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Cynllun Gweithredu ac Ymyrryd yn Gynnar Cyngor Sir Ynys Môn 2020/2021 

 

Canlyniad 

Poblogaeth  

Gweithredu Dangosydd 

Perfformiad 

Allweddol 

Ch1  Ch2 Ch3 Ch4 Cyfrifoldeb / 

Amserlen Cwblhau 

Generig / 

Corfforaethol 

Cytuno ar fframwaith llywodraethu cadarn i 
oruchwylio y gweithredir y Strategaeth 
Gorfforaethol ar Atal ac Ymyrryd yn Gynnar  

Cael 
cymeradwyaeth 
yr Uwch-dîm 
Rheoli i’r cynnig 

    Uwch-dîm Rheoli / Bwrdd 
Atal ac Ymyrraeth 
Gynnar 
 
31.1.2021 

Adolygu cytundeb ynghylch cylch gwaith, 
pwrpas a chylch gorchwyl y Bwrdd gyda 
byrddau strategol eraill yng Nghyngor Sir 
Ynys Môn 

Llunio cylch 
gorchwyl 
newydd i’r 
Bwrdd os ceir y 
gymeradwyaeth 
uchod  

    Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth Gynnar 
 
 
 
 
 
31.1.2021 

Cytuno ar y Fframwaith Rheoli Perfformiad yn 
unol â Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru 

Cwblhau’r 
ddogfen yn 
amodol ar y 
canllawiau 
drafft i’w rhannu 
gan Lywodraeth 
Cymru  

    Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth Gynnar 
 
 
 
 
 
 
31.3.2021 

Mapio’r holl ddarpariaeth bresennol  Cynnal Ymarfer 
/gweithdy a 
llunio papur yn 
sgil hynny  

    Bwrdd Ataliol ac  
Ymyrraeth Gynnar 
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31.3.2021 

Ystyried y ffrydiau gwaith allweddol sy'n 
ofynnol i yrru'r Strategaeth Atal ac Ymyrryd yn 
Gynnar a chytuno arnynt 

Ffurfio ffrydiau / 
is-grŵp os 
byddir yn 
cwblhau 
Fframwaith 
Canlyniadau  

    Bwrdd Ataliol ac 
Ymyraeth yn Gynnar 
 
31.3.2021 

Cytuno ar strategaeth gyfryngau gydlynol i 
hyrwyddo'r agenda Atal ac Ymyrryd yn 
Gynnar 

Llunio’r ddogfen 
a’i chyhoeddi 

    Gohebiaeth Gorfforaethol 
/ Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth Gynnar 
31.3.2021 

Ceisio ymrwymiad ar draws y Cyngor a 
buddsoddiad ariannol gan yr holl 
Wasanaethau i oruchwylio gweithrediad y 
mesurau Atal /Ymyrryd yn Gynnar fel yr 
amlinellir yn y strategaeth. 

??     Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth Gynnar / 
Uwch-dîm Rheoli 
 
31.3.2021 

Datblygu fframwaith hyfforddi cyffredin i'w 
weithredu ar draws y cyngor i'r holl staff ac 
aelodau etholedig mewn perthynas ag 
Ymyrraeth Ataliol / Gynnar  

Drafftio’r 
fframwaith a’i 
gylchredeg i 
holl 
wasanaethau’r 
Awdurdod 
Lleol- os ceir 
cymeradwyaeth 
yr Uwch-dîm 
Rheoli 

    Adnoddau Dynol / 
Bwrdd Atal ac Ymyrraeth  
Gynnar 
 
 
 
 
 
 
31.3.2022 

Ystyried datblygu pwynt cyfeirio un cyswllt a 
brysbennu gyda phartneriaid i symleiddio'r 
system 

Ystyried 
Ymarfer Peilot 
ar gyfer ardal 
ddaearyddol / 
Prosiect a 
sefydlwyd 

    Bwrdd Ataliol ac 
Ymyraeth Gynnar 
 
 
31.3.2022 
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Gwella rheolaeth ar y galw am wasanaethau, 
trwy atal ac ymyrryd yn gynnar, gan sicrhau 
bod pobl yn derbyn y gwasanaeth mwyaf 
priodol ar yr adeg iawn, gyda'r adnoddau sydd 
ar gael, wrth roi ymyrraeth a chefnogaeth 
gofleidiol. 

??     Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth Gynnar 
 
 
 
Parhaus 

Cynnal adolygiad 12 mis o gynnydd yn erbyn 
argymhellion yr adolygiad ac adrodd arno 

Gwerthuso 
cynnydd a 
llunio adroddiad 
i'w gymeradwyo 
gan y Bwrdd a'r 
Uwch-dîm 
Rheoli 

    FR / RAJ 
 
 
 
 
30.12.2021 
 

Gweithio 

mewn 

Partneriaeth  

Datblygu dull cydgysylltiedig i wella mwy ar 
waith partneriaeth ar draws pob sector er 
mwyn sicrhau 

??     Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth Gynnar 
 
Parhaus 

gwaith ar draws pob sector a chymuned i 
ddatblygu gwasanaethau cyd-gynhyrchiedig 

     Bwrdd Ataliol ac  
Ymyrraeth Gynnar 
 
Parhaus 

Datblygu mwy ar rôl Cydlynwyr Asedau Lleol, 
Gwasanaethau Gwirfoddolwyr Cymunedol i 
ddarparu'r elfen ataliol, fel bod modd cyfeirio 
ymyrraeth gynnar at raglenni ymyrraeth sydd 
wedi'u targedu'n benodol, megis Grant 
Cymorth Plant a Chymunedau a'r Grant 
Cymorth Tai. 

Cael yr arian 
sy’n ofynnol a 
recriwtio fel bo’r 
gofyn 

    Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth Gynnar 
 
 
 
 
31.3.2021 

Datblygu ethos a chynllun o ymarfer seiliedig 
ar gryfderau sy'n gyfannol ac 
amlddisgyblaethol, gan sicrhau y caiff y model 
seiliedig ar le ei arwain gan ganlyniadau (yn 
unol â Fframwaith Llywodraeth Cymru) ac nid 
ei arwain gan wasanaeth. 

??     Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth  Gynnar / 
Uwch-dîm Rheoli 
 
Parhaus 
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Sicrhau fod yr holl brotocolau rhannu 
gwybodaeth wedi'u datblygu fel bod modd 
rhannu gwybodaeth, gan lywio'r prosesau 
gwneud penderfyniadau angenrheidiol 

Cynhyrchu 
Protocolau 
Rhannu 
Gwybodaeth yn 
unol â gofynion 
WASPI 

    Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth Gynnar / 
Uwch-dîm Rheoli 
 
 
31.3.2021 

Chwilio’n barhaus am gyfleoedd i gomisiynu 
gwasanaethau ar y cyd, gan gynnwys cyllid ar 
draws grantiau, e.e., Porth Un Drws Ffrynt i 
ddioddefwyr / goroeswyr camdriniaeth 
ddomestig. 

??     Arweinyddion Rhaglenni 
Grant / Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth Gynnar 
 
Parhaus 

Rhoi’r 

Dechrau 

Gorau mewn 

Bywyd i Blant  

Cyflwyno dull cydweithredol o weithio gan 
ddefnyddio’r rhaglen Dechrau’n Deg i sicrhau 
bod teuluoedd a phlant 0-4 oed y mae angen 
ymyrraeth arnynt yn cyflawni eu cerrig milltir 
sydd wedi’u targedu ac yn cyrraedd eu llawn 
botensial e.e. gwella’r ddarpariaeth iaith a 
lleferydd cynnar. 

Nifer y plant a 
theuluoedd a 
gefnogwyd trwy 
raglen - 
astudiaethau 
achos ar gyfer 
llwyddiant a 
rhwystrau  
Mesur yn erbyn 
Fframwaith 
Canlyniadau 

    Bethan H Jones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.31.2021 

Gweithio ar y cyd â llywodraeth Cymru i 
ddarparu ystod o raglenni gofal plant fel bod 
teuluoedd yn gallu cynyddu eu hincwm a, lle 
bo hynny'n briodol, gael seibiant ystyrlon 

Fel yr uchod 
 
 
 

    Bethan. H. Jones 
 
 
31.3.2021 

Cydgrynhoi a datblygu mwy ar y Prosiectau 
Hwb Cynnar ac Un Drws Ffrynt 
Amlasiantaethol ar gyfer teuluoedd a 
gyfeiriwyd gan asiantaethau proffesiynol fel 
rhai y mae angen mesurau ataliol neu 
ymyrryd yn gynnar arnynt oherwydd ystod o 
faterion a allai gynnwys, datblygiad addysgol, 

Data 
Chwarterol 
 
Gostyngiad yn 
nifer y plant a 
roddwyd ar y 
gofrestr 
amddiffyn plant 

    Llŷr ap Rhisiart / Arwel 
Jones  
 
 
31.3.2021 
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materion ymddygiad, tai, iechyd neu gam-drin 
domestig. 
 
Sefydlu ffordd i fesur cyflawniad yn erbyn 
canlyniadau y cytunwyd arnynt a monitro ac 
adolygu effaith. 

 
Astudiaethau 
achos ar gyfer 
llwyddiant a 
rhwystrau 
 

 
 
 
31.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lle bo modd, oni bai ei fod wedi’i gyfyngu gan 
ganllawiau Llywodraeth Cymru, dileu unrhyw 
‘loteri côd post’ a darparu gwasanaethau sy’n 
seiliedig ar angen 

Adrodd ar 
unrhyw brosiect 
a ariennir ar 
ardaloedd 
daearyddol. 

    Arweinyddion Rhaglenni 
Grant 
 
31.3.2021 

  
Datblygu mwy ar yr Hwb Gwybodaeth, 
Cymorth a Chyngor i blant a theuluoedd 
(Teulu Môn) i roi gwybodaeth, cyngor a 
chymorth amserol, cyfoes ac o ansawdd da i 
deuluoedd. Bydd hyn yn cynnwys 
gwasanaethau fydd yn cefnogi ac yn 
hyrwyddo eu ffordd nhw o fagu plant yn 
effeithiol. 

 
Nifer y 
cyfeiriadau i 
Deulu Môn 

     
Llŷr ap Rhisiart 
 
 
 
 
 
31.3.2021 

Parhau i ddarparu'r Gwasanaeth Tîm o 
Amgylch y Teulu sy'n cynnig cymorth cynnar 
wedi'i dargedu ar gyfer y teuluoedd sydd â'r 
angen uchaf dan y lefel mynediad statudol a, 

Data 
Chwarterol 
 

    Llŷr ap Rhisiart 
 
 
31.3.2021 
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thrwy hynny, ddileu'r angen am ymyrraeth 
gwaith cymdeithasol mwy costus, a lleihau 
nifer y plant y mae angen cynlluniau gofal a 
chefnogaeth ar eu cyfer. 

Gostyngiad yn 
nifer y plant a 
theuluoedd a 
gyfeirir am 
ymyrraeth 
statudol  
 
 
Astudiaethau 
achos ar gyfer 
llwyddiant a 
rhwystrau 
 

Parhau i ddarparu a monitro effaith penodi 
cydlynydd Llesiant a Chynhwysiad a 
gweithiwr cymorth lles a chynhwysiad. 
Bydd y gweithiwr yn ymgysylltu â theuluoedd 
a phlant ar y pwynt cyswllt cyntaf i'w 
cynorthwyo i adnabod y gwasanaethau gorau 
y tu allan i wasanaethau statudol a wnaiff 
hyrwyddo’u lles, cefnogi'r teulu a chynorthwyo 
i gynnwys plant ag anableddau mewn 
gweithgareddau yn eu cymunedau. 

Nifer y 
teuluoedd a 
gefnogir i gael 
mynediad at 
wasanaethau a 
gweithgareddau 
 
Astudiaethau 
achos 

    Llŷr ap Rhisiart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2021 

Darparu Gwasanaeth Cymorth Integredig i 
Deuluoedd fydd yn canolbwyntio ar y 
gwasanaeth atal ac ymyrryd yn gynnar 
ideuluoedd sy'n amlygu pump neu fwy o'r 
symptomau sydd fwyaf tebygol o waethygu 
gan ddefnyddio dangosyddion Cordis Bright / 
Think Families neu Brofiad Niweidiol mewn 
Plentyndod. 
• Teuluoedd y plant hynny y nodwyd eu bod 

wedi dioddef niwed sylweddol yn y 

 
 Niferoedd sy’n 
cyflwyno yn 
categorïau yn y 
golofn 
Gweithredu 

     Llŷr ap Rhisiart 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2021 
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gorffennol ac sydd bellach wedi cael eu 
datgofrestru, 

• Plant y nodwyd bod ganddynt sawl angen na 
chafodd ei ddiwallu ac sydd wedi bod yn 
cael cynllun gofal a chymorth, 

• Plant sydd wedi amlygu rhai dangosyddion 
cynnar o ymddygiad rhywiol niweidiol, 

• Teuluoedd a allai fod â phroblemau lefel isel 
gyda chamddefnyddio sylweddau. 

• Teuluoedd a allai fod â phroblemau iechyd 
meddwl lefel isel, megis pryder a hwyliau 
isel. 

• Teuluoedd y mae carchar wedi cael effaith 
arnynt  

• Teuluoedd y mae cam-drin domestig wedi 
cael effaith arnynt  

• Cynorthwyo plant ag anableddau i gael 
mynediad at weithgareddau yn eu 
cymunedau, cynorthwyo i’w cynnwys yn 
gymdeithasol a normaleiddio eu bywydau. 

• Teuluoedd y gallai bod angen rhywfaint o 
gymorth ychwanegol arnynt i gyflawni eu 
nodau yn llawn a chynnal newid. 

 Gwerthuso effaith defnyddio Swyddog 
Perthynas Iach i roi sylw i ymddygiadau 
rhywiol amhriodol neu broblemus mewn plant 
sy’n amrywio o ran graddau difrifoldeb ac, 
wrth wneud hynny, sicrhau bod: 
 

 Plant yn ddiogel  

  

 Gostyngiad yn nifer y plant sy'n cyflawni 
troseddau rhywiol difrifol neu sy'n cyflawni 
gweithredoedd rhywiol ar blant eraill. 

??     Llŷr ap Rhisiart 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2021 
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 Lleihau'r angen i roi plant mewn gofal ac 
mewn canolfannau asesu a thriniaeth 
arbenigol. 

Creu’r 

Amgylchedd 

Addysgol 

Gorau Posib 

fel bod modd 

i’n Holl 

Ddinasyddion 

Ddysgu’n 

Effeithiol  

Sicrhau fod pob ysgol yn addas i’r diben ac yn 
adlewyrchu anghenion ein cymunedau lleol a 
byd-eang 
 
.• Yn gyflym, gweithredu Rhaglen   
Moderneiddio ysgolion 
• Sicrhau y gellir defnyddio band eang cyflym 
ym mhob cymuned wledig 
• Datblygu siop un stop ardderchog ar gyfer 
gofal plant a gweithio ar y cyd â Dechrau’n 
Deg a chlybiau ar ôl ysgol 
• Gweithredu’r cynllun llwybrau diogel i 
ysgolion sy'n cynnwys llwybrau beicio a 
cherdded 
  

 ???     Gwyneth. M.Hughes / 
Gethin Morgan  
Mathew Henshaw 
 
Gwyneth Hughes a 
Bethan H Jones  
 
 
 
 
 
 
30.12.2021 

Datblygu mwy ar ddealltwriaeth yr holl 
randdeiliaid o effeithiau Profiad Niweidiol 
mewn Plentyndod a datblygu sgiliau i leihau 
effaith negyddol canlyniad addysgol 
 
• Sicrhau bod pob ysgol yn cael ei hachredu’n 
Ysgol sy’n rhoi Cefnogaeth i Ddioddefwyr 
Trawma ac sy'n meithrin pob disgybl i 
gyrraedd ei lawn botensial 
• Hyrwyddo dosbarthiadau anogaeth a all 

gefnogi cwricwlwm amgen pan fo angen. 
• Gwreiddio pwnc Iechyd a Lles ar draws y 

cwricwlwm ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr 

 

      
Gwyneth Hughes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.12.2021 
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Creu hinsawdd o uchelgeisiau, agweddau 
positif a hyder. 
• Hyrwyddo Twf fel ffordd o feddwl 
• Hwyluso cyfleoedd dysgu ar bob lefel gan 

gynnwys addysg oedolion. 
• Hyrwyddo prentisiaethau a swyddi ar gyfer 

twf 
• Ymgorffori'r strategaeth STEM 

      
Gwyneth Hughes  
 
 
 
 
30.10.2021 

Sicrhau bod 

ein 

Poblogaeth 

yn Wydn, yn 

Iach, yn 

Ddiogel ac 

Annibynnol  

 Datblygu'r Gwasanaethau Cydlynu 
Asedau Lleol ar draws Ynys Môn ar 
gyfer plant a Gwasanaethau Oedolion 
i hwyluso gwaith darparu gwasanaeth 
di-dor ac atal cyfeirio neu drosglwyddo 
achosion ymlaen i wasanaethau 
statudol wedi'u targedu, a hynny heb 
fod rhaid. 

Nifer gynyddol 
o Gydlynwyr 
Asedau Lleol yn 
cael eu 
defnyddio 
 
Gostyngiad yn 
nifer y 
cyfeiriadau at 
wasanaethau 
wedi'u targedu 
ar gyfer 
ymyrraeth lefel 
isel 
 
Gostyngiad 
mewn 
cyfeiriadau at 
Wasanaethau 
Statudol 

    Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth  Gynnar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.10.2021 

  Parhau i ddarparu a hwyluso 
gwasanaethau hamdden fforddiadwy a 

???     Gerallt W. Roberts 
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hygyrch ledled Ynys Môn, gan gael 
effaith gadarnhaol ar Iechyd a lles 
corfforol a meddyliol dinasyddion o 
bob oed a gallu, trwy annog bywydau 
mwy egnïol. 

Parhaus 

  Ehangu dull gweithredu’r bartneriaeth 
o roi sylw i gam-drin domestig trwy 
Hwb Un Drws Ffrynt cam-drin 
domestig a datblygu llwybrau clir ar 
gyfer pobl sy'n profi trais / cam-drin 
domestig ac sydd hefyd yn profi 
problemau iechyd meddwl, 
camddefnyddio sylweddau 

Gostyngiad yn 
nifer y plant a 
roddir ar y 
gofrestr 
amddiffyn plant 
 
Gostyngiad yn 
nifer y 
teuluoedd y 
mae angen 
ymyrraeth 
statudol arnynt 

 
 

   Llŷr ap Rhisiart 
Arwel Jones  
 
 
 
 
 
 
 
 
31.10.2021 

  Parhau i ddatblygu'r dull gweithredu o 
ran darparu prosiect ail-alluogi a 
gwasanaeth ataliol, ymyrryd yn gynnar 
arall i alluogi a grymuso pobl i fyw'n 
annibynnol am fwy o amser yn eu 
cartrefi eu hunain 

Gostyngiad yn 
nifer y bobl sy'n 
defnyddio 
gwasanaethau 
statudol prif 
ffrwd am y 
chwe mis cyntaf 
ar ôl derbyn 
prosiect ail-
alluogi 

    Brian Jones 
 
 
 
 
 
 
Parhaus 

  Datblygu ac ehangu mwy ar waith 
darparu hybiau cymunedol a 
Chynlluniau Tro Da i bob grŵp oedran 
ar draws Ynys Môn. 

Cynnydd yn 
nifer yr Hybiau 
a'r Cynlluniau 
sydd ar gael 

    Brian Jones  
 
 
31.10.2021 

  Gweithio tuag at addasu ein 
strwythurau a'n gwasanaeth i ddiwallu 
anghenion pobl hŷn a sicrhau ein bod 
yn cyflawni Statws Cymunedau sy'n 

 
 
?? 

    Bwrdd Ataliol ac 
Ymyrraeth  Gynnar  
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Gyfeillgar i Oedran ar gyfer y 
categorïau a ganlyn fel y'u diffinnir gan 
Sefydliad Iechyd y Byd: 

 Yr amgylchedd adeiledig, 

 trafnidiaeth, 

 tai, 

 cyfranogiad cymdeithasol, 

 parch a chynhwysiad cymdeithasol, 

 cyflogaeth a chyfranogiad dinesig, 

 cyfathrebu a gwybodaeth 

 cymorth cymunedol a gwasanaethau 
iechyd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2022 

  Gweithredu'r Strategaethau Pobl Hŷn 
a Heneiddio’n Dda 

??     Brian Jones  
Parhaus 

Sicrhau bod 
digon o dai ar 
gyfer ein 
dinasyddion 

 Gwneud y mwyaf o waith atal 
digartrefedd i sicrhau bod pobl sy'n 
ddigartref neu'n wynebu digartrefedd 
yn derbyn cymorth cyn gynted â 
phosibl.  

Gostyngiad yn 
y bobl sy'n 
cyflwyno neu 
ailgyflwyno fel 
pobl ddigartref 
statudol 

    Elliw Llŷr /Arwel Jones  
 
 
 
 
Parhaus 

 Parhau i gynnal tenantiaethau ac atal 
digartrefedd trwy ddarparu Cymorth 
Tai i ddinasyddion cymwys o ystod o 
grwpiau bregus 

  

Gostyngiad 
mewn 
digartrefedd 

    Elliw Llŷr / Arwel Jones  
 
 
 
Parhaus 

  Edrych ar gyfleoedd ar draws y cyngor 
i ddod o hyd i dai sy'n cefnogi'r 
agenda atal. 

Cynnydd yn 
nifer y tai addas 
a fforddiadwy. 
Llai o bobl yn 
mynd i gartrefi 
gofal ac ysbytai 
heb fod rhaid. 
Llai o 
ddigartrefedd 

    Elliw Llŷr / Arwel Jones 
 
 
 
 
 
 
 
31.10.2021 
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