arbed £30,000 Rhoi'r gorau i gynnal profion CATS. Dibynnu ar ddata profion cenedlaethol a rhagfynegyddion.Clerc Cyrff
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014Mynediad teg i weithgareddau allgyrsiol Arbed £157,000 Mae'r Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion wedi cynyddu, felly mae'r gost o dalu i ddisgyblion gymryd rhan mewn gweithgareddauallygyrsiol os na all eu rhieni wneud hynny yn cael ei drosglwyddo i ysgolion, sydd â'r hyblygrwydd i ddefnyddio'r grant neu gyllid arall iddiwallu anghenion dysgwyr.Lwfans gwisg ysgol Arbed £19,000 Lleihau'r lwfans gwisg ysgol yn unol â'r gofynion statudol.Ystafelloedd dosbarth symudol Arbed £44,0
	Gostwng nifer y sioeau a gynhelir bob blwyddyn o 8 i 6. Gostwng costau staffio. Cynyddu incwm.Gwasanaethau Arlwyo Arbedion £187,000 Cynnydd mewn incwm o £105,000 Adolygu’r gwasanaeth arlwyo presennol i holl adeiladau’r Cyngor  (gan gynnwys ysgolion).  Gweithredu ffyrdd modern ac effeithlon oweithio gan leihau gwastraff a chynyddu darpariaeth gwasanaeth electronig.  Cynyddu nifer y disgyblion sy’n dewis cael prydau ysgol ganreoli’r gwaith o gasglu taliadau yn effeithiol.  Glanhau – model darparu gwahanol Arb
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014Adolygu Cymorth i Deuluoedd Arbed £64,000 Dileu'r swydd Uwch Ymarferydd sy'n wag ar hyn o bryd a lleihau'r gyllideb ar gyfer darpariaeth statudol nad yw'n hanfodol.Ad-drefnu'r Gwasanaethau Plant Arbed £18,000 Ad-drefnu'r strwythur staffio a dileu 1 swydd Rheolwr Tîm.Rhesymoli'r tîm asesiadau ariannol                              Arbed £40,000 Lleihau'r gweithlu drwy uno'r tîm Asesu Ariannol a'r tîm Derbyn Arian.Ad-drefnu'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Arbed £15,000 Archwili
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014Adolygu'r meini prawf cymhwyster ar gyfer gofal seibiant Arbed £150,000 Defnyddio meini prawf newydd ar gyfer gofal seibiant sy'n seiliedig ar anghenion personol, gan gadw at egwyddor sy'n sicrhau bodgofalwyr yn cael cymorth i ymgymryd â'u rôl hanfodol. Yn gymwys i bob grŵp /oedran.Adolygu nifer y safleoedd lle caiff gofal tymor hir ei ddarparu'n fewnol                             Arbed £75,000 Adolygu Orchard Way.  Gofal tymor byr i'w ddarparu o'r ddau safle arall gan seilio le
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014Mae manylion  perfformiad Cyngor Sir y Fflint yn ystod 2013-14 i’w gweld yn Adroddiad Perfformiad Blynyddol y Cyngor sydd wedi’igyhoeddi.Mae'r adroddiad yn adolygu cynnydd y Cyngor yn erbyn y blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Gwella ac yn crynhoi cyraeddiadau’rsefydliad. Mae’r crynodeb i’w weld yma. (http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Policy-and-Performance/Adroddiad-Perfformiad-Blynyddol---Crynodeb-(Cymraeg).pdf)Y llynedd, llwyddodd y Cyngor i:helpu preswylwyr i reoli d
	O’r chwith i’r dde yn y blaen: y Cyng. Bernie Attridge, y Cyng. Helen Brown, Colin Everett (Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint), Y Cyng. Glenys Diskin YH (Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint), Clare Budden (Prif SwyddogCymuned a Menter) ac aelodau o'r Tîm Tai .Mae Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru (NEW Homes), cwmni tai fforddiadwy Cyngor Sir y Fflint, wedi ennill Gwobr Tai Cymru fawreddog.Enillodd Sir y Fflint wobr Syniad Newydd y Flwyddyn am fod yr awdurdod cyntaf yng Nghymru i sefydlu ei gwmni tai ei hun. Trefn
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014Y Cynghorydd Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, a’r artist Cefyn Burgess gyda disgyblion Blwyddyn 1 a 2.Mae ysgol newydd wedi dathlu tymor newydd gyda gwaith celf arbennig a grëwyd gan y disgyblion ac artist preswyl lleol.Cafodd disgyblion o’r datblygiad newydd gwerth £6.4m, sef Ysgol Tŷ Ffynnon yn Shotton a agorwyd ar ddechrau mis Medi, gyfle i weithioochr yn ochr â’r artist tecstiliau proffesiynol Cefyn Burgess.Bu plant yr adran iau yn dylunio a chreu collages deunyddiau 
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014 Cynhaliodd Cyngor Sir y Fflint ddigwyddiad cyhoeddus yn yr Hen Lys, Y Fflint i ddangos taith rithwir i’r gymuned leol a oedd yn rhoi syniadiddynt o olwg a theimlad y dref yn dilyn yr ailddatblygiad.Mae’r cynigion yn seiliedig ar Uwchgynllun y Fflint a gadarnhawyd yn 2012 ac ar adborth o ddigwyddiadau ymgynghori blaenorol.Rhoddodd randdeiliaid, gan gynnwys trigolion a busnesau lleol, eu barn am gryfderau a heriau’r dref gan gynnwys ymddangosiad ffisegolgwael y maisonettes a’r an
	Bydd gwaith adeiladu yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd ar ysgolion cynradd ac uwchradd newydd yn Nhreffynnon a gyd-leolir ar safle’rYsgol Uwchradd bresennol.Cafwyd caniatâd cynllunio yn gynharach eleni a dewiswyd cwmni Galliford Try i adeiladu’r datblygiad newydd blaenllaw hwn, sy’n werth £30miliwn, ar ran uchaf cae’r ysgol bresennol.Bydd un ysgol gynradd newydd yn cymryd lle Ysgol Fabanod Perth y Terfyn ac Ysgol Iau y Fron ar gyfer dysgwyr hyd at 11 oed.  Bydd yrysgol ar yr un safle â chyfleuster newydd Ysgo
	Meddai’r Cynghorydd Chris Bithell, Aelod o Gabinet Cyngor Sir y Fflint dros Addysg: "Bydd y campws dysgu newydd hwn yn Nhreffynnon yn gyfleuster modern a newydd i blant, pobl ifanc a’r gymuned ehangach.  Mae’rcynlluniau hyn yn ffurfio rhan o fuddsoddiad arfaethedig Sir y Fflint yn eu hysgolion o dan Raglen Ysgolion ac Addysg o’r 21ain Ganrif ganLywodraeth Cymru.”Yn y cyfamser, cynhaliwyd digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr mewn cysylltiad â’r prosiect hwn yng Ngholeg Cambria ar gampws GlannauDyfrdwy.  Roedd Gallifo
	Agorwyd y llwybr beicio newydd o Dalacre i Ffynnongroyw yn swyddogol gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans AC acArweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Aaron Shotton, ddydd Iau 2 Hydref.Bu aelodau o Ganolfan Ddydd Tŵr y Cloc yn hyrwyddo pwysigrwydd ymarfer corff ac iechyd drwy feicio ar hyd y llwybr beicio aml-ddefnyddnewydd sy’n ffurfio rhan o gyswllt beicio parhaus o ogledd Mostyn trwodd i Ffynnongroyw ac ymlaen i Dalacre ac yna parhau ar hydRhwydwaith Beicio Cenedlaethol 5 ymlaen i Brestatyn.Mae’
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014Meddai’r Dirprwy Weinidog dros Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans: “Mae’r diolch yn rhannol i fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru am yllwybr beicio newydd hwn. Mae bob amser yn bleser gweld cyllid ein Cynllun Datblygu Gwledig ar waith, ac yn gwneud gwahaniaethcadarnhaol mewn cymunedau gwledig fel Talacre. Bydd y llwybr beicio o Dalacre i Ffynnongroyw o fudd i bobl leol ac yn eu hannog iwneud mwy o ymarfer corf yn ogystal â denu mwy o gerddwyr, beicwyr ac ymwelwyr i’n harfordir.”Meddai’r
	O’r chwith i’r dde: Paul Hildreth, Coleg Prifysgol Llundain, Clare Budden, Prif Swyddog Cymuned a Menter Cyngor Sir y Fflint, Y Cynghorydd Derek Butler Aelod o’r Cabinet dros Ddatblygiad Economaidd, Yr Arglwydd BarryJones, Llywydd Wythnos Fusnes Sir y FflintMae Wythnos Fusnes Sir y Fflint 2014 wedi bod yn llwyddiant ysgubol am yr wythfed flwyddyn yn olynol, wrth i bobl heidio i 18 oddigwyddiadau a gweithdai sy’n profi fod Sir y Fflint wedi ymsefydlu ei hun fel lle i wneud busnes.Yr uchafbwyntiau eleni oedd 
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014“Mae Wythnos Fusnes Sir y Fflint wedi dod â channoedd o fusnesau at ei gilydd unwaith eto drwy’r bartneriaeth unigryw a llwyddiannusrhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat. Rydym wedi cael digwyddiadau a seminarau gwych ac ar ran y Cyngor, hoffwn ddiolch o galon i’nholl noddwyr a’r partneriaid sy’n gweithio mor galed gyda thîm Busnes y Cyngor i wneud y digwyddiad hwn yn bosibl."Cynhaliwyd Wythnos Fusnes Sir y Fflint 2014 o 7 - 17 Hydref: http://www.flintshirebusinessweek.co.uk/ (h
	Mae Archifdy Sir y Fflint wedi cynhyrchu pedwar cerdyn Nadolig gwahanol yn seiliedig ar gloriau rhaglenni pantomeim o’r 1950au sy’nffurfio rhan o Gasgliad Dennis Griffiths a gedwir yn yr Archifdy.Bu i’r Henadur Dennis Griffiths YH, ysgrifennu, cynhyrchu a chyfarwyddo dros 27 o bantomeimiau ar gyfer Cwmni Pantomeim AmaturaiddBwcle rhwng 1935 ac 1959 a ddenodd gynulleidfaoedd mawr o ogledd Cymru a thu hwnt ac a gododd filoedd o bunnau i elusennau. Roeddrhoddion gan y Cwmni yn bennaf gyfrifol am brynu Hawkesbu
	Cafodd caffi’r cof ei lansio’n swyddogol yn ddiweddar gan Faer yr Wyddgrug, y Cynghorydd Carol Heycocks, yn Llys Jasmine, cartref gofalychwanegol yn yr Wyddgrug.Menter ar y cyd yw'r caffi rhwng Cymdeithas Dai Wales & West, Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint, GwasanaethGwybodaeth i Ofalwyr Gogledd-ddwyrain Cymru, Cymdeithas Alzheimer’s a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.Nod y caffi yw helpu pobl sy’n cael trafferth cofio (p’un a ydynt wedi cael diagnosis ai peidio) ac sy’n byw yn Sir y Fflin
	Mae safle treulio anaerobig mwyaf Cymru, sy’n rhedeg ar wastraff bwyd o dair sir yng ngogledd Cymru, wedi dechrau cynhyrchu trydanadnewyddadwy.Mae’r arbenigwr treulio anaerobeg, Biogen, wedi llwyddo i gomisiynu’r safle a fydd yn prosesu 22,500 tunnell o wastraff bwyd bob blwyddynyn y Waen ger Llanelwy.Bydd Biogen Waen yn prosesu’r gwastraff bwyd a gesglir bob wythnos o Gonwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint, gan gynhyrchu 1MW o ynnigwyrdd, digon i bweru 2,000 o gartrefi. Yn ogystal â chyhyrchu ynni adnewyddadwy
	22/05/2018Rhifyn Rhagfyr 2014Bydd y safle treulio anaerobig yn helpu cynghorau i sicrhau nad yw gwastraff bwyd yn cael ei golli mewn safleoedd tirlenwi yn ogystal âhelpu Cymru a’r DU i gyrraedd ei darged o gynhyrchu 15 y cant o’i drydan drwy ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2020.Meddai'r Cynghorydd Kevin Jones, Aelod o'r Cabinet dros y Strategaeth Wastraff, Diogelu'r Cyhoedd a Hamdden:''Gall trigolion Sir y Fflint fod yn falch iawn o'u hymdrechion i ailgylchu eu gwastraff bwyd, yn enwedig o ystyried yr holl w
	Oriau agor swyddfeydd y Cyngor, marchnadoedd a Chanolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu
	Taylorfitch (http://www.taylorfitch.com/) . Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid
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