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Sut y byddwn yn gwneud hyn?  
 

Ein cynllun gweithredu ar gyfer cyflawni'r amcan hwn  
 

(Mae'r uwcholeuo lliw lemwn yn golygu nad hwn yw prif amcan y Cam neu'r Mesur) 

Cyf Camau Gweithredu a Mesurau Targed 
A Cefnogi teuluoedd 

1 

Byddwn yn parhau i ddatblygu'r rhaglen Dechrau'n Deg, gan hyrwyddo ymyrraeth 
gynnar ar gyfer teuluoedd dan anfantais â phlant (0-3) sy'n byw mewn cymunedau 
difreintiedig penodol, gan sicrhau cymorth amlasiantaeth da i deuluoedd ar draws y 
sbectrwm anghenion trwy ddatblygu llwybrau clir gyda phartneriaid mewnol ac allanol.   
(Cam gweithredu wedi'i gynnwys yn Amcan 2 a 5)  

Mawrth 
2018 

2 

Byddwn yn gweithio tuag at ddarparu cynnig gofal plant gwell i rieni plant tair a phedair 
oed sy'n gweithio, yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth a chymorth ariannol / cymorth 
adnoddau, yn ogystal â chynyddu nifer y gwarchodwyr plant sy'n siarad Cymraeg mewn 
ardaloedd o'r sir sydd wedi'u targedu.  
(Gweler yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (Cam gweithredu hefyd wedi'i gynnwys yn Amcan 5) 

Mawrth 
2018 

3 
Byddwn yn ymchwilio i botensial defnyddio tiroedd ysgol y tu hwnt i oriau addysgu er 
mwyn galluogi plant i gael mwy o gyfleoedd chwarae.  
(Gweler yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae / arolygon)(Cam gweithredu hefyd wedi'i 
gynnwys yn Amcan 2 a 5) 

Mawrth 
2018 

4 
Byddwn yn parhau i ddarparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o ymlyniad mewn ysgolion 
er mwyn sicrhau eu bod yn gallu diwallu anghenion emosiynol plant sy'n agored i 
niwed.  

Mawrth 
2018 

5 
Byddwn yn parhau i drawsnewid arferion gwaith cymdeithasol plant drwy gyflwyno'r 
model Uned Plentyn a Theulu systematig o weithio (mewn Podiau) a chyfuno'n gydlynol 
ag Arwyddion Diogelwch  

Mawrth 
2018 

6 

Byddwn yn cynllunio ac yn ail-gomisiynu’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf (0-25 oed) gan 
weithredu newidiadau mewn ymateb i ganllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, a 
chan ddarparu gwasanaethau cymorth ymyrraeth gynnar ar gyfer plant dan anfantais, 
pobl ifanc a theuluoedd ledled y sir.  (Cam gweithredu wedi'i gynnwys yn Amcan 5)  

Mawrth 
2018 

7 
Byddwn yn cymryd rhan weithredol yn yr adolygiad rhanbarthol o drothwyon amddiffyn 
plant a threfniant amlasiantaeth i archwilio achosion o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant 
a gweithredu model ' MACSE ' (Cam-fanteisio'n Rhywiol ar Blant - Amlasiantaeth). 

Mawrth 
2018 

8 

Byddwn yn parhau i ymestyn ymagwedd y Tîm o Amgylch y Teulu ar draws y sir ar gyfer 
rhai 0-25 oed, gan egluro trothwyon i helpu i roi gwybodaeth i deuluoedd ac 
asiantaethau eraill i sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad i'r cymorth iawn ar yr adeg 
iawn. Byddwn yn datblygu dogfen drothwy i gefnogi'r arfer hwn.  
(Cam gweithredu wedi'i gynnwys yn Amcan 5)  

Mawrth 
2018 

9 
Byddwn yn sicrhau bod ein tîm camddefnyddio sylweddau arbenigol yn diwallu 
anghenion y Gwasanaethau Plant ag Oedolion drwy ddarparu cyngor, cymorth a 
mewnbwn uniongyrchol arbenigol i dimau rheng flaen.  
(Cam gweithredu wedi'i gynnwys yn Amcan 8) 

Mawrth 
2018 

10 Byddwn yn adolygu, yng ngoleuni canllawiau newydd, rôl ysgolion, cynghorwyr, a 
phartneriaid o ran eu rôl rhianta corfforaethol.  

Mawrth 
2018 

11 
Byddwn yn cynyddu % presenoldeb plant 2-3 oed cymwys mewn lleoliad gofal plant 
neilltuedig Dechrau'n Deg, sydd am ddim, i'w paratoi i fod yn barod ar gyfer yr ysgol. 
(9.1.8.1)                                                                                                                               (Canlyniad 2016/17 - 78.9%) 

79% 

Amcan Llesiant 1
Dechrau'n Dda - Helpu i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i bob 

plentyn a gwella eu profiadau yn gynnar mewn bywyd

http://www.fis.carmarthenshire.gov.uk/eng/suff_e.htm
http://fis.carmarthenshire.gov.uk/play/sufficiency_e.htm
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Cyf Camau Gweithredu a Mesurau Targed 

12 
Byddwn yn lleihau % absenoldeb heb awdurdod plant 2-3 oed cymwys mewn lleoliad 
gofal plant neilltuedig Dechrau'n Deg, sydd am ddim, i'w paratoi i fod yn barod ar gyfer 
yr ysgol. (9.1.8.8)                                                                                                         (Canlyniad 2016/17 - 4.07%) 

4% 

13 
Byddwn yn cynyddu % y disgyblion sy'n cyflawni'r deilliant disgwyliedig ar ddiwedd y 
Cyfnod Sylfaen (5.0.2.9 nawr PAM/003) (Hefyd wedi'i gynnwys yn Amcan 3)  

(Canlyniad 2016/17 - 85.9%) 
86.5% 

14 

Gall pawb, boed yn oedolyn neu'n blentyn, gael llais – cyfle – hawl – i gael ei glywed fel 
unigolyn, fel dinesydd, i lywio'r penderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Fel rhan o'r 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant newydd, gofynnir i blant a ydynt yn 
fodlon ar y gofal a'r gefnogaeth maent yn eu cael.  (PAM/027) 
(Roedd arolwg 2016/17 yn dangos bod 81.7% yn fodlon a bod 1.2% heb fod yn fodlon.  
Fe wnawn bopeth o fewn ein gallu i wella hyn.)   

82% 
neu'n 
uwch  

15 
Ein nod yw cadw i leiafswm ganran y plant sy'n derbyn gofal a chanddynt brofiad o 
symud ysgol unwaith neu ragor yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, ac nad 
oedd y symud hwnnw oherwydd trefniadau pontio. (SCC/32)    (Canlyniad 2016/17 - 3.4%) 

5.0% 

16 Ein nod yw lleihau % y plant mewn gofal yr oedd yn rhaid iddynt symud 3 gwaith neu 
fwy (Roedd yn SCC/33 nawr mae'n PAM/029)                                           (Canlyniad 2016/17 - 11.17%) 

10.68% 

17 Byddwn yn cynyddu canran yr asesiadau plentyn a gwblheir ar amser (roedd yn SCC/24 
nawr mae'n PAM/028)                                                                         (Canlyniad 2016/17 - 82.9%) 

84% 

18 Byddwn yn sicrhau bod plant a gefnogir yn dal i fyw gyda'u teulu lle bynnag y bo'n 
bosibl (SCC/25)                                                                                                  (Canlyniad 2016/17 – 79.7%) 80.7% 

19 Byddwn yn sicrhau bod plant sy'n derbyn gofal yn dychwelyd adref o ofal mor gyflym a 
mor ddiogel â phosibl (SCC/26)                                                       (Canlyniad 2016/17 - 24.6%) 25.2% 

20 Ein nod yw lleihau % yr achosion o ailgofrestru plant ar Gofrestrau Amddiffyn Plant yr 
awdurdod lleol (CPR) (SCC/27)                                                                  (Canlyniad 2016/17 - 10.4%) 9.4% 

21 Byddwn yn lleihau'r cyfartaledd amser ar gyfer yr holl blant oedd ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant yn ystod y flwyddyn (SCC/28)                   (Canlyniad 2016/17 - 275 diwrnod) 

273 
diwrnod 

B Anghenion Addysgol Arbennig 

1 

Byddwn yn parhau i neilltuo cyllid Anghenion Dysgu Ychwanegol i ysgolion a'u helpu i 
fapio darpariaeth a diwallu'r holl anghenion ar lefel leol. Byddwn yn ystyried camau yn y 
dyfodol i ddatblygu fformiwla cyllid ysgolion genedlaethol wedi'i seilio ar anghenion ar 
gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol  

Mawrth 
2018 

2 
Byddwn yn parhau i gefnogi ysgolion i ddatblygu eu hymagweddau cynllunio sy'n 
canolbwyntio ar unigolion i nodi angen, cyflawni darpariaeth dysgu ychwanegol 
bersonol a darparu ymatebion integredig cyfannol drwy waith amlasiantaeth.  

Mawrth 
2018 

3 
Byddwn yn parhau i ddatblygu Cynlluniau Datblygu Unigol i ddiwallu'r holl anghenion 
ym mhob cam   

Mawrth 
2018 

4 
Byddwn yn monitro, yn gwerthuso ac yn dathlu cyflawniadau adeg cerrig milltir 
allweddol o ran diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol, yn enwedig y fframwaith asesu 
a gwerthuso i roi'r hyder i ysgolion fod yn arloesol.  

Mawrth 
2018 

5 

Byddwn yn adolygu data'r gweithlu mewn perthynas ag ystod o wasanaethau cymorth, 
e.e. Seicoleg Addysg a Phlentyn, cymorth Nam ar y Synhwyrau ac Athrawon 
Ymgynghorol, i sicrhau cymorth ar gyfer nifer fach o achosion o anghenion cymhleth 
iawn a nifer fawr o achosion o anghenion sy'n isel eu cymhlethdod.  

Mawrth 
2018 

6 Byddwn yn cynyddu % y cyngor seicolegol statudol a gyflwynir o fewn amserlen 6 
wythnos. (4.1.2.1)                                                                                (Canlyniad 2016/17 - 83%) 

85% 

7 Byddwn yn cynyddu % y datganiadau terfynol o angen addysgol arbennig a gyhoeddir o 
fewn 26 o wythnosau gan gynnwys eithriadau (EDU/015a)     (Canlyniad 2016/17 – 43.9%)  

45% 

8 
Byddwn yn cynyddu % y datganiadau terfynol o angen addysgol arbennig a gyhoeddir o 
fewn 26 o wythnosau ac eithrio eithriadau (EDU/015b)            (Canlyniad 2016/17 – 
71.4%)  

90% 

 


