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Nodiadau Cyfarwyddyd 

Cyflwyniad 

Mae'r nodiadau hyn yn rhoi canllawiau ar gwblhau Adroddiad ar Ddarpar Ofalwyr 

Maeth (Ffurflen F) - Cymru. Cânt eu hategu gan lyfr Chapman a Owen (2020) ar 

gynnal asesiad gan ddefnyddio Ffurflen F, a chan ganllawiau manwl Adams (2019) 

am arfer gorau wrth gynnal gwiriadau a cheisio geirdaon. 

Lluniwyd y ffurflen hon i'w defnyddio yng Nghymru. Mae ffurflenni tebyg ar gael ar 

gyfer yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Nid yw'r ffurflen wedi'i llunio gyda 

gofalwyr sy'n berthnasau mewn golwg. Dylai unrhyw un sy'n cynnal asesiad 

carennydd ddarllen canllawiau arfer da'r Fframwaith Maethu Cenedlaethol ar gyfer 

asesu a chefnogi gofalwyr maeth sy'n berthnasau. 

Bydd y ffurflen yn cael ei hadolygu a chaiff ei diweddaru a'i diwygio fel bo'n briodol. 

 

Strwythur y ffurflen 

• Y Daflen flaen 

Mae'r daflen flaen yn rhoi gwybodaeth sylfaenol iawn am y darpar ofalwr / gofalwyr 

maeth a'r gwasanaeth maethu. Mae'n cynnwys argymhelliad y gweithiwr 

cymdeithasol ynghylch cymeradwyo yn ofalwr maeth, ac mae'n cynnwys cip ar yrfa'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr). 

• Adran A - Gwybodaeth ffeithiol 

Mae Adran A yn cynnwys y wybodaeth ffeithiol yn bennaf am yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) a'i gartref. Mae Rhan 1 yn adlewyrchu'r wybodaeth y mae'n 

ofynnol ei chasglu dan Gam 1 y broses asesu. Yn Rhan 2 ceir gwybodaeth am 

ddilysu dogfennau ac am wiriadau eraill a gwybodaeth ffeithiol; gwybodaeth sy'n dod 

dan Gam 2 y broses asesu. 
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• Adran B - Disgrifiad a dadansoddiad 

Ceir disgrifiad a dadansoddiad manylach yn Adran B, ac fe’i nodir mewn tair isadran. 

Mae'r cyntaf am yr ymgeisydd(ymgeiswyr), hanes, teulu a ffordd o fyw; yr ail yw 

asesiad o’r gallu i faethu; ac edrycha'r trydydd ar waith paratoi’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) ar gyfer y dasg maethu. 

• Adran C - Gwybodaeth ategol 

Mae'r adran hon yn casglu gwybodaeth ategol sy'n cynnwys deunydd y mae'n 

gyfreithiol ofynnol ei gynnwys (megis geirdaon personol) a dogfennau eraill megis 

coed achau, ecofapiau, cronolegau a rhestri gwirio (gan ddibynnu ar bolisi'r 

gwasanaeth maethu). 

• Adran D - Adroddiadau arbenigol 

Lle bo'n berthnasol, gall yr aseswr gynnwys adroddiadau ychwanegol yn ymwneud â 

maethu rhieni a’u plant, maethu parhaol, neu gynlluniau maethu arbenigol eraill. 

Darperir fformatau ar gyfer adroddiadau maethu rhieni a’u plant a pharhaol. 

• Adran E - Crynodeb ac argymhelliad 

Yn Adran E ceir crynodeb ac argymhelliad y gweithiwr asesu, wedi'i lofnodi ganddo 

ef a'r rheolwr cyfrifol. Mae hefyd yn cynnwys sylwadau'r ymgeisydd(ymgeiswyr) ar yr 

adroddiad. 

• Ffurflenni ac adnoddau ychwanegol 

Darperir dwy set o ffurflenni ac adnoddau i helpu'r aseswr gasglu a chyflwyno peth 

o'r wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer yr adroddiad hwn. Rhestrir y rhain isod. 

 

Ffurflenni ac Adnoddau ychwanegol (Ffurflen F) 

1 Ffurflen gais 

2 Cytundeb asesu 

3 Ffurflen benderfyniad Cam 1 

4 Cronoleg 

5 Cofnod o hyfforddiant paratoi 

6 Adroddiad ar rieni a’u plant 
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7 Adroddiad ar faethu parhaol 

8 Adroddiad ail farn 

9 Nodiadau Aelodau’r Panel 

10 Ffurflen benderfyniad Cam 2 

11 Tabl Cymhwysedd 

 

Ffurflenni ac Adnoddau ychwanegol (Gwiriadau a geirdaon)  

1 Ffurflen caniatáu i wiriadau a geirdaon 

2 Ffurflen geirdaon personol 

3 Ffurflen cofnodi cyfweliadau a’u dadansoddi 

4 Rhestr wirio diogelwch y cartref 

5 Ffurflen asesu cŵn 

6 Ffurflen asesu anifeiliaid anwes 

7 Datganiad ariannol a rhestr wirio 

8 Ffurflen gwirio partneriaid blaenorol 

9 Ffurflen cyflogaeth a gweithgarwch gwirfoddol 

10 Ffurflen geirda ysgolion a meithrinfeydd 

 

Pwrpas yr asesiad a defnyddio Ffurflen F 
 

Yn ei hanfod, mae asesiad sy'n defnyddio Ffurflen F yn ymwneud yn bennaf â nodi a 

yw ymgeisydd neu ymgeiswyr yn addas i'w cymeradwyo fel gofalwyr maeth, 

penderfynu ar fath y maethu y maent yn addas ar ei gyfer ac ystyried unrhyw delerau 

cymeradwyo. Mae'r ffurflen yn cynnig strwythur ar gyfer rhoi tystiolaeth am y 

materion hyn i baneli maethu ac i benderfynwyr y gwasanaeth maethu. 

Pwrpas atodol yw cyfleu'r gwaith a wnaed gydag ymgeiswyr i'w paratoi ar gyfer y 

dasg maethu a nodi mathau’r cymorth y gallai fod eu hangen arnynt. Mae angen i'r 

adroddiad gyfleu hanfod yr ymgeisydd(ymgeiswyr) a'u teulu. 

Yn gryno, tasg yr aseswr yw defnyddio Ffurflen F i nodi teuluoedd y gellir yn 

rhesymol eu hystyried fel rhai sydd â’r rhinweddau gofynnol i faethu, sicrhau eu bod 

wedi ystyried goblygiadau maethu, ystyried mathau’r maethu y maent fwyaf addas ar 

ei gyfer, a diystyru'r gofalwyr hynny sy'n amlwg yn anaddas. 
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Mae'n bwysig bod yn glir iawn nad yw Ffurflen F wedi'i llunio fel offeryn cyfatebu i'w 

rannu'n rheolaidd gyda'r rhai sy'n comisiynu lleoliadau. Ni chafodd erioed ei llunio at 

y diben hwn er y gwyddom, yn ymarferol, y caiff ei defnyddio fel hynny’n aml. Gall y 

wybodaeth a gynhwysir yn Ffurflen F fod yn bersonol iawn ac yn amherthnasol wrth 

ystyried a yw rhywun yn cyfateb yn dda i blentyn penodol. Mewn rhai achosion bydd 

yn cynnwys gwybodaeth am drydydd parti, fel gofalwr maeth yn nodi ei fod wedi cael 

ei gam-drin yn rhywiol gan berson penodol megis perthynas. Byddai'n anghywir 

rhannu’r wybodaeth honno â chomisiynwyr. Gellir hefyd gynnwys gwybodaeth am 

rywedd blaenorol unigolyn yn y ffurflen, a gallai datgelu'r wybodaeth honno fod yn 

drosedd dan Ddeddf Cydnabod Rhywedd 2004. Felly, rydym yn cynghori nad yw 

gwasanaethau maethu’n rhannu'r Ffurflen F â gwasanaethau comisiynu ac, os ydynt, 

dylent fod yn ofalus iawn wrth sicrhau fod yr holl wybodaeth na ddylid ei rhannu wedi 

cael ei golygu. Mae CoramBAAF yn edrych a allai fod yn bosib datblygu offeryn 

penodol at ddibenion cyfatebu 

 

Ffactorau sy’n gwneud gofalwr maeth da 

Wrth feddwl a fydd rhywun yn ofalwr maeth addas, yr hyn yr ydym yn ei wneud go 

iawn yw ceisio gweld a fydd yn effeithiol ac yn gymwys yn y rôl hon. Yn hyn o beth 

tueddwn i olygu y gall gynnig lleoliadau cadarn a sefydlog i blant a phobl ifanc lle 

maent yn hapus ac yn gallu gwneud cynnydd ar draws ystod o fesurau datblygu. 

Mae hyn yn peri i ni ofyn pa rinweddau neu amgylchiadau sy’n golygu y gall gofalwyr 

maeth gynnig lleoliadau o’r fath. Nid yw hwn yn gwestiwn syml  gan y gwyddom fod 

nifer o ffactorau pam fod lleoliadau’n “llwyddo” neu’n “methu” ac nid oes gan nifer o’r 

rhain ddim oll i’w wneud â nodweddion y gofalwr maeth (Sinclair et al, 2005). Mae 

oedran ac ymddygiad y plentyn neu’r person ifanc yn bwysig, ynghyd ag effaith 

cysylltiad y teulu biolegol a phrofiadau’r plentyn yn yr ysgol. Yn ychwanegol, mae 

tystiolaeth bod llawer yn dibynnu ar y “cyfatebiad” rhwng y plentyn a’r lleoliad, boed 

hwnnw’r rhyngweithio rhwng y gofalwr a’r plentyn neu’r berthynas gyda phlant eraill 

yn y cartref maeth. Mae lleoliadau a wneir ar frys, heb roi fawr ddim o ystyriaeth i 

gyfatebu, hefyd yn debygol o beidio â mynd cystal. 
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Noda Luke a Sebba (2013) 'nad oes gwaith ymchwil yn cysylltu nodweddion a 

chymwyseddau ymgeiswyr newydd gofal maeth â mesurau llwyddiant diweddarach' 

ond, er gwaethaf hynny, gallwn ganfod o waith ymchwil, nifer o ffactorau allweddol ar 

gyfer gofalwyr maeth sy'n gysylltiedig â chanlyniadau cadarnhaol i’r plant a'r bobl 

ifanc y maent yn gofalu amdanynt (Quinton et al, 1998; Dozier et al, 2002; Farmer et 

al, 2004; Dozier, 2005; Sinclair, 2005; Sinclair et al, 2005; Dozier and Lindheim, 

2006; Dozier et al, 2009). 

Yr hyn sydd fwyaf tyngedfennol yw’r gallu i riantu. Fe’i disgrifir fel a ganlyn: 

• Y gallu i osod strwythur a ffiniau gyda thegwch ac empathi. Mae angen i 

ofalwyr allu reoli’n effeithiol ymddygiad sy’n anodd ac sy’n gwrthod, a gosod 

disgwyliadau clir a bod yn gadarn wrth fynnu y cydymffurfir â nhw. Lle maent 

yn maethu fel cwpl, mae’n angenrheidiol eu bod yn gytûn wrth ddisgyblu. 

• Y gallu i ddangos cadernid, gwytnwch ac ymrwymiad. Golyga hyn fod gan y 

gofalwyr y cryfder a’r dycnwch fydd yn caniatáu iddynt barhau i faethu plant 

cyn hired ag y bydd angen y lleoliad arno ef neu hi a dangos ymrwymiad iddo 

yn ystod y cyfnod hwnnw.  

Defnyddia Sinclair (2005, t.80) y term ‘rhiantu awdurdodol’ i ddisgrifio arddull sy’n 

cyfuno ffiniau a chynhesrwydd clir, gan awgrymu bod yr arddull rhiantu hon yn fwy 

tebygol o gyflawni canlyniadau maethu cadarnhaol nag arddulliau eraill. Golyga hyn, 

‘Bod angen i ofalwyr fod yn ymroddedig, yn ddygn, yn ofalgar, yn barod i dreulio 

amser gyda'r plentyn a gwrando ac annog, a gosod terfynau lle bo angen’ (Sinclair et 

al, 2005, t.81). 

Pan fydd gofalwyr maeth yn dangos y rhinweddau hyn, byddant mewn sefyllfa dda i 

ddiwallu anghenion plant fel y nodir yn y llenyddiaeth theori ymlyniad. Mewn 

perthynas â babanod, mae Dozier (2005), Dozier and Lindhiem (2006) a Dozier et al 

(2002; 2009) yn dadlau hyn yn dda,; ac mewn perthynas â phlant hŷn, yn cael eu 

hystyried yn ddefnyddiol iawn gan Schofield and Beek (2014) yn The Secure Base 

Model. 
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Bydd y nodweddion mewn perthynas â gosod ffiniau hefyd yn gyson â dulliau theori 

dysgu gymdeithasol o ran maethu, megis gofal maeth aml-ddimensiwn, a phwysleisir 

pwysigrwydd gwneud gweithgareddau gyda phlant a phobl ifanc yn The Secure 

Base Model (Schofield and Beek, 2014) ac mewn theori gwytnwch (Gilligan, 2009). 

Mae'r rhinweddau a nodir uchod hefyd yn cael eu cydnabod yn nimensiwn y gallu i 

riantu yn y Framework for the Assessment of Children in Need and their Families (yr 

Adran Iechyd, 2000), sydd bellach i'w weld yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014, Rhan 3 y Côd Ymarfer, sy'n ymdrin â gofal sylfaenol, sicrhau 

diogelwch, cynhesrwydd emosiynol, ysgogiad, canllawiau a ffiniau, a sefydlogrwydd. 

Mae tystiolaeth gan blant a phobl ifanc yn cynnig cadarnhad pellach mai'r rhain yw 

mathau’r rhinweddau y maent yn eu dymuno yn eu gofalwyr maeth (Sinclair, 2005). 

Maent yn dymuno cael eu caru neu eu hoffi mewn ffordd sy'n sensitif i'w profiadau 

a'u hanghenion ac sy’n osgoi gwrthdaro o ran bod yn deyrngar i deuluoedd biolegol. 

Maent yn gwerthfawrogi anogaeth a sylw; cael clust; amser penodol; a'u gwneud i 

deimlo eu bod yn cyfrif am rywbeth. Mae plant a phobl ifanc eisiau cael eu derbyn yn 

rhan o'r teulu, cael ymlaen ag aelodau eraill o'r teulu a theimlo bod ganddynt le yn y 

teulu hwnnw. Os oes angen iddynt gael eu disgyblu (ac mae rhai yn derbyn yr angen 

am reolau a chanlyniadau), yna maent yn dymuno i'r rhain fod yn deg ac yn gyson. 

Mae pobl ifanc yn dymuno teimlo nad yw eu gofalwr yn gwneud hyn am yr arian yn 

unig, y byddant yn aros gyda nhw ac yn ymladd drostynt doed a ddêl ac, yn enwedig 

os ydynt mewn gofal maeth tymor hir, y bydd yr ymrwymiad hwn yn drech na'u 

cyfnod swyddogol o fod mewn gofal. 

Mae'r ffactorau a nodir uchod yn ymwneud yn bennaf â rhyngweithio â phlentyn a 

pherson ifanc, a ffurfio perthynas ag o, ond mae angen mwy na hyn ar faethu 

llwyddiannus. Felly, mae angen i ni ystyried rhai nodweddion allweddol ychwanegol. 

• Y gallu i weithio'n effeithiol gydag eraill. Mae hyn yn golygu gweithio'n dda 

gydag aelodau eraill o'r tîm maethu, gweithwyr cymdeithasol, rhieni biolegol, 

ysgolion ac eraill. Mae angen empathi a thrin effaith y bobl hyn ar y plant yn 

ofalus, yn ogystal â datblygu perthynas y plentyn â nhw. 
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Mae theori systemau yn ei gwneud yn glir y bydd llwyddiant lleoliad yn aml yn 

dibynnu ar ba mor dda y gall y gwahanol bartïon weithio gyda'i gilydd er lles y 

plentyn, a bydd gofalwyr maeth yn chwarae rhan hanfodol yn hynny. Mae 

adroddiadau Mecanwaith Adolygu Annibynnol (IRM) o Gymru (2013) a Lloegr (2013) 

yn dangos bod materion sy'n ymwneud â gweithio'n agored ac yn onest â gweithwyr 

proffesiynol, ac anawsterau cysylltiedig wrth gyfathrebu’n effeithiol a chynnal hynny, 

ymhlith y rhesymau mwyaf cyffredin dros ystyried bod ymgeiswyr yn anaddas neu 

farnu nad yw gofalwyr maeth bellach yn addas i faethu. Awgryma hyn bod angen i 

asesiadau ystyried yn fanwl a fydd ymgeiswyr yn gallu gweithio'n effeithiol gydag 

eraill, yn enwedig yn y cyd-destunau llawn straen a heriol sy'n anochel gyda maethu. 

• Dealltwriaeth o hunaniaeth ac amrywiaeth. Golyga hyn gael dull gweithredu 

sy'n gwerthfawrogi gwahaniaethau mewn cymdeithas, ac yn dangos 

parodrwydd i ddysgu am ddiwylliannau neu faterion eraill fel sy'n briodol i 

anghenion plant unigol sydd yn eu gofal. Mae'n ymwneud â derbyn plant 

unigol am bwy ydynt, peidio â bod yn feirniadol, a gallu herio gwahaniaethu lle 

bo'n briodol. 

Er nad yw cael dealltwriaeth soffistigedig o faterion hunaniaeth ac amrywiaeth yn 

hanfodol i gael canlyniadau llwyddiannus ym mhob lleoliad maeth, mae hon yn 

rhinwedd ddymunol, ac mae'n cyd-fynd â'r gofynion ym mharagraffau 125–133 o 

Ran 6 y Côd Ymarfer. Mae tystiolaeth sylweddol i ddangos y gall ansensitifrwydd ac 

anwybodaeth mewn perthynas â materion hunaniaeth gael effaith niweidiol 

sylweddol ar blant a phobl ifanc unigol. Mewn cymdeithas gynyddol amlddiwylliannol, 

bydd yn ofynnol i lawer o ofalwyr maeth ofalu am blant o wahanol gefndiroedd ethnig 

a chrefyddol i rai  eu hunain, ac mae llawer o ofalwyr maeth yn gwneud hyn yn 

effeithiol. Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod bod amrywiaeth yn cwmpasu mwy 

nag ethnigrwydd a chrefydd, ac mae materion o ran rhywedd, rhywioldeb ac 

anabledd i gyd yn cyfrannu at ein cymunedau amrywiol. Dylai gofalwyr maeth allu 

dangos safbwynt hyblyg, cynhwysol ac agored os ydynt am ddiwallu anghenion 

unigol plant yn effeithiol a hyrwyddo hunaniaeth a diwylliant plentyn yng Nghymru. 

• Y gallu i ddefnyddio rhwydweithiau cymorth ffurfiol a / neu anffurfiol ar gyfer 

cefnogaeth ymarferol ac emosiynol. 
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Mae cydnabyddiaeth dda i straen maethu, ac mae'n ofynnol i wasanaethau maethu 

ddarparu cefnogaeth strwythuredig sylweddol. Mae angen i ofalwyr maeth allu 

gwneud defnydd da o hyn ond, yn ymarferol, byddant yn aml yn teimlo mwy o fudd 

o'r gefnogaeth a ddaw gan deulu a ffrindiau. Noda Sinclair (2005, t.84) bod ‘gofalwyr 

a dderbyniodd lawer o gefnogaeth gan eu plant eu hunain (gan gynnwys plant sy'n 

oedolion oedd yn byw gartref neu gerllaw) yn profi llai o aflonyddwch’. 

Er bod gwaith ymchwil yn awgrymu bod y ffactorau hyn yn gysylltiedig â gofal maeth 

effeithiol, mae'n bwysig ystyried yr elfennau hyn yn ofalus. Mae'r dystiolaeth yn 

aneglur ac mae'n debygol y gall yr hyn sy'n gwneud gofalwr maeth da i faban ag 

anabledd difrifol fod yn wahanol iawn i'r hyn sy'n gwneud gofalwr maeth da i bobl 

ifanc heriol mewn cynllun triniaeth arbenigol. Felly mae angen defnyddio’r canllawiau 

hyn yn ofalus, yn sensitif ac yn hyblyg. 

 

Ymgymryd â'r asesiad 

Bydd pa mor ddefnyddiol yw unrhyw ffurflen yn dibynnu'n hanfodol ar sgiliau a 

chymhwysedd y person sy'n ei chwblhau. Bydd pa mor ddibynadwy yw’r dystiolaeth 

a roddir gan y canolwyr a'r ymgeisydd(ymgeiswyr) yn amrywio, a bydd yn rhaid llunio 

barn sy'n gymhleth ac yn anodd. Dyma pam mae disgwyl i aseswyr fod â 

chymwysterau, hyfforddiant a chefnogaeth addas ar gyfer y dasg hon. (Mae Ffurflen 

F wedi'i llunio i'w defnyddio gan weithwyr cymdeithasol cofrestredig sydd â phrofiad 

o faethu neu o waith lleoliad teulu.) 

Un o'r sgiliau y mae'n rhaid i aseswr da ei ddangos yw'r gallu i fynd ochr yn ochr â’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) a gweithio'n effeithiol  gydag o(nhw) mewn modd 

cydweithredol. Bydd hyn yn golygu gwrando ar yr ymgeiswyr a’u deall, a chwarae 

rhan weithredol wrth eu helpu i fyfyrio ar yr hyn y gallai maethu ei olygu yn eu cyd-

destun penodol. Bydd hefyd yn golygu cymryd rhan mewn trafodaeth ar eu 

cryfderau, yr hyn a allai fod yn heriol, a pha gymorth y gallai fod ei angen arnynt i 

faethu’n effeithiol. Gallai hefyd olygu helpu rhai ymgeiswyr i weld nad yw maethu’n 

gweddu iddynt, neu nad nawr yw'r amser iawn iddynt faethu. 
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Wrth gyflwyno'r adroddiad asesu, mae'n hanfodol bod barn yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) yn amlwg. Rhaid i'r darllenydd allu gweld rhesymau'r 

ymgeiswyr dros fod eisiau maethu, math y plentyn y credent fyddai'n gweddu i'w 

teulu, y ffordd y gwelant eu bywyd teuluol yn datblygu, math y maethu y maent yn 

dymuno’i wneud, a'r cryfderau y credant y byddent yn ei roi i hyn. Wrth roi'r 

wybodaeth hon a gwybodaeth arall, gallai'r aseswr wahodd yr ymgeiswyr i ddarparu 

eu tystiolaeth ysgrifenedig eu hunain, neu efallai y byddai'n well ganddynt sicrhau 

bod hyn yn amlwg yng nghorff yr adroddiad. 

Adroddiad gwaith cymdeithasol yw'r adroddiad asesu ac er bod cydweithredu’n 

hanfodol, y gweithiwr cymdeithasol sy’n asesu sydd angen cymryd cyfrifoldeb am yr 

adroddiad. Bydd angen iddo roi cyfrif dadansoddol o sut y daeth i'w gasgliadau a 

chyfiawnhau ei argymhelliad ynghylch addasrwydd neu fel arall. Dylai'r dull hwn o 

weithredu fod yn amlwg drwy'r adroddiad. 

Mae'n hanfodol bod yr aseswr yn rhoi ystyriaeth lawn i hunaniaeth ac amrywiaeth 

ymgeiswyr. Mae gwasanaethau maethu wedi cydnabod yn gynyddol y cyfraniad y 

gall oedolion o bob cefndir ei wneud i fywydau plant mewn gofal. Mae ymgeiswyr 

sengl a chyplau priod, cyplau sy’n cyd-fyw, partneriaid sifil, ymgeiswyr hoyw, 

lesbiaidd a heterorywiol ac ymgeiswyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd ethnig, 

diwylliannol a chrefyddol yn ogystal ag ymgeiswyr anabl oll wedi bod yn ofalwyr 

maeth ardderchog. Rhaid i'r asesiad ddigwydd mewn cyd-destun sy'n cydnabod 

gwahaniaethu, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn canolbwyntio ar anghenion plant 

mewn gofal. 

O fewn adran ffurflenni ac adnoddau'r ffurflen hon mae dogfen Cytundeb Asesu a 

allai fod yn ddefnyddiol i gynllunio'r asesiad maethu. 

 

Tystiolaeth a dadansoddiad 

Mae Ffurflen F yn defnyddio strwythur cymhwysedd; ei nôd yw ymdrin a’r holl 

gymwyseddau hynny sy’n bwysig i fod yn ofalwr maeth effeithiol. Wrth ddarparu 

tystiolaeth yn yr adroddiad, mae'n hanfodol bod gweithwyr cymdeithasol sy’n asesu’n 
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deall egwyddorion dull cymhwysedd fel y nodir yn Nodyn Ymarfer 40AF BAAF: 

Undertaking Competence Assessments (2000). Mae'r Nodyn Ymarfer hwn yn diffinio 

cymhwysedd fel cysyniad sy'n cyfuno gwerthoedd, sgiliau a gwybodaeth mewn 

ffordd sy'n weladwy ac yn fesuradwy. Gall tystiolaeth fod ar sawl ffurf, fel arsylwi 

uniongyrchol, cwestiynau uniongyrchol, geirdaon a thystlythyrau pobl eraill, tasgau 

ysgrifenedig penodol neu drafodaethau â ffocws, neu astudiaethau achos. 

Mater i'r aseswr yw penderfynu ar y ffordd orau i gasglu gwybodaeth, ond dylai'r 

adroddiad roi tystiolaeth o amrywiaeth o ddulliau, ac ni ddylai orddibynnu ar 

adroddiad yr ymgeisydd(ymgeiswyr) ohono’i hun. Mae arsylwi uniongyrchol yn 

arbennig o bwysig, ac mae dadleuon cryf i awgrymu y dylai'r aseswr bob amser 

arsylwi ar y gofalwr maeth yn rhyngweithio â phlentyn o oedran tebyg i'r hyn y 

bwriedir ei faethu. Trafodir pwysigrwydd geirdaon a thystlythyrau isod, a gall hyn 

gynnwys tystlythyrau gan blant yn rhwydwaith yr ymgeisydd(ymgeiswyr). 

Y disgwyl yw y rhoddir dadansoddiad drwy'r adroddiad cyfan ac er bod gofyn 

penodol am hyn ar ddiwedd pob isadran yn Adran B, dylai fod yr un mor amlwg 

mewn rhannau eraill o'r adroddiad. Nid yw disgrifiad yn unig yn ddigon; mae disgwyl 

i'r aseswr wneud synnwyr o'r wybodaeth a roddir, ac ystyried sut mae'n berthnasol i'r 

dasg maethu. Wrth ddadansoddi'r dystiolaeth, dylai'r aseswr ystyried a yw'r darlun 

sy'n dod i'r amlwg yn un cyson, a gofyn cwestiynau os nad hyn sy’n digwydd. Dylai'r 

adroddiad nodi cryfderau, meysydd pryder, a chyfyngiadau posib. Dylai'r aseswr 

groesgyfeirio lle bo'n briodol, ac osgoi ailadrodd. 

 

Mae’r cymwyseddau i feithrin yn pennu meini Prawf Sylfaen i asesu yn eu herbyn. 

Mae’r tabl yn crynhoi’n sydyn y cymwyseddau y mae’r darpar ofalwyr wedi’u bodloni 

ac yn amlygu meysydd i’w datblygu yn y dyfodol. Yng Nghymru, dylai gwasanaethau 

hefyd sicrhau bod y cofnod dysgu personol a’r cynllun datblygu yn cael eu cwblhau 

ar gyfer darpar ofalwyr maeth. Mae’r cynllun yn rhan o’r fframwaith dysgu a datblygu 

ôl-gymeradwyo ar gyfer gofalwyr maeth (www.afacymru.org.uk/launching-the-

national-post-approval-learning-and-development-framework/) 

 
Cyfeirnodau ac adnoddau 
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Y Ffurflen F hon 
 

Ymgynghorodd CoramBAAF yn eang gydag ymarferwyr, academyddion ac eraill 

trwy arolwg a grwpiau ffocws. Gwnaeth Ian Sinclair, Judy Sebba a Nikki Luke yng 

Nghanolfan Rees gyfraniad amhrisiadwy wrth ein helpu i feddwl am dystiolaeth 

ymchwil o‘r hyn sy'n gwneud gofalwr maeth da. Cyfrifoldeb yr awdur yn unig yw 

fersiwn derfynol y ffurflen hon. 

 
 

Adran A – Gwybodaeth ffeithiol 

1 Mae Rheoliad 29 Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018, 

a Rheoliad 30 Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoledig (Darparwyr Gwasanaeth 

ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 yn nodi gofynion darparwr gwasanaeth maethu i 

ddarparu staff â chymwysterau, sy’n fedrus, cymwys a phrofiadol. Nid yw myfyrwyr 

gwaith cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol nad oes ganddynt brofiad perthnasol yn 

cynnal asesiadau oni bau eu bod dan oruchwyliaeth gweithiwr cymdeithasol â phrofiad 

priodol ac sy'n cymryd cyfrifoldeb am yr asesiad. 

Cyn dechrau asesiad gan ddefnyddio Ffurflen F, dylid sefydlu bod y gweithiwr 

http://www.uea.ac.uk/providingasecurebase
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cymdeithasol sy'n asesu yn meddu ar gymwysterau, hyfforddiant a phrofiad addas. Mae 

Cymdeithas Maethu a Mabwysiadu Cymru (AFA Cymru) yn cynnal sesiynau hyfforddi 

rheolaidd ar gynnal asesiadau gan ddefnyddio Ffurflen F a rhydd Chapman a Owen 

(2020) ganllawiau hanfodol i ymarferwyr llai profiadol. Rhydd Adams (2017) ganllawiau 

manwl ar gynnal gwiriadau a cheisio geirdaon fel rhan o asesiad maethu. 

Mewn sefyllfaoedd lle mae myfyrwyr heb brofiad digonol yn cynnal asesiadau, dylai hyn 

fod dan oruchwyliaeth gweithiwr cymdeithasol â phrofiad addas, sy'n gyfrifol am 

ansawdd y gwaith a wneir. Dan yr amgylchiadau hyn, dylid nodi enw’r ddau weithiwr yn 

glir ar y ffurflen lle mae angen enw, a dylai'r ddau lofnodi'r asesiad wedi iddo gael ei 

gwblhau. 

2 Dylai'r gweithiwr cymdeithasol wneud argymhelliad ynghylch addasrwydd yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) i gael ei gymeradwyo fel gofalwr maeth, gan gynnwys unrhyw 

delerau cymeradwyo. Mae arfer da yn mynnu bod asesiadau gofalwyr maeth yn cael eu 

llunio i nodi oedrannau, nifer neu anghenion y plant y mae'r gofalwr maeth yn fwyaf 

tebygol o gynnig y gofal gorau iddynt”. 

Mae Rheoliad 5(1)(b) Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 

2018 yn nodi, pan fo'r panel maethu’n gwneud argymhelliad ynghylch addasrwydd 

person i faethu, rhaid iddo hefyd "argymell y telerau ar yr hyn y rhoddir y 

gymeradwyaeth". Gallai hyn fod o ran nifer y plant a'u hoedran. Noda rheoliad 5(2)(a) 

bod yn rhaid i'r panel ystyried a chadw mewn cof yr holl wybodaeth a drosglwyddwyd 

iddo, felly, os yw'r wybodaeth honno'n awgrymu i'r panel bod gofalwyr maeth yn addas 

ar gyfer nifer benodol o blant, neu blant ystod oedran penodol, yna swyddogaeth y 

Panel yw gwneud argymhelliad yn unol â hynny.  

Mae Rheoliad 8(3) Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 

2018 yn ei gwneud yn ofynnol i'r sawl sy’n penderfynu ystyried argymhelliad y panel 

maethu ac unrhyw delerau a argymhellir ar gyfer y gymeradwyaeth. Ni fyddai'r sawl sy’n 

penderfynu’n cydymffurfio â'r rheoliad hwn pe bai'n diystyru argymhellion y panel 

ynghylch telerau cymeradwyo fel mater o drefn, heb allu cyfiawnhau hynny ym mhob 

achos unigol a nodi'r rhesymau.  

Ni fyddai'r awdurdod lleol yn gyson â'r Rheoliadau nag ag arfer gorau pe bai’n cyflwyno 
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polisi sy'n ceisio cyfyngu'r panel maethu rhag arfer ei ddyletswyddau a'i swyddogaethau 

i ystyried yr amgylchiadau unigol ym mhob achos, fel sy'n ofynnol gan reoliad 5(1)(b). 

Hynny yw, nid yw'n dderbyniol anwybyddu'r gofyn i ystyried telerau cymeradwyo, na 

chymeradwyo gofalwyr maeth fel mater o drefn ar gyfer yr ystod oedran 0–18 heb roi 

tystiolaeth ym mhob achos unigol sut y byddant yn gallu diwallu anghenion yr ystod 

oedran gyfan honno. Os yw'n amlwg bod ymgeiswyr yn addas i ofalu am fabanod a 

phlant mân, ond nid plant hŷn na phobl ifanc yn eu harddegau, yna rhaid nodi hyn yn eu 

telerau cymeradwyo. 

Bydd angen i'r gweithiwr cymdeithasol sy'n asesu ddefnyddio'r derminoleg a ddefnyddir 

gan y gwasanaeth maethu sy’n ystyried y cais; gallai hyn gynnwys disgrifwyr fel maethu 

tymor byr, tymor hir, tasg-ganolog, parhaol, seibiant, seibiant byr, argyfwng, rhiant a 

phlentyn, neu faethu pobl ifanc ar remánd. 

Wrth ddisgrifio oedran, argymhellir bod y rhifau a ddefnyddir yn ymwneud â phen-

blwydd y plentyn. Golyga hyn y bydd cymeradwyaeth ar gyfer plant a phobl ifanc 0–18 

oed i ofalwyr sy'n cwmpasu'r rhychwant oedran cyfan a bod cymeradwyo ar gyfer 

plentyn 5–11 oed yn caniatáu i blentyn gael ei leoli ar ei bumed pen-blwydd neu  ar ôl 

hynny, a hyd at ei ben-blwydd yn 11 oed.  

Mae'n hanfodol bod yr argymhelliad ynghylch telerau cymeradwyo a wneir yn yr adran 

hon yr un fath â'r argymhelliad a wneir yn adran E. Mae modd newid telerau 

cymeradwyo drwy'r broses adolygu maethu, ac mae dadleuon cryf i awgrymu bod 

telerau cymeradwyo ceidwadol yn fwyaf priodol ar gyfer gofalwyr maeth sy’n maethu 

am y tro cyntaf. 

3 Mae Ffurflen F wedi'i llunio i gael ei defnyddio gyda darpar ofalwyr maeth ac nid gyda 

rhai sydd eisoes yn maethu ac, felly, mae'n canolbwyntio ar y newidiadau fydd yn 

angenrheidiol os caiff ymgeisydd neu ymgeiswyr eu cymeradwyo i faethu. Nid yw wedi'i 

llunio i gael ei diweddaru, a gallai adolygiad da gan ddefnyddio gwaith papur Ffurflen 

FR CoramBAAF fod yn ffordd well o ddangos cryfderau a gallu gofalwyr maeth sydd 

eisoes yn maethu. Fodd bynnag, gwyddom fod llawer o wasanaethau maethu yn 

diweddaru Ffurflen F ac yn ei defnyddio fel offeryn cyfatebu, er ein bod yn rhybuddio yn 

erbyn hyn. Dywedir wrthym yn aml fod comisiynwyr yn mynnu gweld Ffurflen F ac, felly, 
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nid oes gan wasanaethau maethu unrhyw ddewis ond cydymffurfio os ydynt am gael 

lleoliadau. Am y rheswm hwnnw, rydym wedi cynnal blwch i gofnodi pa bryd y 

diweddarwyd y ffurflen. Os yw gwasanaethau maethu’n defnyddio'r ffurflen ar gyfer 

cyfatebu yna dylent sicrhau bod unrhyw wybodaeth ynddi na ddylid ei rhannu yn cael ei 

golygu. Gweler ‘Pwrpas yr asesiad a defnyddio Ffurflen F’ ar dudalennau 3 a 4 uchod. 

4 Mae cael cip ar yrfa’r ymgeisydd(ymgeiswyr) a'i deulu yn gyfle i beintio darlun geiriau 

sy'n rhoi cyd-destun i'r rhai sy'n darllen eu ffurflen asesu. Ni ddylai'r adran hon fod yn 

fwy na thudalen. Er y bydd yn briodol cael yr ymgeisydd(ymgeiswyr) i ysgrifennu'r 

wybodaeth yn y cip ar ei yrfa, y gweithiwr asesu sydd yn y sefyllfa orau i sicrhau y 

darperir y wybodaeth fwyaf perthnasol. 

5 Os nad cyfeiriad yr ymgeisydd(ymgeiswyr) yw ei gartref parhaol, rhowch fanylion am 

hyn ac egluro sut mae hyn yn berthnasol i'r dasg maethu. Hefyd rhowch wybodaeth am 

sut y cynhaliwyd gwiriadau os oes gan yr ymgeisydd(ymgeiswyr) fwy nag un cyfeiriad. 

6 Er nad oes angen y wybodaeth hon yn dechnegol fel rhan o Gam 1 yr asesiad, mae 

wedi'i chynnwys yma i fod ochr yn ochr â gwybodaeth ffeithiol sylfaenol arall am y teulu. 

Ystyrir materion hunaniaeth yn fanylach yn Adran B yr adroddiad. 

7 Dylai aseswyr ofyn i'r ymgeisydd(ymgeiswyr) ddiffinio ei rywedd, ei gyfeiriadedd rhywiol 

a’i statws traws eu hun. Dylid ymdrin â'r materion hyn yn fanylach, fel bo'n briodol, yn 

Adran B dan y pennawd hunaniaeth, a thrwy’r adroddiad cyfan. Wrth gyfeirio at 

deuluoedd neu rwydweithiau'r ymgeisydd(ymgeiswyr) dylai ef hefyd ddiffinio ei rywedd 

eu hun. I gael rhagor o wybodaeth am asesu ymgeiswyr LGBT +, gweler de Jong and 

Donnelly (2015) a Nodyn Ymarfer 69 CoramBAAF, Assessing and Supporting 

Transgender Applicants to Foster and Adopt (2018). 

8 Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn darparu fframwaith i safoni gwaith nodi cefndir 

ethnig unigolyn. Argymhellir bod y fframwaith hwn yn cael ei ddefnyddio fel man 

cychwyn ar gyfer adnabod ethnigrwydd a sicrhau mwy o wybodaeth a thrafodaeth 

fanylach am hyn yn Adran B. 

Gwyn 
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1. Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gwyddelig/Prydeinig 

2. Gwyddelig 

3. Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig 

4. Unrhyw gefndir Gwyn arall, disgrifiwch 

Cymysg/grwpiau aml-ethnig 

5. Gwyn a Du Caribïaidd 

6. Gwyn a Du Affricanaidd 

7. Gwyn ac Asiaidd 

8. Unrhyw gefndir Cymysg/Aml-ethnig arall, disgrifiwch 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 

9. Indiaidd 

10. Pacistanaidd 

11. Bangladeshaidd 

12. Tsieineaidd 

13. Unrhyw gefndir Asiaidd arall, disgrifiwch 

Du/Affricanaidd/ Caribïaidd /Du Prydeinig 

14. Affricanaidd 

15. Caribïaidd 

16. Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/ Caribïaidd / arall, disgrifiwch 

Grŵp ethnig arall 

17. Arabaidd 

18. Unrhyw grŵp ethnig arall, disgrifiwch 

Am ragor o fanylion, gweler: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://ons.gov.uk/ons/guide-

method/measuring-equality/equality/index.html 

9 Os yw’r ymgeisydd wedi cael plentyn a fu farw yn ystod plentyndod neu pan oedd yn 

oedolyn, dylid ei gynnwys yn yr adran berthnasol ac ychwanegu’r gair “ymadawedig” ar 

ôl disgrifio’i berthynas â'r ymgeisydd(ymgeiswyr). Bydd angen trafod hyn ymhellach yn 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/ons.gov.uk/ons/guide-method/measuring-equality/equality/index.html
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/ons.gov.uk/ons/guide-method/measuring-equality/equality/index.html
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Adran B. 

10 Cyn Bartneriaid. Mae Adams (2017) yn rhoi sylw manwl i’r materion sy'n ymwneud â 

cheisio geirda gan gyn-bartneriaid ac mae disgwyl i aseswyr fod yn gyfarwydd â'r 

deunydd hwn. Dylai fod gan bob gwasanaeth maethu bolisi sy'n nodi'r gofyn am 

wiriadau ar bartneriaid blaenorol a'r amgylchiadau lle cynhelir y rhain, ac mae Adams 

(2017) yn cynnig cyngor ar yr hyn y gallai'r polisi hwn ei gwmpasu. Mae CoramBAAF yn 

cyhoeddi ffurflen gwirio cyn-bartneriaid a ffurflen cofnodi a dadansoddi cyfweliadau 

sydd ar gael i'r rhai sydd â'r drwydded ar gyfer defnyddio Ffurflen F. 

11 Dan reoliad 7(2)(b) Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 

2018, lle mae ymgeisydd wedi bod yn ofalwr maeth yn y tair blynedd blaenorol a 

chafwyd geirda ysgrifenedig gan eu gwasanaeth maethu blaenorol, nid yw’n ofynnol 

cyfweld canolwyr personol hefyd. Fodd bynnag, gall y gwasanaeth maethu ofyn am 

eirdaon llafar neu ysgrifenedig os ydynt yn dewis gwneud hynny. 

12 Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG). Mae Adams (2017) yn rhoi sylw 

manwl i’r materion sy'n ymwneud ag ymgymryd â gwiriadau’r GDG a phenderfynu 

arnynt ac mae disgwyl i aseswyr fod yn gyfarwydd â'r deunydd hwn. Dylai fod gan bob 

gwasanaeth maethu bolisi sy'n nodi'r gofyn am gynnal gwiriadau’r GDG ac mae Adams 

(2017) yn cynnig cyngor ar yr hyn y gallai'r polisi hwn ei gwmpasu. 

13 Asesiadau iechyd. Mae Rheoliad 7(2)(a) ac Atodlen 1, Rhan 1, paragraff 2 Rheoliadau 

Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i'r 

adroddiad asesu gynnwys manylion am iechyd yr ymgeisydd(ymgeiswyr) wedi’i ategu 

gan adroddiad meddygol.  

Mae Adams (2017) yn rhoi gwybodaeth fanwl am asesiadau iechyd oedolion, gan 

gynnwys sut y dylai'r broses weithio gan ddefnyddio Ffurflen AH CoramBAAF (Cymru) a 

sut i ddehongli'r wybodaeth sy'n deillio o'r asesiad iechyd. Mae'n rhoi sylw i faterion 

penodol gan gynnwys gordewdra, canser wedi'i drin, haint firws a gludir yn y gwaed, 

iechyd meddwl, a materion yn ymwneud â ffordd o fyw fel ysmygu ac yfed alcohol. Mae 

disgwyl i aseswyr fod yn gyfarwydd â'r deunydd hwn. 

Mae arfer da yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorydd meddygol gwasanaeth maethu 
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gyflwyno adroddiad, a gellir nodi eu sylwadau yn yr adran hon o Ffurflen F neu, fel arall, 

fel llythyr neu adroddiad yn Adran C. Dylai'r aseswr sicrhau bod sylwadau'r 

ymgynghorydd meddygol yn llawn, ac ni ddylid eu crynhoi na'u dehongli (ac eithrio gan 

y cynghorydd meddygol hwnnw). Os oes gan yr ymgeisydd faterion iechyd, mae angen 

dadansoddi'r rhain yn ofalus o ran y goblygiadau posib ar gyfer maethu. 

14 Gwirio Awdurdod Lleol y Cartref. Mae Adams (2017) yn disgrifio'r broses a'r materion 

ymarfer sy'n ymwneud â gwiriadau awdurdodau lleol ac mae disgwyl i aseswyr fod yn 

gyfarwydd â'r deunydd hwnnw. 

15 Llety’r cartref. Mae Rheoliad 7(2)(a) ac Atodlen 1, Rhan 1, paragraff 5 Rheoliadau 

Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018 yn gofyn am ddisgrifiad o 

lety'r ymgeisydd(ymgeiswyr) a dylai hyn fod yn wybodaeth sy'n berthnasol i'r dasg 

maethu. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am gyflwr cyffredinol y cartref - cartref y 

mae'n rhaid ei ddodrefnu, ei addurno a'i gynnal yn ddigonol i safon dda o ran 

glanweithdra a hylendid. Bydd angen iddo hefyd rhoi tystiolaeth y bydd y cartref maeth 

yn gallu rhoi llety cyfforddus i bawb sy'n byw yno, gan fod yn ymwybodol, yn y rhan 

fwyaf o amgylchiadau, y dylai pob plentyn dros dair oed gael ei ystafell wely ei hun os 

nad yw'n rhannu gyda brawd neu chwaer. 

Fel arfer, gofynnir am ddisgrifiadau byr yn unig o'r gymdogaeth a'r gymuned er y gallai 

fod angen gwybodaeth fanylach, er enghraifft, os gwyddys bod gang hysbys yn yr ardal,  

nad yw’r ardal yn dioddef hiliaeth, neu ei bod yn wledig iawn. Bydd angen i'r aseswr 

ddefnyddio'i ddoethineb yn hyn o beth. Lle nad yw ymgeisydd yn gyrru, bydd yn 

ddefnyddiol gwneud sylw ar p’un a oes trafnidiaeth gyhoeddus yno a goblygiadau hyn 

ar gyfer maethu. 

16 Rhestr Wirio Diogelwch yn y Cartref. Mae CoramBAAF yn cyhoeddi rhestr wirio 

diogelwch yn y cartref sydd ar gael i'r rhai sydd â'r drwydded ar gyfer defnyddio Ffurflen 

F, a rhoddir canllawiau ar ddefnyddio hon yn Adams (2017) a Nodyn Ymarfer 

CoramBAAF 61, Home Safety Assessments in Fostering and Adoption. Mae disgwyl i 

aseswyr fod yn gyfarwydd â'r deunydd hwn. 

Yn yr adran hon yn Ffurflen F, mae disgwyl i'r aseswr nodi dyddiad cwblhau’r ffurflen a 
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rhoi manylion unrhyw faterion sydd heb eu datrys. Bydd rhai gwasanaethau maethu yn 

dymuno i'r rhestr wirio gyflawn gael ei chynnwys yn Adran C, bydd eraill eisiau 

crynodeb neu dudalen olaf, ac ni fydd angen ar eraill unrhyw wybodaeth ar wahân i'r 

hyn a nodir yn yr adran hon. Dylid nodi hyn yn glir ym mholisi'r gwasanaeth maethu. 

17 Geirdaon Personol. Rheoliad 7(2)(c) ac Atodlen 1, Rhan 1. Mae paragraff 8 Rheoliadau 

Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i'r 

aseswr gyfweld ag o leiaf ddau berson a enwebwyd gan y darpar ofalwyr maeth, a 

pharatoi adroddiad ysgrifenedig yn seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd (oni bai bod yr 

ymgeisydd wedi bod yn ofalwr maeth o fewn y 12 mis blaenorol a bod geirda wedi'i roi). 

Mae Adams (2017) yn darparu canllawiau ymarfer da manwl ynghylch ceisio geirdaon a 

chynnal cyfweliadau dilynol, yn ogystal â chynnig cyngor ar yr hyn y dylai 

gwasanaethau maethu ei gynnwys yn eu polisïau ar eirdaon personol. Mae disgwyl i 

aseswyr fod yn gyfarwydd â'r deunydd hwn. Mae CoramBAAF hefyd yn cyhoeddi 

ffurflen geirdaon personol a ffurflen cofnodi cyfweliadau a dadansoddiadau sydd ar gael 

i'r rhai sydd â'r drwydded ar gyfer defnyddio Ffurflen F. 

Mae gofynion y ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i symud ymlaen â geirdaon yng 

Ngham 1 y broses, ond mae dadleuon ymarfer cryf i awgrymu y cynhelir cyfweliadau yn 

y ffordd fwyaf defnyddiol tua diwedd yr asesiad pan fydd gan y gweithiwr asesu 

ddealltwriaeth o'r ymgeisydd(ymgeiswyr) a’i fod yn glir ynghylch pa dystiolaeth y mae 

dal ei hangen. Gallai hyn olygu bod canolwyr yn cael eu gweld yn gynnar yn y broses a 

bod angen cysylltu â nhw eto yn ddiweddarach. 

18 Dilysu Dogfennau. Wrth wirio dogfennau yn yr adran hon, mae disgwyl i'r aseswr allu 

gweld y dogfennau gwreiddiol yn hytrach na llun-gopïau. 

19 Gwiriadau awdurdodau lleol blaenorol. Mewn rhai amgylchiadau, bydd rhaid gwirio 

gydag awdurdodau lleol blaenorol lle bu ymgeiswyr yn byw, a dylai fod gan bob 

gwasanaeth maethu bolisi yn hyn o beth. Mae Adams (2017) yn rhoi sylw manwl i’r 

materion hyn, gan edrych ar faterion ymarfer a pholisi, ac mae disgwyl i aseswyr fod yn 

gyfarwydd â'r deunydd hwn. 
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20 Cyflogaeth neu weithgarwch gwirfoddol. Yn yr adran hon gofynnir am y wybodaeth 

ffeithiol am gyflogaeth a chanlyniad unrhyw wiriadau gyda chyflogwyr. Byddir yn 

ystyried yn fanylach effaith cyflogaeth neu alwedigaeth, yn enwedig o ran yr amser sydd 

ar gael ar gyfer maethu, yn Adran B. 

Bydd y rhan fwyaf o wasanaethau maethu yn ei gwneud yn ofynnol cysylltu â 

chyflogwyr cyfredol i gadarnhau'r wybodaeth a roddwyd gan yr ymgeisydd(ymgeiswyr) 

am ei gyflogaeth a chasglu tystiolaeth ynghylch ei addasrwydd i faethu. Lle mae 

ymgeiswyr yn gwneud gwaith gwirfoddol, dylid ystyried hyn yn yr un modd â gwaith 

cyflogedig. Dylai fod gan bob gwasanaeth maethu bolisi ar ofynion mewn perthynas â 

chynnal gwiriadau gyda chyflogwyr. 

Mae Adams (2017) yn rhoi sylw i arfer a pholisi mewn perthynas â geirdaon gan 

gyflogwyr, ac mae disgwyl i aseswyr fod yn gyfarwydd â'r deunydd hwnnw. Mae 

CoramBAAF hefyd yn cyhoeddi ffurflen cyflogaeth a gweithgarwch gwirfoddol sydd ar 

gael i'r rhai sydd â'r drwydded ar gyfer defnyddio Ffurflen F. 

21 Cyflogaeth flaenorol a gweithgarwch gwirfoddol sy'n ymwneud â phlant neu oedolion 

bregus. Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau maethu yn cydnabod y budd o gysylltu â 

chyflogwyr blaenorol lle'r oedd ymgeisydd yn gweithio gyda phlant neu oedolion bregus; 

i sicrhau nad oedd unrhyw bryderon diogelwch neu amddiffyn, a chasglu tystiolaeth 

gadarnhaol ynghylch ei addasrwydd i faethu. 

Mae Adams (2017) yn rhoi sylw i'r mater hwn gan gynnig cyngor mewn perthynas â 

pholisi ac ymarfer. Mae disgwyl i aseswyr fod yn gyfarwydd â'r deunydd hwn a bydd 

angen i wasanaethau maethu gael polisi sy'n nodi eu harferion yn hyn o beth. Mae 

CoramBAAF hefyd yn cyhoeddi ffurflen cyflogaeth a gweithgarwch gwirfoddol sydd ar 

gael i'r rhai sydd â'r drwydded ar gyfer defnyddio Ffurflen F. 

22 Cyllid Cartrefi. Mae Adams (2017) yn rhoi sylw i fater asesiadau ariannol yn eithaf 

manwl, gan nodi’r hyn sydd angen ei asesu a chynghori ar yr hyn y mae angen ei 

gynnwys mewn swyddi polisi'r gwasanaeth maethu. Mae disgwyl i aseswyr fod yn 

gyfarwydd â'r deunydd hwn. Mae CoramBAAF hefyd yn cyhoeddi datganiad ariannol a 

ffurflen wirio sydd ar gael i'r rhai sydd â'r drwydded ar gyfer defnyddio Ffurflen F. 
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23 Anifeiliaid – anwes ac fel arall. Nid yw'r materion sy'n ymwneud ag anifeiliaid - anwes ac 

fel arall, yn syml ac fe'u hystyrir gan Adams (2015, 2017). Mae disgwyl i aseswyr fod yn 

gyfarwydd â'r deunydd hwn. 

Dylai fod gan bob gwasanaeth maethu bolisi ar ofynion mewn perthynas â chynnal 

holiaduron neu asesiadau mewn perthynas ag anifeiliaid - anwes ac fel arall, ac mae 

CoramBAAF yn cyhoeddi ffurflen asesu cŵn a ffurflen asesu anifeiliaid anwes sydd ar 

gael i'r rhai sydd â'r drwydded ar gyfer defnyddio Ffurflen F. 

 

24 Gwirio dros y cyfryngau cymdeithasol a’r rhyngrwyd. Mae gwasanaethau maethu’n 

gynyddol wneud gwiriadau gan ddefnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol a 

pheiriannau chwilio’r rhyngrwyd, a dylai fod gan bob gwasanaeth maethu bolisi yn hyn o 

beth. Ystyrir y materion gan Adams (2017) ac yn Nodyn Ymarfer BAAF 55, Using the 

Internet in Fostering and Adoption Assessments. Mae disgwyl i aseswyr fod yn 

gyfarwydd â'r deunydd hwn. 

25 Gwiriadau gan ysgolion, meithrinfeydd ac ymwelwyr iechyd. Mae Adams (2017) yn 

darparu canllawiau arfer da manwl ynghylch ceisio geirdaon gan ysgolion, 

meithrinfeydd ac ymwelwyr iechyd. Mae disgwyl i aseswyr fod yn gyfarwydd â'r 

deunydd hwn ac mae disgwyl i wasanaethau maethu fod â pholisïau sy'n nodi eu 

harferion yn hyn o beth. Mae CoramBAAF hefyd yn cyhoeddi ffurflen geirdaon gan 

ysgolion a meithrinfeydd sydd ar gael i'r rhai sydd â'r drwydded ar gyfer defnyddio 

Ffurflen F.  

26 Gwiriadau eraill. Bydd angen i bob gwasanaeth maethu fod â pholisi yn nodi'r gwiriadau 

y mae angen eu cynnal, a gallai'r rhain gynnwys gwiriadau tramor pan fo ymgeiswyr 

wedi treulio cyfnodau hir yn byw dramor neu wiriadau gyda'r NSPCC, er enghraifft. Mae 

Adams (2017) yn trafod materion polisi ac ymarfer mewn perthynas â'r ddau wiriad hyn, 

ac mae disgwyl i aseswyr fod yn gyfarwydd â'r deunydd hwn. 

Gellir defnyddio'r adran hon yn Ffurflen F hefyd ar gyfer unrhyw wiriadau’r GDG a wneir 

mewn perthynas ag aelodau o’r teulu nad ydynt yn byw yn y cartref. Mae Adams (2017) 
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yn rhoi manylion pryd y gellid caniatáu hyn a phryd ei fod yn briodol. 

 

Adran B – Disgrifiad a dadansoddiad 

1 Cefndir teuluol a phlentyndod (gan gynnwys addysg) 

Mae angen y wybodaeth hon dan reoliad 7(5) Rheoliadau Paneli Maethu 

(Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018 a gofynnir i'r aseswr ystyried 

profiadau plentyndod yr ymgeisydd(ymgeiswyr), gan edrych ar berthynas 

gyda rhieni, brodyr a chwiorydd ac aelodau eraill o’r teulu sydd o bwys. Fel 

arfer rhoddir yr elfen ddisgrifiadol fel cyfrif cronolegol bras, a dylai hefyd 

gwmpasu profiad yn yr ysgol. 

Mae'n bwysig rhoi blas o blentyndod yr ymgeisydd(ymgeiswyr) a sut bu iddo 

brofi bywyd dros y blynyddoedd hyn, ond ni ddylai hyn roi gormod o fanylion. 

Gall hyn fod yn gydbwysedd anodd ei gyflawni, ond dylai'r pwyslais fod ar 

berthnasedd y wybodaeth wrth ddeall effaith y gorffennol ar y presennol, ac 

wrth wneud synnwyr o sut bydd yr ymgeisydd(ymgeiswyr) yn “rhiant” i blentyn 

maeth. Bydd angen i'r dadansoddiad ystyried pa synnwyr y mae'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) wedi'i wneud o brofiadau ei blentyndod, a sut mae hyn 

wedi ei wneud y person ydyw nawr. 

Yn ystod y cyfweliadau hyn dylai gweithwyr cymdeithasol roi sylw nid yn unig 

i'r wybodaeth a roddir gan yr ymgeisydd(ymgeiswyr) ond hefyd ansawdd yr 

ymateb - cydlyniad, faint mae’n ei ddweud a pha mor benodol yw cyfrif yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr), ac i ba raddau y mae’n parhau i fod wedi ymgolli yn y 

gorffennol, yn diystyru ei arwyddocâd neu yn ddryslyd neu'n ansicr iawn o'r 

hyn y mae’n ei olygu iddo. Bydd angen ymchwilio ymhellach i unrhyw fylchau 

neu anghysonderau yn yr hanesion gyda'r ymgeisydd(ymgeiswyr). 

Dylai hyn alluogi'r gweithiwr cymdeithasol sy'n asesu i ddod i farn ynghylch i 

ba raddau y mae'r ymgeisydd wedi datrys trawma neu golledion yn y 

gorffennol; yn gallu gwneud a chynnal perthynas agos; yn gallu cydymdeimlo 

a deall teimladau pobl eraill; a gallu myfyrio ar faterion emosiynol. Mae'r rhain 
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yn ffactorau a fydd hefyd yn amlwg i gyplau, o ran sefydlogrwydd a pharhad 

eu perthynas ac i ymgeiswyr unigol mewn perthynas sy'n rhan o'u rhwydwaith 

cymdeithasol. 

Mae gwaith Dozier et al (2002), Dozier (2005), Dozier and Lindhiem (2006) a 

Dozier et al (2009) yn hynod berthnasol i’r ystyriaethau hyn: 

‘Rhagfynegydd cryfaf ymlyniad ymhlith plant yw… “cyflwr meddwl [rhiant] o 

ran ymlyniad”. Mae rhieni plant diogel yn tueddu i fod yn rhesymegol wrth 

gyflwyno digwyddiadau sy’n gysylltiedig ag ymlyniad. Dywedir bod gan rieni 

plant diogel  “gyflwr meddwl ymreolaethol”…Bu i ni ganfod pan oedd gan rieni 

maeth gyflwr meddwl oedd yn ymreolaethol fod eu plant maeth yn tueddu i 

fod ag ymlyniad diogel ….roedd plant oedd wedi cael profiadau andwyol yn 

gynnar yn methu trefnu eu hymlyniad oni bai fod ganddynt ofalwr oedd yn 

annog (nodwedd o ofalwr ymreolaethol). 

Mae rhieni plant sy’n osgoi unrhyw ryngweithio’n tueddu i ddiystyru materion 

sy’n gysylltiedig ag ymlyniad a dywedir bod ganddynt “gyflwr meddwl 

diystyriol”. Mae rhieni plant sy’n ymwrthod yn tueddu i gael eu dal yng 

nghanol materion o ymlyniad blaenorol a dywedir bod ganddynt “gyflwr 

meddwl sydd wedi ymgolli yn rhywbeth”. Dywedir bod gan rieni sydd â 

materion heb eu datrys o ran colled neu drawma gyflwr meddwl “sydd heb ei 

ddatrys” ac maent yn fwy tebygol o fod â phlant ag ymlyniad anhrefnus [ac] 

mae ymlyniad anhrefnus yn fwyaf cysylltiedig â seicopatholeg.’ 

(Dozier et al, 2009, p. 324) 

Wrth feddwl am y materion hyn, mae angen i'r aseswr fod yn ofalus i beidio â 

gorsymleiddio'r materion, a rhaid iddo gofio nad yw cael plentyndod hapus 

ynddo'i hun yn ddangosydd da o gyflwr meddwl rhiantu dilynol. Mae 

tystiolaeth i awgrymu mai gofalwyr maeth a gafodd blentyndod anhapus, ond 

sydd wedi datrys y materion a gyfyd o hyn, yw'r gofalwyr maeth mwyaf 

llwyddiannus 

 (Dando and Minty, 1987; a gweler Adran B – nodyn 11 isod). 

I Schofield and Beek (2014), mae hyn yn golygu p’un yw 
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ymgeisydd(ymgeiswyr) ar gael yn emosiynol i'r plentyn, ar ôl datrys 

digwyddiadau trawmatig, colledion a gwahaniadau yn llwyddiannus, ac i ba 

raddau y gall ymgeiswyr ddangos eu bod yn agored ac ar gael yn eu 

perthynas agos ag eraill. 

Mae'n bwysig cofio nad yw hanes teuluol ond yn bwysig i'r graddau y mae'n 

cysylltu â sut mae'r ymgeisydd(ymgeiswyr) yn rheoli perthynas yn y presennol 

a sut mae hyn, yn ei dro, yn cael effaith ar y gallu i faethu. (Gweler Adran C 

am wybodaeth am ddefnyddio coed achau a chronolegau). 

Yn yr adran hon, mae hefyd yn bwysig ystyried profiad yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) o ysgol ac addysg a chael ei farn ar sut mae hyn wedi 

cael effaith ar ei gyfleoedd bywyd. Bydd angen trafod hyn yng nghyd-destun 

sut y gallai'r ymgeisydd(ymgeiswyr) gyfarfod ag unrhyw blant maeth yn yr 

ysgol a’u cefnogi, ac annog profiad dysgu cadarnhaol. 

2 Bywyd oedolyn (gan gynnwys cyflogaeth a pherthnasau blaenorol) 

Mae angen hanes cyflogaeth a gwybodaeth am berthynas flaenorol dan 

reoliad 7(2)(a), 7(5)(a) ac Atodlen 1, Rhan 1, paragraff 10 a Rhan 2, paragraff 

15 Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) ( Rheoliadau Cymru) 2018. 

Mae'r wybodaeth hon yn bwysig i gael ymdeimlad o'r ymgeisydd(ymgeiswyr) 

a'i brofiadau bywyd ac, mewn sawl ffordd, mae'r adran hon yn barhad 

cronolegol o hanes bywyd yr ymgeisydd(ymgeiswyr). 

Unwaith eto, bydd y wybodaeth yn bwysig wrth gyfleu sut mae gorffennol yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) wedi ei wneud y person ydyw heddiw, gan roi 

gwybodaeth ynghylch a ydyw wedi cael sefydlogrwydd yn ei fywyd, sut gall 

fod wedi rheoli straen ac anawsterau, a beth mae wedi’i ddysgu amdano’i  

hun fydd yn berthnasol mewn perthynas â maethu plant a phobl ifanc. Bydd 

gweithrediad oedolion hefyd yn fesur da o'r graddau y gallai trawma ac 

anawsterau yn y gorffennol fod wedi'u datrys yn llwyddiannus. 

Mae'r wybodaeth yn yr adran hon yn dod â'r ystyriaethau hanesyddol i ben yn 

effeithiol ac yn dod â ni i'r presennol. Ni ddylai'r adran hon fod yn rhy hir, a 

dylai anelu at roi cyd-destun ar gyfer deall yr ymgeisydd(ymgeiswyr) a pha 
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mor addas yw i faethu. 

3 Personoliaeth a'r berthynas gyfredol 

Mae Rheoliad 7(2)(a), 7(5)(a) ac Atodlen 1 Rheoliadau Paneli Maethu 

(Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i'r asesiad 

ddarparu manylion personoliaeth yr ymgeisydd(ymgeiswyr) (Rhan 2, paragraff 

11) a'r berthynas gyfredol (Rhan 1, paragraff10). Bydd yr aseswr yn gallu 

llunio barn am bersonoliaeth yr ymgeisydd(ymgeiswyr) yn seiliedig ar yr hyn y 

mae’n ei ddweud amdano’i hun, barn y partner os bydd un ganddo, barn plant 

biolegol lle mae gan yr ymgeisydd blant ac o'r ystod o eirdaon a gwybodaeth 

arall sydd ar gael. Bydd yn bwysig gwirio bod darlun cyson yn dod i'r amlwg 

o'r holl ffynonellau hyn ac archwilio materion ymhellach os nad yw hyn yn wir. 

Mae Luke a Sebba (2013, t.5) yn disgrifio ‘empathi tuag at blant, meithrin 

rhinweddau a hyblygrwydd’ fel ‘rhinweddau gofalwyr maeth “dymunol”’ a 

gallai'r nodweddion hyn fod yn amlwg mewn trafodaethau am bersonoliaeth. 

Yn yr un modd, gellid ystyried y gallu i gael ymlaen ag eraill mewn bywyd 

dyddiol yn ddangosydd cadarnhaol o ran gallu gweithio'n dda gydag eraill fel 

rhan o dîm proffesiynol. Mae un astudiaeth o bobl ifanc mewn gofal maeth 

(Farmer et al, 2004) yn cysylltu gofalwyr maeth sydd â golwg optimistaidd ar 

bethau â llwyddiant lleoliadau, ac mae eiriolwyr theori gwytnwch (Gilligan, 

2009) wedi gwneud yr un sylw. 

Fodd bynnag, wrth ystyried personoliaeth, bydd angen i'r aseswr fod yn ofalus 

i beidio â gorgyffredinoli neu roi gormod o bwysau i'r agwedd hon, gan y gall 

pobl ymateb yn wahanol mewn gwahanol sefyllfaoedd a gallai rhai 

priodoleddau eraill fod yn fuddiol ar gyfer mathau penodol o faethu. 

Dylai asesiad o sefydlogrwydd a pharhad perthynas cwpwl gynnwys hanes y 

berthynas honno, pa mor dda y mae'n gweithio, ac ymrwymiad y cwpl iddi. 

Dylai archwilio beth sydd wedi rhoi’r berthynas ar brawf, a sut mae'r 

partneriaid yn cefnogi ei gilydd ac yn cwrdd ag anghenion emosiynol ei gilydd. 

Bydd angen ystyried pa mor dda y mae'r berthynas yn gweithio i'r ddwy ochr, 

edrych ar wendidau a myfyrio gyda'r ymgeiswyr ar effaith bosib maethu ar eu 
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perthynas. 

Wrth asesu cwpl, bydd angen ystyried eu hymagwedd at riantu, gan y bydd 

yn bwysig bod ganddynt ddealltwriaeth gyffredin a'r gallu i weithio'n effeithiol 

gyda'i gilydd. 

4 Aelodau'r cartref (gan gynnwys plant) a ffordd o fyw 

Mae'r adran hon yn gofyn i'r aseswr roi gwybodaeth am holl aelodau eraill y 

cartref - oedolion a phlant, ac mae'n ofynnol dan reoliad 7(2)(a) ac Atodlen 1, 

Rhan 1, paragraffau 3 a 4 Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a 

Swyddogaethau) (Cymru) 2018. Dylai'r adran hon hefyd gynnwys 

gwybodaeth am ffordd o fyw arferion hamdden ac adloniant yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr).  

Mewn perthynas â holl aelodau'r cartref, dylai'r aseswr roi cipolwg byr ar 

bersonoliaeth, ethnigrwydd, ac addysg neu gyflogaeth gyfredol pob person. 

Dylid cyfweld pawb yn y cartref fel rhan o'r asesiad maethu a gellid nodi 

gwybodaeth o'r cyfweliadau hyn yn yr adran hon neu fel eitemau annibynnol 

yn Adran C, ond ni ddylid ailadrodd gwybodaeth. Os yw plant neu oedolion yn 

rhoi gwybodaeth nad ydynt yn fodlon ei rhannu gyda'r ymgeisydd(ymgeiswyr), 

rhaid cynnwys hyn yn Adran C ac ni ddylid ei rannu gyda'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr). 

Mae gwaith ymchwil ar effaith plant biolegol a phlant eraill yn y cartref ar 

ganlyniadau maethu yn amhendant a ‘gall presenoldeb plant eraill mewn 

lleoliad achosi anawsterau ond gall hefyd helpu’ (Sinclair, 2005, t.78). Mae 

Hojer et al (2013) yn awgrymu bod rhywfaint o dystiolaeth o risg uwch i leoliad 

dorri i lawr lle mae gan ofalwyr maeth eu plant eu hunain yn byw gartref, ond 

maent yn nodi bod y dystiolaeth yn gwrth-ddweud hyn. Fodd bynnag, maent 

yn awgrymu, lle yr ymgynghorir â phlant, y gwrandewir arnynt ac y cânt eu 

cynnwys a'u paratoi, eu bod yn debygol o fod mewn sefyllfa well i gefnogi 

gwaith maethu eu rhieni. Yn Schofield and Beek (2014), mae dimensiwn 

aelodaeth deuluol Model y Sylfaen Ddiogel yn edrych ar y graddau y gall y 

teulu dderbyn a chroesawu aelodau newydd. 



 Adroddiad ar Ddarpar Ofalwyr Maeth (Ffurflen F) - Cymru 
 

© CoramBAAF 2020 

Cyhoeddwyd gan CoramBAAF, cofrestredig fel cwmni cyfyngedig trwy warant yng Nghymru a Lloegr rhif 9697712, rhan o’r grẅp Coram, rhif 

elusen 312278.  

Tudalen 28 

Wrth roi gwybodaeth am ffordd o fyw a hamdden, mae gan yr aseswr gyfle i 

roi cyfrif da o'r teulu mewn bywyd beunyddiol, gan ddisgrifio sut y gallai 

plentyn maeth weld y cartref. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol bod Sinclair et 

al (2005) wedi canfod bod lleoliadau yn llai tebygol o dorri i lawr os bydd 

gofalwyr yn cymryd rhan ac yn mwynhau gweithgareddau ar y cyd gyda'u 

plant maeth ac, felly, mae angen ystyried ffordd o fyw'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) mewn perthynas â chael neu allu gwneud amser ar 

gyfer y pethau hyn. Dylai'r asesiad, felly, gwmpasu patrymau gwaith 

presennol a ph’run y gallai'r rhain newid os cymeradwyir yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) i faethu. 

5 Plant eraill (gan gynnwys oedolion) a rhwydwaith cymdeithasol / cefnogi 

Dylai'r adran hon gynnwys gwybodaeth am yr holl blant eraill (gan gynnwys 

plant sy'n oedolion) nad ydynt yn byw yn y cartref. Dylai'r aseswr ddarparu 

llun bras ar bob un ohonynt gan ddisgrifio personoliaeth, ethnigrwydd, a'u 

haddysg neu gyflogaeth gyfredol. Mae'n bwysig rhoi gwybodaeth am eu 

perthynas â'r ymgeisydd(ymgeiswyr), ac ystyried sut y gallai maethu gael 

effaith arnyn nhw ac ar y berthynas gyda'u rhiant / rhieni. Pan fo’r berthynas 

dan straen, yn anodd neu pan nad oes perthynas o gwbl, bydd angen 

dadansoddi hyn yn ofalus. Fel arfer dylid cyfweld plant sy'n byw y tu allan i'r 

cartref fel rhan o'r asesiad, a bydd angen ystyried materion cyfrinachedd (fel 

y’u trafodir uchod). 

Mae cydnabyddiaeth dda i straen maethu, a chydnabyddir yr angen am 

gefnogaeth ffurfiol strwythuredig yn y fframwaith deddfwriaethol. Fodd 

bynnag, yn ymarferol, mae gofalwyr maeth yn aml yn gweld manteision 

cymorth teulu a ffrindiau, ac mae Sinclair (2005, t. 84) yn nodi 'y terfir llai ar 

ofalwyr a gafodd lawer o gefnogaeth gan eu plant eu hunain (gan gynnwys 

plant sy'n oedolion yn byw gartref neu gerllaw)’. Lle mae gofalwyr maeth 

wedi'u hynysu, mae'n debygol y bydd lleoliadau'n fwy agored i darfu, a bydd 

angen ystyried goblygiadau hyn yn ofalus. 

Yn yr adran hon, mae'n ofynnol i'r aseswr nodi'r berthynas gefnogol sydd 
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eisoes yn bodoli o fewn rhwydwaith yr ymgeisydd(ymgeiswyr), a rhoi 

gwybodaeth am fath y cymorth ac ansawdd y cymorth y gallent ei gael mewn 

cyd-destun maethu. Mae angen i hyn fod yn benodol ac ymdrin â sefyllfaoedd 

ymarferol sy'n debygol o ddod i'r amlwg. Mae rhai gwasanaethau maethu’n ei 

gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr (ymgeiswyr) fod â gofalwyr enwebedig wrth 

gefn ac er bod sefyllfaoedd anhyblyg fel hyn yn aml yn ddi-fudd, os dyma’r 

achos, yna bydd angen ystyried hyn yn ystod yr asesiad. Lle mae cefnogaeth 

yn gyfyngedig, dylai'r aseswr edrych ar sut gallai ymgeisydd(ymgeiswyr) 

ddatblygu rhwydwaith mwy cefnogol. 

(Gweler Adran C am wybodaeth am ddefnyddio ecofapiau). 

6 Gofalu am blant: darparu cynhesrwydd, empathi ac anogaeth 

Yn yr adran hon a'r tair adran a ganlyn, 7, 8 a 9, gofynnir i'r aseswr roi 

gwybodaeth am brofiad a gallu’r ymgeisydd(ymgeiswyr) mewn perthynas â 

gofalu am blant, fel sy'n ofynnol dan reoliad 7(5)(a) ac Atodlen 1, Rhan 2, 

paragraffau 16 ac 17 Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) 

(Cymru) 2018, gyda thystiolaeth yn cael ei rhoi am ansawdd y perthnasoedd 

hynny o ran cynhesrwydd, empathi ac ymrwymiad. Gall hyn ymwneud â 

phlant biolegol, plant ffrindiau neu berthnasau, neu blant y gwyddys amdanynt 

yn rhinwedd gwaith proffesiynol neu waith eraill. 

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol bod Sinclair et al (2005) wedi nodi 

canlyniadau cadarnhaol ar gyfer gofalwyr maeth oedd yn gofalu, yn derbyn, 

yn annog, ac yn gallu gweld pethau o safbwynt y plentyn. Roedd y gofalwyr 

hyn yn dda am wrando ar blant a phobl ifanc a siarad â nhw a gwneud amser 

i wneud gweithgareddau gyda'r plentyn, gan gynnwys addysgu sgiliau bywyd. 

Lle'r oedd gofalwyr maeth yn ddifater, yn gwrthod neu'n anoddefgar, roedd 

hyn yn gysylltiedig â chanlyniadau gwael. I Schofield and Beek (2014), 

ymdrinnir â hyn yn nimensiynau sensitifrwydd a derbyniad Model y Sylfaen 

Ddiogel. 

Wrth roi gwybodaeth am brofiad gofal plant, y disgwyl yw y bydd yr aseswr yn 

ystyried hyn mewn perthynas â beth mae hyn yn ei olygu i'r dasg maethu, 
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math y maethu sy'n cael ei ystyried ac ystod oedran arfaethedig y plant. Os 

yw'r ymgeisydd(ymgeiswyr) yn ceisio maethu plant ar draws yr ystod oedran 

gyfan, yna byddai disgwyl iddo gael profiad ar draws rhychwant eithaf tebyg, 

eto gan ystyried unrhyw sgiliau trosglwyddadwy. 

Mae hi bob amser yn heriol i aseswyr pan mai profiad cyfyngedig yn unig 

sydd gan ymgeisydd(ymgeiswyr) o ofalu am blant neu bobl ifanc. Yn yr 

achosion hyn, un opsiwn yw helpu'r ymgeisydd(ymgeiswyr) i gael profiad 

perthnasol cyn iddo gael ei asesu i faethu. Yr opsiwn arall yw edrych ar 

sgiliau a phrofiadau trosglwyddadwy, a siarad â'r ymgeisydd(ymgeiswyr) am 

sut bydd yn mynd i'r afael â'r dasg o ofalu am blant ym mhob ffordd. Mewn 

sefyllfa o'r fath, gallai fod yn anos dod o hyd i dystiolaeth i awgrymu bod 

rhywun yn addas i faethu, ond bydd hyn yn dibynnu ar amgylchiadau penodol 

yr achos. 

7 Gofalu am blant: darparu strwythur a ffiniau 

Mae'r adran hon yn gofyn am allu ymgeisydd(ymgeiswyr) i ddarparu strwythur 

a ffiniau clir i blant yn ei ofal, gan gofio y bydd plant y mae angen eu maethu 

fel arfer wedi cael eu cam-drin a’u hesgeuluso – rhywbeth all gael effaith ar 

eu hymddygiad. 

Mae tystiolaeth ymchwil (Quinton et al, 1998; Sinclair et al, 2005) yn awgrymu 

fod canlyniadau llwyddiannus yn fwyaf tebygol pan fo gofalwyr maeth yn gallu 

cynnig trefn a strwythur yn effeithiol, bod â disgwyliadau clir, gosod ffiniau a 

rheoli ymddygiad. Mae Sinclair (2005, t.81) yn nodi nad yw hyn yn syml mewn 

cyd-destun maethu gan ei fod yn gofyn am sensitifrwydd, cadernid emosiynol, 

ac am ganolbwyntio ar atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol. Mae Schofield and 

Beek (2014) yn pwysleisio'r angen i weithio ar y cyd â phlant a phobl ifanc 

trwy osod ffiniau cadarn ond bod yn barod i drafod gyda nhw. 

Unwaith eto, bydd angen ystyried materion strwythur a ffiniau yng nghyd-

destun math y maethu ac ystod oedran plant sy'n cael ei hystyried. Bydd y 

strwythur sydd ei angen o ran trefn ar gyfer babanod yn wahanol iawn i'r 

ffiniau y gallai bod angen eu gosod ar gynllun arbenigol ar gyfer pobl ifanc 
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heriol yn eu harddegau. 

8 Gofalu am blant: rhoi cadernid, gwytnwch ac ymrwymiad 

Bydd angen i ofalwr maeth llwyddiannus fod yn gadarn a gwydn os yw am 

allu darparu lleoliad am yr amser sydd ei angen ac osgoi symud lleoliad yn 

ddiangen. Mae plant a phobl ifanc yn glir eu bod yn dymuno gofalwyr maeth 

fydd yn “parhau gyda nhw”, bod yn llais iddynt, a dangos ymrwymiad y tu 

draw i’r hyn sy'n ofynnol mewn deddfwriaeth (Sinclair et al, 2005). Bydd hyn 

yn gofyn am amynedd sylweddol gan ofalwyr maeth y mae angen iddynt fod 

yn realistig, dyfalbarhau, a pheidio â disgwyl llwyddiant ar unwaith. 

Mae gwaith ymchwil gan Dozier et al (2002), Dozier (2005), Dozier a 

Lindheim (2006) a Dozier et al (2009) gyda phlant maeth iau hefyd yn dod i'r 

casgliad y gellir rhagweld canlyniadau cadarnhaol i'r plant hyn, gan gynnwys 

sefydlogrwydd lleoliadau, yn ôl y graddau y mae gofalwyr maeth yn 

ymrwymedig iddynt, ac mae’n awgrymu’n ddiddorol bod tueddiad gofalwyr 

maeth i ymrwymo i blant yn tueddu i ostwng dros amser pan fo gofalwyr 

maeth wedi gofalu am gyfres o blant. Mewn geiriau eraill, mae ‘profiad ac 

ymrwymiad ... yn groes i’w gilydd’ (Dozier and Lindheim, 2006, t. 343). 

Mae Dozier (2005) ac eraill yn gwneud y pwynt y bydd plant maeth fel arfer yn 

ceisio gwthio gofalwyr i ffwrdd, er bod angen gofal arbennig arnynt tra bydd 

plant biolegol yn chwilio am ofal priodol. Lle mae plant yn osgoi, gall gofalwyr 

maeth dueddu i ddilyn yr arweiniad hwn ac ymateb yn yr un modd. Mae 

dangos ymrwymiad yn y cyd-destun hwn yn angenrheidiol ac yn heriol. 

Mae asesu ymgeisydd(ymgeiswyr) mewn perthynas â'i allu i reoli'r straen o 

feithrin a chynnal lleoliadau ar adegau o her yn dasg anodd. Os yw'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) wedi bod yn rhiant neu'n gofalu am blant neu bobl 

ifanc heriol yna bydd y dystiolaeth ar gael yn haws, ond ni fydd llawer o 

ymgeiswyr wedi cael eu rhoi ar brawf fel hyn. Felly, bydd angen i'r asesiad 

edrych ar sut maent wedi rheoli mathau eraill o straen, p'un a ydynt wedi 

glynu wrth bethau oedd yn anodd, ac a ydynt yn realistig ynglŷn â beth fydd 

yn ofynnol ohonynt. 
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9 Gweithio'n effeithiol gyda gweithwyr proffesiynol a’r teulu biolegol 

Mae theori systemau yn ein helpu i ddeall y bydd llwyddiant lleoliad yn aml yn 

dibynnu ar ba mor dda y gall y gwahanol bartïon weithio gyda'i gilydd er lles y 

plentyn, a bydd disgwyl i ofalwyr maeth chwarae eu rhan yn hyn. Mae 

adroddiadau IRM o Gymru (2013) a Lloegr (2013) yn dangos bod materion yn 

ymwneud â gweithio'n agored ac yn onest gyda gweithwyr proffesiynol yn 

nodwedd reolaidd yn yr achosion y maent yn eu hystyried lle mae pethau 

wedi mynd o'i le. Mae disgwyl i ofalwyr maeth weithio'n agos gydag aelodau 

eraill o'r tîm maethu, gweithwyr cymdeithasol, rhieni biolegol, ysgolion ac 

eraill. Nid yw hyn bob amser yn syml yn y cyd-destun o fod dan bwysau y 

mae gofalwyr maeth yn gweithredu ynddo. 

Wrth asesu addasrwydd yn erbyn yr ansawdd benodol hon, bydd angen i 

aseswyr ddefnyddio'r wybodaeth a gesglir drwy gydol yr asesiad, gan ystyried 

y gwahanol eirdaon a gwiriadau a gynhaliwyd ac sy'n ymwneud â bywyd 

proffesiynol a phreifat. Os yw ymgeisydd hefyd yn rhiant, mae'n debygol y 

bydd tystiolaeth i'w hystyried gan ysgol ei blentyn. Bydd angen hefyd ystyried 

sut gyflwyniad a roes yr ymgeisydd ohono’i hun yn yr hyfforddiant paratoi, a 

sut y bu’n ymateb i her y broses asesu, gan gynnwys ei allu i gwblhau tasgau 

a osodwyd, a myfyrio ar yr adborth pan gafodd ei roi. 

Mae'n bwysig bod gofalwyr maeth yn cydweithredu ac yn hyblyg gan fod y rôl 

hon yn gofyn am hyn, ond ni ddylent gael eu barnu'n annheg am “sefyll i fynu 

drostynt eu hunain”, bod â barn (os caiff ei mynegi’n briodol), neu ddal y 

gwasanaeth maethu i gyfrif. Yn aml, bydd yn rhaid i ofalwyr maeth eirioli gyda 

gweithwyr proffesiynol eraill dros blant yn eu gofal, a gall gwneud hyn mewn 

modd hyderus ond ystyriol fod yn nodwedd gadarnhaol. 

Yn ogystal â gweithio gyda gweithwyr proffesiynol, fel arfer, mae'n ofynnol i 

ofalwyr maeth weithio gyda theuluoedd biolegol plant. Gallai hyn fod o ran 

cysylltiad neu mewn cyfarfodydd ffurfiol, neu pan fo rhieni a gofalwyr yn mynd 

am apwyntiadau meddygol neu i gyfarfodydd ysgol gyda'i gilydd. Mewn rhai 

sefyllfaoedd, bydd yn briodol i'r gofalwyr roi ffotograffau a gwybodaeth arall 
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am ddatblygiad a lles eu plentyn i'r teulu biolegol. 

Bydd angen i'r aseswr ystyried ei ddealltwriaeth o'r materion hyn, agweddau'r 

ymgeisydd tuag at deuluoedd biolegol, a sut y gallent fod yn debygol o allu 

rheoli'r teimladau anodd sy'n aml yn cyd-fynd â'r agwedd hon ar faethu. Bydd 

angen i'r aseswr hefyd ystyried y materion ymarferol sy'n ymwneud â bod ar 

gael ar gyfer cyswllt er mwyn bodloni'r gofynion hyn heb orfodi galwadau 

afrealistig arnynt eu hunain a'u teulu. 

 

10 Deall hunaniaeth ac amrywiaeth 

Mae'r adran hon yn ymwneud â rheoliad 7(5)(a) ac Atodlen 1, Rhan 2, 

paragraffau 12, 13 a 14 Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a 

Swyddogaethau) (Cymru) 2018. Mae hefyd yn ymwneud â'r egwyddorion a 

nodir yn a6 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Mae arfer da yn nodi y dylid gofalu am bob plentyn unigol sy'n derbyn gofal 

mewn ffordd sy'n parchu, yn cydnabod, yn cefnogi ac yn dathlu ei hunaniaeth 

a dylai gofalwyr maeth sicrhau y rhoddir sylw llawn i rywedd, ffydd, tarddiad 

ethnig, cefndir diwylliannol ac ieithyddol y plentyn unigol, gan gynnwys 

hunaniaeth Gymreig plentyn, ei gyfeiriadedd rhywiol ac unrhyw anabledd a 

allai fod ganddo. 

Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod na fydd gan bob ymgeisydd 

ddealltwriaeth soffistigedig o'r holl faterion yr adeg y maent yn cael eu hasesu 

fel gofalwyr maeth, a'r hyn sydd bwysicaf yw bod ganddynt y sylfaen 

gwerthoedd briodol a pharodrwydd i ddysgu os yw eu dealltwriaeth yn 

gyfyngedig. Ni fydd pob ymgeisydd wedi cael y cyfleoedd i ddysgu am 

hunaniaeth ac amrywiaeth neu brofiadau bywyd a allai fod wedi eu hamlygu i 

wahanol grwpiau cymdeithasol neu unigolion, a bydd angen i'r asesiad 

ystyried y ffaith hon. Mae gan lawer o ofalwyr maeth sydd wedi'u cymeradwyo 

ddealltwriaeth sylfaenol o'r materion ac wedi mynd ymlaen i ddatblygu 

dealltwriaeth llawer mwy soffistigedig, ac wedi profi eu hunain yn ofalwyr 

maeth medrus iawn. 
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Wrth ystyried y materion hyn, mae'n gwneud synnwyr i ddechrau gyda barn yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) am ei hunaniaeth ei hun (dosbarth, hil ac ethnig, 

rhywedd, rhywiol, diwylliannol, iaith ac ysbrydol) ac edrych ar ei ddealltwriaeth 

o’r hyn y mae’n ei olygu iddo ef. Bydd angen i drafodaethau dilynol ystyried ei 

brofiad o amrywiaeth a'i agwedd ati, ac edrych ar yr hyn y gallai hyn ei olygu 

o ran gallu hyrwyddo anghenion hunaniaeth plant maeth. 

Adeg eu cymeradwyo, mae angen i ymgeiswyr fod ag ymagwedd sy'n 

gwerthfawrogi gwahaniaeth mewn cymdeithas a derbyn plant unigol am bwy 

ydynt. Dylai ymgeiswyr hefyd ddangos parodrwydd i ddysgu am ddiwylliannau 

neu faterion eraill sy'n briodol i anghenion plant unigol yn eu gofal, a 

pharodrwydd mwy cyffredinol i ddatblygu eu dealltwriaeth o'r materion. Pan 

fydd ymgeiswyr yn dangos meddwl anhyblyg, beirniadol neu wahaniaethol, 

bydd angen ystyried hyn yn ofalus mewn perthynas â sut y gallai hyn gael 

effaith ar y dasg maethu. 

11 Cymhelliad, amseriad y cais, ac effaith ddisgwyliedig maethu 

Wrth ystyried addasrwydd ymgeiswyr mae'n ddefnyddiol deall eu cymhelliad i 

faethu; beth maen nhw’n dymuno ei gael ohono? Bydd angen i'r aseswr fod 

yn glir ynglŷn â pham mae'r ymgeisydd(ymgeiswyr) wedi gwneud cais ar yr 

adeg benodol hon, a sut yr ystyriwyd hyn mewn perthynas â holl aelodau'r 

cartref. Mae angen datgan cymhelliad yn benodol i roi cyd-destun ar gyfer 

gwybodaeth arall yn yr adroddiad, ac er mwyn ystyried a yw cynlluniau'n 

realistig. 

Mae'r gwaith ymchwil cyfyngedig yn y maes hwn (gweler Dando and Minty, 

1987; Delfabbro et al, 2002) yn awgrymu bod cydberthynas gadarnhaol rhwng 

rhai cymhellion a chanlyniadau llwyddiannus. Mae Dando and Minty (1987) yn 

awgrymu bod cymhelliad sy'n dod o anghenion personol cryf yn beth 

cadarnhaol, ac yn cyd-fynd â maethu llwyddiannus. Maent yn nodi tri is-grŵp 

sy'n perthyn i'r categori hwn: 

• Cyplau neu unigolion sydd ag awydd cryf i riantu pan nad yw beichiogi 

biolegol yn bosib. 
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• Ymgeiswyr sydd eisiau maethu am resymau anhunanol neu allan o 

ymdeimlad o bryder cymdeithasol. 

• Ymgeiswyr sy'n uniaethu gyda phlant difreintiedig oherwydd eu 

profiadau plentyndod gwael eu hunain, ond lle maent wedi gwneud 

synnwyr o'r profiadau hynny ac wedi dangos gwytnwch wrth eu goroesi 

a chyflawni aeddfedrwydd emosiynol wrth ddod yn oedolion. 

 

Canfu Dando and Minty (1987) fod gweithwyr cymdeithasol yn graddio 

gofalwyr oedd yn disgrifio cael plentyndod anhapus yn fwy cadarnhaol na'r 

rhai a deimlai fod eu plentyndod wedi bod yn un hapus. Fodd bynnag, ‘lle 

mae ymgeiswyr wedi cael profiad  o blentyndod anhapus neu ddifreintiedig, 

mae’n hanfodol sefydlu a ydynt wedi cronni teimladau emosiynol ai peidio ac 

a ydynt yn gallu rhoi’ (Dando and Minty, 1987, t. 385). 

 

Lle'r oedd y cymhelliad yn amwys, fel hoffi plant, ni ragwelir y bydd y 

canlyniadau mor gadarnhaol. Nid yw'n syndod bod yr un peth yn wir lle'r oedd 

y cymhelliad yn ymwneud â defnyddio plant ar gyfer anghenion yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) ei hun, megis ar gyfer cwmnïaeth, disodli plant 

ymadawedig, neu am resymau ariannol.  

Fodd bynnag, mae'n bwysig bod yn ofalus cyn dod i'r casgliad bod rhywun yn 

llawn cymhelliad ariannol. Er y byddai rhesymau ariannol yn unig yn 

gymhelliad sy'n peri pryder, mae dewis gofal maeth fel “gyrfa” fel dewis arall i 

waith cyflogedig arall yn gwbl gyfreithlon, cyn belled â bod yno ffactorau 

cadarnhaol eraill. Hefyd, dylid cofio bod yr ymchwil hwn yn gyfyngedig a bod 

angen ystyried cymhelliad ochr yn ochr â ffactorau eraill ynghylch 

addasrwydd.  

Yn yr adran hon, dylai'r aseswr hefyd feddwl gyda'r ymgeisydd(ymgeiswyr) 

am sut y gallai maethu gael effaith ar ei ffordd o fyw ar hyn o bryd; yr hyn y 

gallai fod angen ei newid, a sut y bydd angen rheoli unrhyw newidiadau. 

Mae'n ymwneud â cheisio sicrhau bod yr ymgeisydd(ymgeiswyr) mor barod 



 Adroddiad ar Ddarpar Ofalwyr Maeth (Ffurflen F) - Cymru 
 

© CoramBAAF 2020 

Cyhoeddwyd gan CoramBAAF, cofrestredig fel cwmni cyfyngedig trwy warant yng Nghymru a Lloegr rhif 9697712, rhan o’r grẅp Coram, rhif 

elusen 312278.  

Tudalen 36 

ag y gall fod ar gyfer yr hyn a gydnabyddir yn gyffredinol fel her sylweddol. 

Mae'r trafodaethau hyn hefyd yn bwysig wrth helpu'r aseswr i wirio bod yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) yn realistig am faethu, a bod ganddo ddealltwriaeth 

lawn o sut y bydd hyn yn cael effaith arno. 

12 Dealltwriaeth o ofalu mwy diogel 

Mae'r adran hon a'r adran nesaf yn ymwneud â rheoliad 7(5) ac Atodlen 1, 

Rhan 2, paragraff 17 Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) 

(Cymru) 2018. Mae tystiolaeth ymchwil yn dangos bod honiadau yn erbyn 

gofalwyr maeth yn gymharol gyffredin, gyda rhywle rhwng 10 a 31 y cant o 

ofalwyr maeth yn destun honiad. Mae honiadau fel arfer yn ofidus iawn, yn 

cael effaith sylweddol ar les gofalwyr maeth, ac yn un o'r rhesymau mwyaf 

cyffredin a roddir am roi'r gorau i faethu. Mae adroddiadau’r IRM o Gymru 

(2013) a Lloegr (2013) yn datgelu bod materion diogelu, gan gynnwys 

honiadau o gam-drin ac anallu i ddarparu gofal diogel, ymhlith y rhesymau 

mwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â pheidio â chymeradwyo, neu derfynu 

cymeradwyaeth gofalwyr maeth. 

Mae hyn yn awgrymu bod angen rhoi ystyriaeth arbennig, yn ystod asesiad, i 

p'un a oes gan yr ymgeisydd(ymgeiswyr) ddealltwriaeth dda o faterion gofalu 

mwy diogel, ac a yw’n gallu cymhwyso'r ddealltwriaeth hon yn ymarferol. 

Ymdrinnir â gofalu mwy diogel mewn hyfforddiant paratoi, ond hefyd dylid ei 

drafod fel rhan o'r astudiaeth cartref, a da o beth fyddai i’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) fynd ati i ddarllen ar y pwnc hwn (e.e. Slade, 2012). 

Mae arfer da yn mynnu bod ymgeisydd(ymgeiswyr) yn llunio cynllun gofalu 

mwy diogel ar gyfer ei deulu, ac yn amodol ar bolisi'r gwasanaeth maethu, 

dylid cynnwys hwn yn Adran C yr adroddiad asesu. Mae'n debyg y bydd gan 

wasanaethau maethu eu fformat eu hunain ar gyfer cynlluniau gofalu mwy 

diogel a dylai fod ganddynt bolisi ar ofalu mwy diogel i gyd-fynd â hyn. 

13 Paratoi, cwblhau hyfforddiant, ac anghenion datblygu yn y dyfodol 

Dylai'r adran hon gynnwys gwybodaeth am sut y paratowyd yr 
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ymgeisydd(ymgeiswyr) ar gyfer maethu trwy hyfforddiant paratoi ffurfiol, a 

thrwy broses yr astudiaeth cartref. Mae'n arfer da i'r hyfforddwyr gyfarfod â'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) a'i weithiwr cymdeithasol sy’n asesu ar ddiwedd y 

cwrs paratoi i drafod ei farn am brif feysydd dysgu'r ymgeisydd(ymgeiswyr) yn 

ystod y gwaith paratoi ac unrhyw feysydd pellach y dylid rhoi sylw iddynt. 

Dylai'r aseswr roi gwybodaeth ffeithiol am y cwrs yr aethpwyd arno, y pwnc a 

ystyriwyd, a gwybodaeth arall am sut y gwnaeth yr ymgeisydd(ymgeiswyr) 

ddefnyddio'r hyfforddiant, yr hyn a ddysgwyd ganddo, a'r hyn a ddysgwyd 

amdano a'i allu i ddefnyddio mewnbwn o’r fath. Efallai y rhoddir manylion yn 

yr adran hon neu, fel arall, gellir cynnwys adroddiad yn Adran C, ond ni ddylid 

ailadrodd gwybodaeth. Efallai y bydd yr aseswr yn dymuno defnyddio'r ffurflen 

‘Cofnod o hyfforddiant paratoi' (gweler ffurflenni ac adnoddau ychwanegol). 

Dylid rhoi gwybodaeth hefyd am ddealltwriaeth a disgwyliadau'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) am blant y mae angen eu maethu, eu nodweddion 

cefndirol a’u profiadau o gamdriniaeth ac esgeulustod. Mae angen iddynt 

ddeall sut y bydd hyn yn debygol o gael effaith ar y plant a'r bobl ifanc hyn, a 

goblygiadau hyn i'r rhai sy'n gofalu amdanynt. Yn ogystal, mae angen i 

ymgeisydd(ymgeiswyr) ddeall y gwahaniaethau rhwng maethu a magu 

plentyn biolegol; cydnabod beth mae hyn yn ei olygu o ran cyfrifoldeb; a 

meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o rolau'r gwahanol bobl yn y system. 

Bydd angen i'r dadansoddiad sy'n cyd-fynd â'r wybodaeth hon ystyried a yw'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) wedi paratoi'n ddigonol ar gyfer y rôl y mae’n bwriadu 

ymgymryd â hi ac a oes ganddo ddealltwriaeth realistig o'r hyn a ddisgwylir 

gan ofalwyr maeth. 

Bydd yr aseswr hefyd yn nodi unrhyw feysydd ar gyfer hyfforddiant neu 

ddatblygiad yn y dyfodol sydd wedi dod i'r amlwg yn ystod yr asesiad, a gellir 

rhoi’r wybodaeth hon yn yr adran hon a / neu fel cynllun datblygu personol yn 

Adran C. Mae’n anochel y bydd Cwblhau Safonau Hyfforddiant, Cymorth a 

Datblygu yn rhan sylweddol o'r gwaith arfaethedig. 
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Adran B – Nodiadau ychwanegol ar gyfer maethu seibiant byr 

Mae Ffurflen F wedi'i llunio fel y gellir ei defnyddio'r un mor effeithiol ar gyfer 

ymgeiswyr sy'n dymuno cael eu cymeradwyo ar gyfer maethu seibiant byr yn unig, fel 

ar gyfer unrhyw fath arall o faethu. Os rhoddir gofal seibiant byr i blentyn dan Ran 6 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, yna rhaid i'r gofalwr fod 

yn ofalwr maeth cymeradwy (paragraff 203 Côd Ymarfer Rhan 6). Gall ffocws yr 

asesiad ar gyfer gofalwyr maeth seibiant byr fod ychydig yn wahanol ond dylid bod â’r 

un dull cadarn ag ar gyfer gofalwyr maeth llawn amser. Er enghraifft, mae rhwydwaith 

cefnogi cryf yn llai o broblem i ofalwyr maeth seibiant byr, ac nid yw hyrwyddo addysg 

ffurfiol yn ystyriaeth sylfaenol, ond bydd dal angen iddynt ddarparu amgylchedd 

dysgu ysgogol i blant. Bydd angen iddynt hefyd ddangos ymrwymiad i ymwneud â 

rhieni a gweithio'n agos â nhw. Mae'r nodiadau a ganlyn yn cyd-fynd â'r eitemau sydd 

wedi’u rhifo yn Adran B a byddant yn helpu aseswyr i feddwl am y meysydd penodol 

y mae angen iddynt ganolbwyntio arnynt. 

6 Gofalu am blant: darparu cynhesrwydd, empathi ac ymrwymiad. Mewn 

trafodaethau am ofalu am blant, mae disgwyliad amlwg y bydd angen gofyn i 

ymgeisydd(ymgeiswyr) am ofalu am blant anabl, ei ddealltwriaeth o'r model 

cymdeithasol o anabledd, a rhai o'r cyflyrau mwy cyffredin fel anhwylderau 

sbectrwm awtistig. 

Bydd angen i aseswyr archwilio gyda'r ymgeisydd(ymgeiswyr) unrhyw brofiad 

o ofalu am blant anabl, a / neu sut y gallai ei brofiad o ofalu am blant nad ydynt 

yn anabl ei baratoi ar gyfer y grŵp penodol hwn. Bydd angen ystyried a oes 

ganddo neu a yw’n gallu datblygu'r sgiliau i reoli amrywiol anghenion gofal 

cymhleth plant anabl, gan gynnwys materion yn ymwneud â rheoli iechyd a 

symud a thrin. 

Mae'r adran hon hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r aseswr ystyried pa mor dda 

y bydd yr ymgeisydd(ymgeiswyr) yn gallu cyfathrebu â phlant. Mewn 

perthynas â maethu seibiant byr, bydd angen ystyried ei ddealltwriaeth o 
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anghenion cyfathrebu plant anabl, a'i allu i fodloni'r rhain trwy ddefnyddio 

dulliau fel (BSL), Makaton, Arwyddion a Symbolau, Byrddau Darlunio, PECS 

ac ati. 

7 Gofalu am blant: darparu strwythur a ffiniau. Weithiau gall gosod strwythur a 

ffiniau ar gyfer plant nad ydynt yn anabl fod yn wahanol iawn i reoli ymddygiad 

plant anabl heriol. Mae'n bwysig bod gan ofalwyr seibiant byr strategaethau 

priodol ar gyfer gwneud hyn, a bod ganddynt ddealltwriaeth o fath yr heriau y 

gallent eu hwynebu. 

9 Gweithio'n effeithiol gydag eraill. Bydd angen i ofalwyr maeth seibiant byr 

weithio'n agos gyda gweithwyr cymdeithasol a rhieni neu ofalwyr plant, a 

dylai'r asesiad ymchwilio i fath y materion a allai godi. Mewn rhai ffyrdd, bydd y 

materion yn debyg i weithio gyda rhieni biolegol eraill mewn cyd-destun 

maethu ond ceir agweddau penodol sy'n ymwneud â threfniadau seibiant byr 

lle nad y gofalwr seibiant byr yw'r prif ofalwr. Bydd angen i ofalwyr seibiant byr 

feddu ar ddealltwriaeth dda o'r materion penodol sy'n cael effaith ar deuluoedd 

plant anabl. 

10 Deall hunaniaeth ac amrywiaeth. Mae'n hanfodol bod gan ofalwyr seibiant byr 

ymwybyddiaeth dda o anabledd, eu bod yn deall ac yn defnyddio iaith a 

therminoleg briodol, ac yn gweithredu model cymdeithasol o anabledd. Bydd 

angen iddynt ddangos dealltwriaeth o eiriolaeth i blant a phobl ifanc anabl, 

gallu herio gwahaniaethu, a hyrwyddo hawliau i gynhwysiant ac integreiddio 

mewn cymdeithas. Lle nad oes gan ymgeisydd(ymgeiswyr) y wybodaeth neu'r 

ddealltwriaeth hon, bydd angen i'r aseswr ystyried gyda'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) sut mae'n datblygu hyn trwy hyfforddiant, darllen neu 

waith datblygiadol arall. 

Yr un pryd ag edrych ar faterion anabledd, mae'n bwysig cofio hefyd fod gan 

blant anabl anghenion hunaniaeth eraill sy'n deillio o faterion fel ethnigrwydd, 

crefydd, diwylliant, rhywedd a rhywioldeb. Bydd angen i ofalwyr seibiant byr 

fodloni'r ystod hon o anghenion ochr yn ochr ag anghenion eraill sy’n fwy 
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amlwg. 

14 Dealltwriaeth o ofalu mwy diogel. Cydnabyddir bod plant anabl mewn mwy o 

berygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso na phlant nad ydynt yn anabl ac, yn 

y cyd-destun hwn, ni ellir awgrymu y dylid llacio elfennau diogelu'r asesiad ar 

gyfer gofalwyr seibiant byr. Bydd angen i ofalwyr seibiant byr hefyd fod â 

dealltwriaeth dda o faterion gofalu mwy diogel, gan y gallant fod yn gymhleth 

gyda phlant anabl, yn enwedig lle mae ganddynt anghenion dibyniaeth uchel 

neu ofal personol. 

 

Adran C – Gwybodaeth Ategol 

Wrth lunio adroddiad asesu gan ddefnyddio Ffurflen F, mae angen i'r aseswr ystyried 

materion cyfrinachedd yn ofalus o ran gwybodaeth trydydd parti, ond hefyd 

gwybodaeth am un ymgeisydd neu’r llall (os ydych yn asesu cwpl), nad yw wedi'i 

rannu gyda’r llall. Dylai unrhyw wybodaeth trydydd parti nad yw ar gael i'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) gael ei marcio'n glir a'i chyflwyno yn Adran C. Lle mae 

materion yn ymwneud â gwybodaeth sydd wedi'i dal yn ôl gan un ymgeisydd yn unig, 

bydd angen ystyried y mater penodol yn ofalus o ran meddwl am fod yn agored a 

gonest yn y berthynas. Os gwnaed hyn, ac nid yw gwybodaeth wedi'i rhannu'n 

agored yna, eto, dylid cyflwyno'r wybodaeth hon yn Adran C, wedi'i marcio'n glir fel 

bod y darllenydd yn ymwybodol o bwy sydd wedi'i gweld. 

1 Mae coed achau’n rhoi darlun hygyrch o berthynas deuluol gyfredol ac 

aelodau arwyddocaol o'r teulu dros genedlaethau, a gallant helpu aseswyr i 

archwilio patrymau a deinameg teulu. Maent hefyd yn ganolbwynt pwysig ar 

gyfer deall effaith y gorffennol ar y presennol a'r ffordd y mae gwahaniadau, 

colledion, trawsnewidiadau a thrawma wedi bod yn rhan o brofiad bywyd yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr).  

Mae cwblhau coeden achau’n rhan sefydledig o asesiad astudiaeth cartref, nid 

yn unig ar gyfer y wybodaeth y mae'n ei chynnwys, ond am y cyfle y mae'n ei 

roi i ymgeiswyr drafod arwyddocâd pobl a digwyddiadau yn eu bywydau. Er 
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nad oes sail ymchwil ar gyfer defnyddio coed achau, gall parodrwydd yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) i gymryd rhan yn y dasg mewn modd agored a myfyriol 

heb fod yn ddiystyriol na heb i’r meddwl fod yn bell, fod yn ddefnyddiol ac yn 

arwydd o les emosiynol a chyflwr meddwl yr ymgeisydd(ymgeiswyr). Am ragor 

o wybodaeth ynghylch creu coeden achau, gyda gwybodaeth am symbolau i'w 

defnyddio ac enghraifft, gweler Chapman a Owen (2020).  

2 Defnyddir ecofap i gynrychioli, ar ffurf llun, yr ymgeisydd(ymgeiswyr), ei deulu 

agos a'r cysylltiadau sydd ganddynt ag eraill yn ei gymuned. Tynnir ecofapiau 

drwy osod aelodau’r cartref yng nghanol y llun ac yna eu hamgáu mewn cylch. 

Yna mae unigolion yn nodi'r bobl y mae ganddynt berthynas â nhw y tu allan i'r 

cartref a dylai hyn gynnwys grwpiau neu sefydliadau yn y gymuned sydd o 

bwys. Mae angen i aseswyr fod yn glir mai rhywbeth i helpu trafodaeth a 

myfyrio yw ecofap yn bennaf, ac nid yw'n ddiben ynddo'i hun er y gallai gael ei 

gynnwys fel tystiolaeth gydag Adran C. I gael rhagor o wybodaeth am greu 

ecofap, gweler Chapman a Owen (2020). 

3 Mae arfer da yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr gwblhau cronoleg sy'n 

cynnwys digwyddiadau allweddol yn eu bywydau megis genedigaethau, 

marwolaethau aelodau o'r teulu, digwyddiadau iechyd pwysig, ysgariad a 

gwahaniadau, dechrau perthynas newydd, symud cyfeiriad, newid ysgol a 

newid mewn cyflogaeth. Dylai fod yn glir yn y cronolegau pan oedd cyflogaeth 

neu wirfoddoli yn cynnwys gofalu am blant neu weithio gyda nhw, a dylid rhoi'r 

wybodaeth hon yn y rhan briodol o Adran A, fel ei bod yn glir y gofynnwyd am 

eirdaon. Dylai cronolegau fod yn nhrefn dyddiad, gan ddechrau gyda 

genedigaeth hyd heddiw, ac ni ddylai fod unrhyw fylchau na chyfnodau o 

amser heb gyfrif amdanynt. Dylid cwblhau cronoleg ar wahân ar gyfer pob 

ymgeisydd os ydynt yn gwpl, a dylid sicrhau fformat ar gyfer casglu'r 

wybodaeth hon (gweler ffurflenni ac adnoddau ychwanegol). 

4 Lluniwyd y cofnod o hyfforddiant paratoi (gweler y ffurflenni a'r adnoddau 

ychwanegol) i'w gwblhau gan yr hyfforddwr sy'n rhedeg hyfforddiant y grŵp 

paratoi y mae'r ymgeisydd(ymgeiswyr) yn ei fynychu. Mae disgwylir i'r 
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hyfforddwr roi manylion am ddyddiadau'r digwyddiad(au), a chrynodeb 

sylfaenol o'r cynnwys. Yna, gofynnir iddo roi sylwadau ar ddysgu'r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) wrth iddo arsylwi hyn, ac i ba raddau yr oedd yr 

ymgeisydd(ymgeiswyr) yn gallu cymryd rhan yn effeithiol yn yr amgylchedd 

dysgu. Petai unrhyw faterion yn codi yn ystod yr hyfforddiant yr oedd angen eu 

trafod neu eu hystyried ymhellach, dylai'r hyfforddwr nodi hyn. Dylid defnyddio 

ffurflen ar wahân i bob ymgeisydd. 

Mae'n bwysig bod yn glir bod y ffurflen hon i'w defnyddio gan hyfforddwr y 

grŵp paratoi a dylai gwybodaeth ynddi ddylanwadu ar waith yr aseswr. Yn 

Adran B12, dylai'r aseswr roi sylw i baratoi a hyfforddi yn fwy cyfannol, ac yn 

Adran B15 dylai nodi anghenion hyfforddi a datblygu yn y dyfodol ar gyfer pob 

ymgeisydd. 

5 Mae ymweliadau ail farn yn offeryn defnyddiol mewn amgylchiadau lle mae'r 

aseswr wedi nodi materion o bryder, lle mae amheuaeth ynghylch a ddylid 

argymell yr ymgeisydd(ymgeiswyr) yn ofalwr addas, neu lle bu anawsterau yn 

y berthynas waith rhwng yr aseswr a’r ymgeisydd(ymgeiswyr). Gall yr 

ymweliad hwn gael ei gynnal gan weithiwr cymdeithasol arall yn y tîm, 

gweithiwr cymdeithasol annibynnol, y goruchwyliwr, neu gan y rheolwr tîm, a 

dylid ei ysgrifennu fel adroddiad yn Adran C. Ni ddylai'r adroddiad hwn 

ddyblygu gwybodaeth sydd eisoes yn y brif asesiad ond dylai ganolbwyntio ar 

feysydd dadleuol neu o anhawster penodol, a dylai nodi barn ail aseswr ar y 

materion hyn. Pan fo’r farn yn cefnogi neu'n gwrth-ddweud barn yr aseswr 

gwreiddiol, dylai'r rhesymau am y farn honno gael eu nodi'n glir. Mae fformat 

ar gael ar gyfer cyflwyno'r wybodaeth hon (gweler ffurflenni ac adnoddau 

ychwanegol). 

 

Adran D – Adroddiadau arbenigol  

1 Adroddiad rhieni a’u plant. Mae maethu rhieni a’u plant yn dod yn fwyfwy 

cyffredin, ac mae angen i aseswyr ddeall sut mae hyn yn wahanol i fathau 

eraill o faethu. Mae ffurflen adroddiad ychwanegol ar rieni a’u plant ar gael i'w 
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defnyddio gyda Ffurflen F (gweler ffurflenni ac adnoddau ychwanegol). 

Wrth ddefnyddio'r ffurflen hon, mae'n hanfodol bod yr aseswr yn defnyddio'i 

ddoethineb ac yn peidio ag ailadrodd gwybodaeth sydd eisoes wedi'i 

chyflwyno ym mhrif gorff yr adroddiad. Bydd rhai ymgeiswyr yn cael eu hasesu 

ar gyfer maethu'n fwy cyffredinol ac, yn yr amgylchiadau hyn, gellir defnyddio'r 

brif Ffurflen F i ganolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen ar gyfer maethu plant, a 

bydd yr adroddiad rhieni a’u plant yn cwmpasu'r agweddau hynny sy'n benodol 

i'r math hwnnw o faethu . Mewn achosion eraill, dim ond ar gyfer maethu rhieni 

a’u plant y bydd yr ymgeisydd(ymgeiswyr) yn dymuno cael ei ystyried ac, yn yr 

achos hwn, bydd angen i'r aseswr lenwi Ffurflen F gyda hyn mewn golwg. Os 

yw'r cwestiynau yn yr adroddiad rhieni a’u plant eisoes wedi'u cwblhau ym 

mhrif gorff Ffurflen F, yna dylid nodi hyn a'i groesgyfeirio, nid ei ailadrodd. 

Mae Adams a Dibben (2020) yn disgrifio arfer da mewn maethu rhieni a’u 

plant ac mae Pennod 4 o'r testun hwn yn rhoi sylw i’r mater penodol o asesu a 

chymeradwyo. Os yw aseswyr yn ystyried ymgeisydd(ymgeiswyr) ar gyfer 

maethu rhieni a’u plant, dylent fod yn gyfarwydd â chynnwys y cyhoeddiad 

hwn, ac mae Pennod 4 yn cynnig nodiadau manwl sy'n adlewyrchu'n effeithiol 

yr adrannau yn yr adroddiad ar rieni a’u plant. 

2 Adroddiad maethu parhaol. Er bod rhai pobl yn gwahaniaethu rhwng maethu 

parhaol a thymor hir, mae'r ffurflen hon yn defnyddio maethu parhaol i gyfeirio 

at y ddau; gan ddangos y gwahaniaeth rhyngddo a maethu tymor byr neu 

dasg-ganolog. Mae llawer o'r hyn sy'n berthnasol wrth asesu pob gofalwr 

maeth yn berthnasol yn yr un modd ag wrth asesu gofalwyr parhaol, ond mae 

rhai agweddau ychwanegol, ac mae ffurflen adroddiad ar faethu parhaol ar 

gael i'w defnyddio gyda Ffurflen F (gweler ffurflenni ac adnoddau ychwanegol). 

Mae Schofield and Beek (2008) yn disgrifio arfer da mewn maethu parhaol, ac 

ym Mhennod 8 o'r testun hwnnw mae’n argymell asesu yn erbyn pum 

dimensiwn Model y Sylfaen Ddiogel. Os yw aseswyr yn ystyried 

ymgeisydd(ymgeiswyr) sydd am gynnig maethu parhaol, dylent fod yn 

gyfarwydd â chynnwys y cyhoeddiad hwn. Mae Chapman a Owen (2020) 
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hefyd yn cynnig cyngor defnyddiol ar asesu ar gyfer maethu parhaol. 

3 Adroddiadau eraill. Lle mae gan wasanaethau maethu gynlluniau maethu 

arbenigol, gall fod yn briodol cyflwyno adroddiadau ychwanegol sy'n rhoi sylw i 

ofynion penodol y cynllun hwnnw. 

 

 

 

 

 

Adran E – Crynodeb ac Argymhelliad  

1 Dylai'r adran hon roi dadansoddiad o'r wybodaeth sydd wedi'i nodi mewn 

rhannau cynharach o'r adroddiad a dylai ddwyn ynghyd y materion a ystyriwyd 

drwyddo. Dylai'r aseswr amlygu cryfderau'r ymgeisydd(ymgeiswyr) ac unrhyw 

wendidau neu bryderon, a phwyso a mesur y rhain yn erbyn ei gilydd. 

2 Mae'n hanfodol bod yr argymhelliad hwn yr un fath â'r argymhelliad a roddir ar 

y daflen flaen. Gweler nodyn 2 yn adran A (uchod). 
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Dim ond gweithwyr cymdeithasol cofrestredig sydd wedi darllen a deall y 

nodiadau cyfarwyddyd cysylltiedig ac sy’n gyfarwydd â nhw sy’n cael 

defnyddio Ffurflen F (1) 

 

Y DAFLEN FLAEN 

Enw’r ymgeisydd(ymgeiswyr) 

 

 

Cyfeirnod y gwasanaeth maethu  

 

Argymhelliad y gweithiwr cymdeithasol (2) 

 

 

Enw’r gwasanaeth maethu 

 

Cyfeiriad  

Enw’r gweithiwr cymdeithasol  

E-bost  
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Rhif Ffôn  

Enw’r Rheolwr Tîm  

E-bost  

Rhif Ffôn  

 

Dyddiad derbyn y cais 

 

Dyddiad cwblhau’r asesiad  

Dyddiad diweddaru’r asesiad (3)  

 

Cip ar yrfa’r ymgeisydd(ymgeiswyr) (4)  
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ADRAN A (RHAN 1) 

 

YMGEISYDD 1 

Enw’r teulu  

Enw blaenorol  

Enwau cyntaf  

Enwau ‘adnabyddus fel’ 

eraill  
 

Dyddiad geni   Oed  

Man ei eni  

 

YMGEISYDD 2 

Enw’r teulu  

Enw blaenorol  

Enwau cyntaf  

Enwau ‘adnabyddus fel’ 

eraill  
 

Dyddiad geni   Oed  
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Enw’r teulu  

Man ei eni  

 

CYFEIRIAD CARTREF 

Cyfeiriad (5) 

 

 

 

 

Hyd y cyfnod yn y cyfeiriad 

hwn 

 

 

HUNANIAETH (6)  

 Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2 

Rhywedd (7)   

Cyfeiriadedd rhywiol (7)   

Cenedligrwydd   

Ethnigrwydd (8)   

Y brif iaith a siaredir yn y cartref   
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Iaith/ieithoedd eraill a siaredir yn y 

cartref 

 

Siarad/darllen/ysgrifennu Cymraeg yn 

y cartref 

  

Crefydd neu grŵp ffydd   

Crefyddol mewn gair a gweithred 

ynteu ddim 
  

Ydyw’r ymgeisydd yn gweld ei hun yn 

anabl? 
  

Ydyw’r ymgeisydd yn gweld ei hun fel 

person traws?(7) 
  

 

STATWS PARTNERIAETH 

 Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2 

Os yw’r ymgeisydd yn briod neu wedi 

cofrestru partneriaeth sifil, rhoddwch 

ddyddiad a man y briodas/cofrestriad 

  

Os yw’r ymgeisydd yn byw gyda 

phartner, y dyddiad pan wnaethant 

ymgartrefu gyda’ gilydd 
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PLANT DAN 18 SY’N BYW YN Y CARTREF 

Enw’r 

teulu 

Enw/au 

cyntaf 

Rhywedd Dyddiad 

Geni 

Oed Perthynas â’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr)  

      

      

      

      

 

OEDOLION ERAILL SY’N BYW SY’N BYW YN Y CARTREF 

 

Enw’r teulu Enw/au 

cyntaf 

Rhywedd Dyddiad Geni Oed Perthynas â’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr)  
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PLANT (DAN 18) O’R BARTNERIAETH GYFREDOL NEU O UN FLAENOROL 

SY’N BYW YN RHYWLE ARALL (9) 

Enw’r teulu Enw/au 

cyntaf 

Rhywedd Dyddiad Geni Oed Perthynas â’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr)  

      

      

      

      

 

PLANT SY’N OEDOLION AC YN BYW YN RHYWLE ARALL (9) 

Enw’r teulu Enw/au 

cyntaf 

Rhywedd Dyddiad Geni Oed Perthynas â’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr)  

      

      

      

      

 

PARTNERIAID BLAENOROL (10) 

YMGEISYDD 1 
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Enw’r cyn-bartner Dyddiad y daeth y 

berthynas i ben 

Dyddiad y geirda 

   

   

   

Dylid rhoi gwybodaeth lle mae’r ymgeisydd wedi gwahanu, ysgaru neu 

ddiddymu partneriaeth sifil, neu lle mae wedi ymgartrefu gyda phartner 

blaenorol. Gellid cynnwys geirdaon cyn-bartneriaid neu adroddiadau ar 

gyfweliadau gyda phartneriaid blaenorol yn adran C.  Nodwch unrhyw 

wrtharwyddion a gyfyd o wiriadau cyn-bartneriaid a sut yr ystyriwyd /rhoddwyd 

sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr adran berthnasol yn yr adroddiad 

asesu a chroesgyfeirio ati. Rhoddwch fanylion os na chafodd gwiriadau eu 

ceisio na’u derbyn. 
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YMGEISYDD 2 

Enw’r cyn-bartner Dyddiad y daeth y 

berthynas  ben 

Dyddiad y geirda 

   

   

   

Dylid rhoi gwybodaeth lle mae’r ymgeisydd wedi gwahanu, ysgaru neu 

ddiddymu partneriaeth sifil, neu lle mae wedi ymgartrefu gyda phartner 

blaenorol. Gellid cynnwys geirdaon cyn-bartneriaid neu adroddiadau ar 

gyfweliadau gyda phartneriaid blaenorol yn adran C.  Nodwch unrhyw 

wrtharwyddion a gyfyd o wiriadau cyn-bartneriaid a sut yr ystyriwyd /rhoddwyd 

sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr adran berthnasol yn yr adroddiad 

asesu a chroesgyfeirio ati. Rhoddwch fanylion os na chafodd gwiriadau eu 

ceisio na’u derbyn. 

 

 

 

 

 

 

CEISIADAU I FAETHU, MABWYSIADU NEU WARCHOD 
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Ydyw’r ymgeisydd wedi gwneud cais yn flaenorol i fod yn ofalwr 

maeth/ofalwraig faeth, mabwysiadwr/wraig neu 

warchodwr/wraig? 

DO/NADDO 

Os do, rhoddwch fanylion dyddiad, enw a chyfeiriad yr asiantaeth / 

gwasanaeth, math y cais a’r canlyniad  

 

 

 

 

Oes unrhyw aelod o’r cartref wedi gwneud cais yn flaenorol i fod 

yn ofalwr maeth/ofalwraig faeth, mabwysiadwr/wraig neu 

warchodwr/wraig? 

OES/NAC 

OES 

Os oes, rhoddwch fanylion dyddiad, enw a chyfeiriad yr asiantaeth / 

gwasanaeth, math y cais a’r canlyniad 
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Ydyw’r ymgeisydd wedi bod yn ofalwr maeth/ofalwraig faeth, 

cymeradwy yn y 12 mis blaenorol? (11)  
DO/NADDO 

Os do, rhoddwch enw a chyfeiriad y gwasanaeth maethu, dyddiad gofyn am 

eirda, dyddiad derbyn unrhyw eirda ac unrhyw fanylion perthnasol pellach 

 

 

 

 

 

GWIRIADAU MANYLACH Y GDG (YMGEISWYR AC OEDOLION SY’N BYW YN Y 
CARTREF) (12) 

Enw Dyddiad cwblhau’r gwiriad 

  

  

  

  

Rhoddwch fanylion unrhyw wrtharwyddion a gyfyd o wiriadau manylach y GDG 

a sut yr ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr adran 

berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati.  
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IECHYD (13) 

YMGEISYDD 1 

Enw’r ymgeisydd  

Enw’r Meddyg Teulu   

Enw practis y Meddyg Teulu  

Enw ymgynghorydd meddygol 

y gwasanaeth maethu 
 

Dyddiad adroddiad yr 

ymgynghorydd meddygol 
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Enw’r ymgeisydd  

Enw’r Meddyg Teulu   

Sylwadau’r ymgynghorydd meddygol 
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Enw’r ymgeisydd  

Enw’r Meddyg Teulu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhoddwch fanylion unrhyw wrtharwyddion a gyfyd o iechyd yr ymgeisydd a sut 

yr ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr adran 

berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati. 
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YMGEISYDD 2 

Enw’r ymgeisydd  

Enw’r Meddyg Teulu   

Enw practis y Meddyg Teulu  

Enw ymgynghorydd meddygol 

y gwasanaeth maethu 
 

Dyddiad adroddiad yr 

ymgynghorydd meddygol 
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Enw’r ymgeisydd  

Enw’r Meddyg Teulu   

Sylwadau’r ymgynghorydd meddygol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhoddwch fanylion unrhyw wrtharwyddion a gyfyd o iechyd yr ymgeisydd a sut 

yr ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr adran 

berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati. 
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Enw’r ymgeisydd  

Enw’r Meddyg Teulu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWIRIAD AWDURDOD LLEOL Y CARTREF (14)
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Enw awdurdod lleol y cartref  

Dyddiad preswylio yn yr awdurdod lleol  

Enw’r canolwr a’i statws  

Dyddiad cwblhau’r gwiriad  

Rhoddwch fanylion unrhyw wrtharwyddion a gyfyd o wiriadau’r awdurdod lleol 

a sut yr ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr adran 

berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLETY’R TEULU (15) 

Disgrifiwch y cartref gan gynnwys nifer yr ystafelloedd gwely, y trefniadau 

cysgu arfaethedig, y man chwarae a’r ardd  
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Disgrifiwch yn fyr y gymdogaeth, y gymuned a’r mynediad at wasanaethau 

allweddol 

 

 

 

 

 

Dyddiad yr asesiad o ddiogelwch y cartref (gellid 

cynnwys y rhestr wirio yn adran C) (16) 
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Rhoddwch fanylion unrhyw faterion ynghylch diogelwch y cartref sydd heb eu 

datrys 

 

 

 

 

 

 

 

GEIRDAON PERSONOL (GOFYNNOL) (17) 

 Canolwr 1 Canolwr 2 

Enw   

Cyfeiriad 

 

 

  

Perthynas â’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
  

Nifer y blynyddoedd o’i 

adnabod/eu hadnabod 
  

Dyddiad y cyfweliad   
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Dylid cynnwys adroddiadau ysgrifenedig o’r cyfweliadau hyn yn adran C 

 

CANOLWYR PERSONOL (DEWISOL) 

 Canolwr 3 Canolwr 4 

Perthynas â’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
  

Nifer y blynyddoedd o’i 

adnabod/eu hadnabod 
  

Dyddiad y cyfweliad   

Dylid cynnwys adroddiadau ysgrifenedig yn adran C (os ydynt wedi’u gwneud) 

 

 Canolwr 5 Canolwr 6 

Perthynas â’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
  

Nifer y blynyddoedd o’i 

adnabod/eu hadnabod 
  

Dyddiad y cyfweliad   

Dylid cynnwys adroddiadau ysgrifenedig yn adran C (os ydynt wedi’u gwneud) 
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Dyddiad derbyn holl wybodaeth Cam 1  

Yn Adran A (Rhan 1) ceir yr holl wybodaeth sy’n ofynnol i gwblhau Cam 1 yr 

asesiad maethu. Os penderfynir peidio â symud ymlaen i Gam 2, efallai y 

byddai’r gwasanaeth maethu’n dymuno defnyddio Taflen Benderfyniad 

(Maethu) Cam 1 y BAAF. Rhaid gwneud y penderfyniad hwn o fewn 10 diwrnod 

i dderbyn holl wybodaeth Cam 1. 
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ADRAN A (RHAN 2) 

 

DILYSU DOGFENNAU (18) 

 
Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2 

Dyddiad gweld y dystysgrif geni   

Dyddiad gweld pasbort neu ardystiad 

o genedligrwydd 
  

Dyddiad gweld y drwydded yrru   

Dyddiad gweld rhif a dyddiad yr 

Yswiriant gwladol 
  

Os yw’r ymgeiswyr yn briod â’i gilydd 

neu â phartneriaeth sifil gofrestredig, 

dyddiad gweld y dystysgrif 

  

Os yw’r ymgeisydd(ymgeiswyr) wedi 

ysgaru/ wedi dod â’u partneriaeth sifil 

i ben, dyddiad gweld y dystysgrif 

(tystysgrifau) 

  

 

GWIRIADAU AWDURDODAU LLEOL BLAENOROL (19) 
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Enw’r Awdurdod 

Lleol 

Dyddiadau 

preswylio yn yr 

awdurdod lleol  

Dyddiad 

cwblhau’r 

gwiriad  

Enw person a statws 

yr awdurdod lleol 

    

    

    

    

Rhoddwch fanylion unrhyw wrtharwyddion a gyfyd o wiriadau’r awdurdod lleol 

a sut yr ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr adran 

berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati. 

 

 

ACHOSION LLYS 

Ydyw’r ymgeisydd wedi bod yn rhan o lys achosion teuluol neu 

o unrhyw achosion llys yng nghylch plant a/neu deulu? 
DO/NADDO 

Os ydyw, rhoddwch fanylion gan gynnwys y dyddiad, enw’r llys, math y 

gorchymyn a wnaed ac enwau’r plant dan sylw, Fel arall, nodwch yn fyr yr 

adran berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati. 
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CYFLOGAETH NEU WEITHGARWCH GWIRFODDOL (20) 

 Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2 

Cyflogaeth gyfredol neu 

weithgarwch gwirfoddol 

(os oes rhai) 

  

Enw’r cyflogwr/sefydliad 

cyfredol 

  

Oriau gwaith cyfredol   

Unrhyw newidiadau a 

gynllunnir i’r oriau gwaith 

  

Dyddiad cwblhau’r geirda   

Dylid cynnwys geirdaon cyflogwyr ac yng nghyswllt gweithgarwch gwirfoddol 

yn Adran C. Rhoddwch fanylion unrhyw wrtharwyddion a gyfyd o’r geirda hwn 

a sut yr ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr adran 

berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati. 
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CYFLOGAETH NEU WEITHGARWCH GWIRFODDOL BLAENOROL YN 
YMWNEUD Â PHLANT NEU OEDOLION BREGUS (21)

 

  

YMGEISYDD 1 

Enw’r cyflogwr neu’r 

sefydliad 

Dyddiad y gyflogaeth Dyddiad unrhyw eirda a 

gwblhawyd 
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Gellid cynnwys geirdaon cyflogwyr ac yng nghyswllt gweithgarwch 

gwirfoddol yn Adran C. Rhoddwch fanylion os na chafodd gwiriadau eu ceisio 

na’u derbyn. Rhoddwch fanylion unrhyw wrtharwyddion a gyfyd o’r geirdaon 

hyn a sut yr ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr 

adran berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMGEISYDD 2 

Enw’r cyflogwr neu’r 

sefydliad 

Dyddiad y gyflogaeth Dyddiad unrhyw eirda a 

gwblhawyd 
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Gellid cynnwys geirdaon cyflogwyr ac yng nghyswllt gweithgarwch 
gwirfoddol yn Adran C. Rhoddwch fanylion os na chafodd gwiriadau eu ceisio 
na’u derbyn. Rhoddwch fanylion unrhyw wrtharwyddion a gyfyd o’r geirdaon 
hyn a sut yr ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr 
adran berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYLLID Y CARTREF (22) 

Oes datganiad ariannol/ffurflen asesu wedi’i 

gwblhau/chwblhau (os oes, gellid cynnwys hwn/hon yn 

Adran C)  

OES/NAC OES 

Rhoddwch fanylion incwm a gwariant yr ymgeisydd(ymgeiswyr). Disgrifiwch 

sut mae hyn wedi’i ddilysu a nodi unrhyw oblygiadau i faethu 
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ANIFEILIAID – ANWES AC FEL ARALL (23) 

Oes holiadur ynghylch anifeiliaid anwes neu restr wirio 

ohonynt wedi’i g/chwblhau? (os oes, gellid cynnwys 

hwn/hon yn Adran C) 

OES/NAC OES 

Rhoddwch fanylion byr unrhyw anifail - anwes ac fel arall, yn y cartref yn 

cynnwys y rhywogaeth, y nifer a’r oed. Disgrifiwch pa mor berthnasol ydynt 

mewn perthynas â maethu. Croesgyfeiriwch at adran C fel bo’n briodol neu at 

yr adran berthnasol yn yr adroddiad asesu. 
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GWIRIO’R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A’R WE (24) 

A wiriwyd gwefannau cyfryngau cymdeithasol neu’r defnydd 

a wneir  o beiriannau chwilio’r rhyngrwyd? 
DO/NADDO 

Os do, rhoddwch fanylion, gan gynnwys unrhyw wrtharwyddion a gyfyd o’r 

gwiriadau hyn a sut yr ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn 

fyr yr adran berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati. 

 

 

 

 

 

GWIRIADAU GAN YSGOLION, MEITHRINFEYDD AC YMWELWYR IECHYD (25) 

Enw’r sawl a gaiff 

ei wirio 

Enw’r ysgol neu’r 

feithrinfa 

Enw’r canolwr a’i 

statws 

Dyddiad 

cwblhau’r 

gwiriad 
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Gellid cynnwys gwiriadau gan ysgolion, meithrinfeydd ac ymwelwyr iechyd yn 

Adran C. Rhoddwch fanylion os na chafodd gwiriadau eu ceisio na’u derbyn. 

Rhoddwch fanylion unrhyw wrtharwyddion a gyfyd o’r gwiriadau hyn a sut yr 

ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr adran 

berthnasol yn yr adroddiad asesu a chroesgyfeirio ati. 

 

 

 

 

 

 

GWIRIADAU ERAILL (26) 

Yr hyn/ y sawl a 

gaiff ei wirio 
Math y gwiriad Dyddiad cwblhau’r gwiriad 
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Rhoddwch fanylion os na dderbyniwyd gwiriadau. Rhoddwch fanylion unrhyw 

wrtharwyddion a gyfyd o’r gwiriadau hyn a sut yr ystyriwyd /rhoddwyd sylw i’r 

rhain. Fel arall, nodwch yn fyr yr adran berthnasol yn yr adroddiad asesu a 

chroesgyfeirio ati. 
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ADRAN B 

Yr ymgeisydd(ymgeiswyr) 

 

1. Cefndir y teulu a phlentyndod (gan gynnwys addysg)  

 

Dadansoddiad: 

 

 

 

2. Bywyd yr oedolyn (gan gynnwys cyflogaeth a pherthnasau blaenorol) 

 

 

 

 

 

 

Dadansoddiad: 
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3. Personoliaeth a’r berthynas gyfredol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadansoddiad: 
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4. Aelodau’r cartref (yn cynnwys plant) a ffordd o fyw 

 

Dadansoddiad: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Plant eraill (yn cynnwys oedolion) a’r rhwydwaith cymdeithasol / cefnogi 

 

Dadansoddiad: 
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Asesu’r gallu i faethu 

 

6. Gofalu am blant: rhoi cynhesrwydd, empathi ac anogaeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadansoddiad: 
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7. Gofalu am blant: rhoi strwythur a ffiniau 

 

 

 

 

 

 

 

Dadansoddiad: 
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8. Gofalu am blant: rhoi parhad, gwytnwch ac ymrwymiad 

 

 

 

 

 

 

Dadansoddiad: 
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9. Gweithio’n effeithiol gyda gweithwyr proffesiynol a’r teulu biolegol 

 

 

 

 

Dadansoddiad: 

 

 

 

10.  Deall hunaniaeth ac amrywiaeth  

 

Dadansoddiad: 
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Paratoi i faethu 

 

11.  Cymhelliad, amseriad y cais, ac effaith ragweledig maethu 

 

 

 

 

 

 

Dadansoddiad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Dealltwriaeth o ofalu mwy diogel 
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Dadansoddiad: 

 

 

 

 

 

13. Gwaith paratoi, hyfforddiant wedi’i gwblhau, ac anghenion 
datblygu/hyfforddi i’r dyfodol 

 

 

 

 

 

 

 

Dadansoddiad: 
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ADRAN C 

Gwybodaeth ategol 

 

GEIRDAON 

Eitem Ynghlwm 
Os ydynt, rhoddwch 

enwau 

Yr ymgeisydd 

wedi gweld y 

geirdaon 

Geirdaon personol  
YDYNT/ NAC 

YDYNT 
 YD/NAC YDYW 

Geirdaon aelodau’r teulu 
YDYNT/ NAC 

YDYNT 
 

YDYW/NAC 

YDYW 

Geirdaon y cyn-bartner 
YDYNT/ NAC 

YDYNT 
 

YDYW/NAC 

YDYW 

Geirdaon cyflogwyr 
YDYNT/ NAC 

YDYNT 
 

YDYW/NAC 

YDYW 

Geirdaon cyn-gyflogwyr 
YDYNT/ NAC 

YDYNT 
 

YDYW/NAC 

YDYW 

Geirdaon ysgolion, 

meithrinfeydd, ymwelwyr 

iechyd 

YDYNT/ NAC 

YDYNT 
 

YDYW/NAC 

YDYW 

 

DEUNYDD ARALL 
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Eitem Ynghlwm Nodiadau neu sylwadau 

Coeden achau (1) 
YDYW/ NAC 

YDYW 
 

Ecofap (2) 
YDYW/ NAC 

YDYW 
 

Cronoleg (3) 
YDYW/ NAC 

YDYW 
 

Rhestr wirio diogelwch 

y cartref 

YDYW/ NAC 

YDYW 
 

Datganiad ariannol/ 

ffurflen asesu 

YDYW/ NAC 

YDYW 
 

Rhestr wirio o gŵn/ 

anifeiliaid anwes 

YDYW/ NAC 

YDYW 
 

Cynllun gofalu wy 

diogel 

YDYW/ NAC 

YDYW 
 

Cofnod o hyfforddiant 

paratoi (4) 

YDYW/ NAC 

YDYW 
 

Ymweliad ail farn (5) 
YDYW/ NAC 

YDYW 
 

Gwybodaeth arall 
YDYW/ NAC 

YDYW 
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ADRAN D 

Adroddiadau arbenigol 

 

Adroddiad ar rieni a’u plant OES/NAC OES 

Adroddiad ar faethu parhaol OES/NAC OES 

Adroddiadau eraill  OES/NAC OES 

Os oes, a fyddech cystal â’u nodi 
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ADRAN E 

Crynodeb ac argymhelliad 

 

AMSERLENNI (1) 

Dyddiad y cais   

Dyddiad cwblhau’r asesiad  

Unrhyw sylwadau am hyd yr 

asesiad 

 

 

CRYNODEB (2) 

Crynodeb o ffactorau allweddol yn arwain at argymhelliad (i gynnwys 

cryfderau, gwendidau, pryderon a chynllun hyfforddi a gyfyd o unrhyw 

bryderon) 



 

Adroddiad ar Ddarpar Ofalwyr Maeth (Ffurflen F) - Cymru 

 

 

© CoramBAAF 2020 

Cyhoeddwyd gan CoramBAAF, cofrestredig fel cwmni cyfyngedig trwy warant yng Nghymru a Lloegr rhif 9697712, rhan o’r grẅp Coram, rhif 

elusen 312278. 

 

Tudalen 93  

Crynodeb o ffactorau allweddol yn arwain at argymhelliad (i gynnwys 

cryfderau, gwendidau, pryderon a chynllun hyfforddi a gyfyd o unrhyw 

bryderon) 

 

 

 

ARGYMHELLIAD (3) 

Dylai’r argymhelliad hwn gynnwys manylion telerau’r gymeradwyaeth (math y 

maethu a nifer ac ystod oedran y plant i’w lleoli) 
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Enw’r gweithiwr 

cymdeithasol sy’n cwblhau’r 

adroddiad 

 

Llofnod y gweithiwr 

cymdeithasol sy’n cwblhau’r 

adroddiad 

 

Dyddiad  
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Enw rheolwr y tîm sy’n 

gyfrifol am yr adroddiad 

 

Llofnod rheolwr y tîm sy’n 

gyfrifol am yr adroddiad 

 

Dyddiad  
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Sylwadau’r ymgeisydd(ymgeiswyr) ar yr adroddiad 

Enw’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) 

 

 

Rwyf/rydym wedi derbyn yr 

adroddiad ar y dyddiad a 

ganlyn: 

 

Rwyf/rydym wedi darllen yr adroddiad a baratowyd ar fy/ein (h)addasrwydd i faethu 

(gan ddeall y gallai unrhyw wybodaeth trydydd party gyfrinachol yn adran C fod wedi’i 

chadw’n ôl). Tystiaf/tystiwn, hyd y gwn/gwyddom ac y credaf/credwn, fod y wybodaeth 

ffeithiol yn yr adroddiad hwn yn gywir ac rwyf/rydym wedi nodi yn y blwch isod unrhyw 

gywiriadau ffeithiol y mae gofyn eu gwneud. Deallaf/deallwn y gallai’r gwasanaeth 

maethu wrthod fy nghais/ein cais pe ceid bod y wybodaeth hon yn anghywir neu’n 

gamarweiniol. Deallaf/deallwn ei bod yn bwysig peidio â dal unrhyw wybodaeth yn ôl 

am ffactorau a allai ddylanwadu ar fy ngallu/ein gallu i ofalu am blentyn.   

Mae’r cywiriadau ffeithiol/sylwadau ychwanegol a ganlyn gennyf/gennym ar yr 

adroddiad: 
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Mae’r gwasanaeth maethu wedi rhoi ei rybudd o breifatrwydd i mi/ni sy’n egluro sut y 

byddir yn cadw ac yn rhannu fy nata/ein data personol yn unol â Deddf Gwarchod Data 

2018. Deallaf/deallwn y bydd unrhyw wybodaeth a roddir yn rhan o gofnod achos y 

gwasanaeth maethu yng nghyswllt fy nghais/ein cais. Deallaf/deallwn mai eiddo’r 

gwasanaeth maethu yr wyf/ydym wedi gwneud cais iddo yw’r ffurflen hon. 

Cytunaf/cytunwn i beidio â gwneud copi o’r ddogfen hon (ac eithrio ar gyfer fy 

nghofnodion/ein cofnodion personol na datgelu ei chynnwys yn llawn na’n rhannol, i 

unrhyw berson, gwasanaeth maethu nac awdurdod arall heb ganiatâd y gwasanaeth 

maethu.  

Llofnod  

Dyddiad  

Llofnod  

Dyddiad  
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FFURFLEN GAIS 

 

Enw’r gwasanaeth maethu 

 

 

MANYLION SYLFAENOL 

 Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2 

Enw’r teulu   

Enw blaenorol   

Enwau cyntaf   

Enwau ‘adnabyddus fel’ 

eraill  
  

Rhywedd    

Cyfeiriadedd rhywiol    

Cenedligrwydd   

Ethnigrwydd    

Y brif iaith a siaredir yn y 

cartref 
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Iaith/ieithoedd eraill a 

siaredir yn y cartref 

 

Siarad/darllen/ysgrifennu 

Cymraeg yn y cartref 

  

Crefydd neu grŵp ffydd   

Crefyddol mewn gair a 

gweithred ynteu ddim 
  

Ydyw’r ymgeisydd yn 

gweld ei hun yn anabl? 
  

Ydyw’r ymgeisydd yn 

gweld ei hun fel person 

traws? 

  

Cyfeiriad e-bost   

Rhif Ffôn   

Rhif Ffôn Symudol   

 

 

CYFEIRIAD 
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Cyfeiriad  

 

 

 

Cyfnod amser yn y 

cyfeiriad hwn 

 

Enw awdurdod lleol y 

cartref 

 

 

 

IECHYD 

 Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2 

Enw’r Meddyg Teulu    

Cyfeiriad practis y 

Meddyg Teulu 

 

 

 

 

 

Rhif Ffôn   

Cyfeiriad e-bost   

 

CYFLOGAETH NEU ALWEDIGAETH 
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 Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2 

Cyflogaeth gyfredol neu 

weithgarwch gwirfoddol 

(os oes rhai) 

  

Enw’r cyflogwr/sefydliad 

cyfredol 

 

 

 

 

 

Oriau gwaith cyfredol   

Unrhyw newidiadau a 

gynllunnir i’r oriau gwaith 

 

 

 

 

 

 

 

PLANT DAN 18 SY’N BYW YN Y CARTREF 

Enw’r teulu Enw/au 

cyntaf 

Rhywedd Dyddiad Geni Oed Perthynas â’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr)  

      

      

      

      

 

OEDOLION SY’N BYW YN Y CARTREF 
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Enw’r teulu Enw/au 

cyntaf 

Rhywedd Dyddiad Geni Oed Perthynas â’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr)  

      

      

      

      

 

LLETY’R TEULU 

Disgrifiwch y cartref gan gynnwys nifer yr ystafelloedd gwely a’r trefniadau 

cysgu arfaethedig 

 

 

 

 

 

PLANT (DAN 18) O’R BARTNERIAETH GYFREDOL NEU O UN FLAENOROL 

SY’N BYW YN RHYWLE ARALL  

Enw’r teulu Enw/au cyntaf Rhywedd Dyddiad Geni Oed Perthynas â’r 

ymgeisydd(ymgei

swyr)  

      



Adroddiad ar Ddarpar Ofalwyr Maeth (Ffurflen F) - Cymru 

 
 

© CoramBAAF 2020 

Cyhoeddwyd gan CoramBAAF, cofrestredig fel cwmni cyfyngedig trwy warant yng Nghymru a Lloegr rhif 9697712, rhan o’r grẅp Coram, rhif 

elusen 312278. 

Tudalen 103  

      

      

      

 

PLANT SY’N OEDOLION AC YN BYW YN RHYWLE ARALL 

Enw’r teulu Enw/au cyntaf Rhywedd Dyddiad Geni Oed Perthynas â’r 

ymgeisydd(ymgei

swyr)  

      

      

      

      

 

ACHOSION LLYS 

Ydych chi wedi bod yn rhan o lys achosion teuluol neu o 

unrhyw achosion llys yng nghylch plant a/neu deulu? 
DO/NADDO 

Os do, rhoddwch fanylion gan gynnwys y dyddiad, enw’r llys, math y 

gorchymyn a wnaed ac enwau’r plant dan sylw,  

 

 

CEISIADAU I FAETHU, MABWYSIADU NEU WARCHOD 
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Ydych chi wedi gwneud cais yn flaenorol i fod yn ofalwr/wraig 

m/faeth, mabwysiadwr/wraig neu warchodwr/wraig? 
DO/NADDO 

Os do, rhoddwch fanylion dyddiad, enw a chyfeiriad yr asiantaeth / 

gwasanaeth, math y cais a’r canlyniad  

 

 

Oes unrhyw aelod o’r tŷ wedi gwneud cais yn flaenorol i fod 

yn ofalwr maeth/ofalwraig faeth, mabwysiadwr/wraig neu 

warchodwr/wraig? 

OES/NAC OES 

Os oes, rhoddwch fanylion dyddiad, enw a chyfeiriad yr asiantaeth / 

gwasanaeth, math y cais a’r canlyniad 

 

 

Ydych chi wedi bod yn ofalwr maeth/ofalwraig faeth, cymeradwy 

yn y 12 mis blaenorol? (11)  
DO/NADDO 

Os do, rhoddwch enw a chyfeiriad y gwasanaeth maethu 

 

 

GEIRDAON PERSONOL 
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 Canolwr 1 Canolwr 2 

Enw  
 

Cyfeiriad  

 

Rhif Ffôn  
 

Cyfeiriad e-bost  
 

Perthynas â’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
 

 

Nifer y blynyddoedd o’i 

adnabod/eu hadnabod 
 

 

 

 

 

 

 Canolwr 3 Canolwr 4 

Enw   

Cyfeiriad  

 

Rhif Ffôn   

Cyfeiriad e-bost   
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Perthynas â’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
 

 

Nifer y blynyddoedd o’i 

adnabod/eu hadnabod 
 

 

 

 Canolwr 5 Canolwr 6 

Enw   

Cyfeiriad   

Rhif Ffôn   

Cyfeiriad e-bost   

Perthynas â’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
 

 

Nifer y blynyddoedd o’i 

adnabod/eu hadnabod 
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DATGANIAD YR YMGEISYDD 

 

Datganiad yr ymgeisydd/ymgeiswyr 

 

• Rwyf/rydym yn ymgymryd i ddweud y gwir a bod yn onest wrth roi gwybodaeth lawn a chywir 
ar gyfer yr asesiad hwn, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Rwyf/rydym yn deall y bydd y gwasanaeth 
maethu, o bosib, yn ceisio dilysu unrhyw wybodaeth yr wyf /ydym wedi’i rhoi neu y 
byddaf/byddwn yn ei rhoi ac y gallai’r gwasanaeth maethu benderfynu peidio â symud ymlaen 
gyda’m/gyda’n cais os ceir bod y wybodaeth hon yn anghywir neu’n gamarweiniol. 

• Mae’r gwasanaeth maethu wedi rhoi ei rybudd o breifatrwydd i mi/ni sy’n egluro sut caiff fy 
nata/ein data personol eu cadw a’u rhannu. 

• Rwyf/rydym yn deall y bydd y gwasanaeth maethu’n cynnal cyfres o wiriadau a chael geirdaon 
ac yn ceisio ein caniatâd i wneud hyn. Rwyf/rydym yn deall y gallai’r gwasanaeth maethu 
benderfynu peidio â symud ymlaen gyda’m/gyda’n cais os nad ydym yn barod i ganiatáu’r 
gwiriadau a’r geirdaon hyn.   

 

 

Llofnod (Ymgeisydd 1)  

Dyddiad  

Llofnod (Ymgeisydd 2)  
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Dyddiad  
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CYTUNDEB ASESU 

Dylid cwblhau’r ddogfen hon ar ddechrau’r asesiad a’i diweddaru fel bo’r 

angen gan ddefnyddio’r Daflen Ddiweddaru (isod).  

 

 

Enw’r 

ymgeisydd(ymgeiswyr) 
 

Enw’r gwasanaeth 

maethu 
 

 

 

Datganiad yr ymgeisydd(ymgeiswyr) 

 

• Rwyf/rydym yn ymgymryd i ddweud y gwir a bod yn onest wrth roi gwybodaeth lawn a chywir 
ar gyfer yr asesiad hwn, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Rwyf/rydym yn deall y bydd y gwasanaeth 
maethu, o bosib, yn ceisio dilysu unrhyw wybodaeth yr wyf/ydym wedi’i rhoi neu y 
byddaf/byddwn yn ei rhoi ac y gallai’r gwasanaeth maethu benderfynu peidio â symud ymlaen 
gyda’m/gyda’n cais os ceir bod y wybodaeth hon yn anghywir neu’n gamarweiniol.  

• Mae’r gwasanaeth maethu wedi rhoi ei rybudd o breifatrwydd i mi/ni sy’n egluro sut caiff fy 
nata/ein data personol eu cadw a’u rhannu.  

• Os wyf/ydym yn ansicr ynghylch rhannu gwybodaeth, rwyf/rydym yn ymgymryd i drafod hyn 
gyda’m/gyda’n gweithiwr asesu.  

• Rwyf/rydym yn cytuno i weithio mewn partneriaeth gyda’m/gyda’n gweithiwr asesu, i 
flaenoriaethu cyfarfodydd ac wedi paratoi trwy fod wedi cwblhau tasgau y cytunwyd arnynt . 
Byddaf/byddwn yn ceisio lleihau i’r eithaf yr angen i ganslo unrhyw ymweliadau a gynlluniwyd.  

• Rwyf/rydym yn deall y byddwn yn trafod gyda’m/gyda’n gweithiwr asesu os bydd angen 
arnaf/arnom, ar unrhyw adeg, arafu’r broses asesu neu gymryd toriad o’r asesiad.  
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Datganiad y gwasanaeth maethu 

 

 

• Rydym yn ymgymryd i drin ymgeiswyr yn deg, heb ragfarn, yn agored a chyda pharch.   

• Rydym yn cytuno i weithio mewn partneriaeth gydag ymgeiswyr, i flaenoriaethu cyfarfodydd y 
cytunwyd arnynt ac wedi paratoi trwy fod wedi cwblhau tasgau y cytunwyd arnynt. Byddwn yn 
ceisio lleihau i’r eithaf yr angen i ganslo unrhyw ymweliadau a gynlluniwyd. 

• Rydym yn ymgymryd i drafod unrhyw bryderon neu faterion a allai godi yn ystod yr asesiad a 
rhannu gwybodaeth mor llawn â phosib, yn ddarostyngedig i gydymffurfio ag egwyddorion 
gwarchod data mewn perthynas â gwybodaeth trydydd parti.  

• Rydym yn ymgymryd i roi gwybod i’r ymgeisydd/ymgeiswyr yn rheolaidd am unrhyw ohirio yn y 
broses asesu nad oes modd ei osgoi a cheisio lleihau i’r eithaf ar hyd y cyfryw ohirio. 

• Os bydd y gweithiwr asesu’n gadael y gwasanaeth maethu ar fyr rybudd neu ar gyfnod salwch 
estynedig, byddwn yn trafod datrysiad boddhaol gyda’r ymgeisydd/ymgeiswyr ac yn cytuno 
arno hyd eithaf ein gallu. 

• Byddwn yn rhoi i ymgeiswyr fanylion sut i gysylltu â rheolwr y tîm asesu pe bai ganddynt 
bryderon nad oes modd eu datrys yn uniongyrchol gyda’r aseswr.  

• Byddwn yn rhoi gwybodaeth am weithdrefn gwyno’r gwasanaeth maethu a gwybodaeth am 
wneud sylwadau i Fecanwaith Adolygu Annibynnol Cymru (MAA) fel bo’n briodol. 

• Er mwyn cydymffurfio â Rheoliad Cyffredinol Gwarchod Data 2018/Deddf Gwarchod Data 
2018, rydym wedi rhoi copi i’n hymgeiswyr o’n rhybudd o breifatrwydd 

 

 

Trefniadau (yn cynnwys dyddiad a lleoliad) ar gyfer hyfforddiant paratoi 
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Ymweliadau Asesu 

Cynigir cytuno ar wyth diwrnod yn y lle cyntaf ar gyfer ymweliadau asesu.  Weithiau ni fydd yn rhaid 
cael yr holl ymweliadau hynny; weithiau bydd yn rhaid cael mwy nag wyth ymweliad. Efallai y byddai’n 
ddefnyddiol i gytuno ar fwy nag wyth dyddiad rhag ofn y bydd angen mwy. Gyda phob dyddiad, dylid 
cael amser dechrau ac amcangyfrif o hyd yr ymweliad. Cartref yr ymgeisydd/ymgeiswyr fydd y lleoliad 
fel arfer ond, ar brydiau, gallai fod yn rhywle arall. Bydd y rhan fwyaf o’r ymweliadau’n cynnwys y ddau 
ymgeisydd os ydynt yn gwpl, ond bydd angen i’r aseswr hefyd wneud amser i weld pob ymgeisydd yn 
unigol. Bydd angen i’r aseswr hefyd weld unrhyw aelod arall o’r cartref gan gynnwys plant yr 
ymgeisydd/ymgeiswyr a dylid nodi dyddiadau ar gyfer y cyfarfodydd hynny yn yr adran hon hefyd. 

Dyddiad Amser Hyd Lleoliad Yn cynnwys pwy 
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Caniatâd ar gyfer gwiriadau a geirdaon 

A ydyw’r ymgeisydd/ymgeiswyr wedi cwblhau ffurflen 

ganiatâd? 

YDYW/NAC YDYW 

YDYNT/NAC YDYNT 

Rhaid i’r ymgeisydd/ymgeiswyr roi caniatâd ysgrifenedig cyn symud ymlaen gyda gwiriadau a geirdaon 
ac mae CoramBAAF yn cynhyrchu ffurflen y gellid ei defnyddio at y diben hwn. Yn y blwch isod, dylai’r 
aseswr nodi’n glir pa bobl y byddir yn cysylltu â nhw, yn enwedig felly os oes gofyn bod yn ofalus a lle 
bo’r ymgeisydd/ymgeiswyr yn adnabod yr unigolion yn bersonol, megis plant sy’n oedolion, partneriaid 
blaenorol, cyflogwyr cyfredol, ac ysgolion, meithrinfeydd neu ymwelwyr iechyd sy’n ymwneud â phlant 
yr ymgeisydd/ymgeiswyr. Dylid rhoi gwybod i’r ymgeisydd/ymgeiswyr y bydd cyfryngau cymdeithasol 
yn cael eu gwirio a dylid cofnodi hynny yn yr adran hon. 
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Dyddiad dros dro ar gyfer cwblhau’r 
adroddiad 

 

Dyddiad dros dro ar gyfer y panel maethu  
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Dengys ymarfer da y dylid cwblhau asesiad a’i gyflwyno i’r panel maethu o fewn wyth mis i’r cais 
cychwynnol i faethu. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gallai’r asesiad gymryd yn hirach na hyn ac, 
felly, efallai y bydd angen newid y dyddiadau dros dro hyn. At hyn, efallai bydd yn rhaid cael ymweliad 
ail farn, gan weithiwr cymdeithasol arall neu’r rheolwr tîm ar ôl cwblhau’r adroddiad.  

Dyddiadau dilynol (wrth gefn) ar gyfer panel  

 

 

Rhoi sylw i anawsterau 

Os yw’r ymgeisydd/ymgeiswyr yn anhapus gyda’r cytundeb asesu neu’n teimlo nad yw’r gweithiwr 
cymdeithasol yn glynu wrth y cytundeb yna, yn y lle cyntaf, dylai/dylent drafod hyn gyda’r gweithiwr 
cymdeithasol sy’n asesu. Os na chaiff y mater ei ddatrys neu os ydynt yn teimlo na allant wneud hyn, 
yna dylai’r ymgeiswyr gysylltu â rheolwr tîm yr aseswr.  

 

 

Enw’r rheolwr tîm  

Cyfeiriad e-bost  

Rhif Ffôn  

 

 

Unrhyw gytundebau eraill 
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Ymgeisydd 1  

Llofnod  

Dyddiad  

Ymgeisydd 2  

Llofnod  

Dyddiad  

 

Enw’r gweithiwr 

cymdeithasol 
 

Cyfeiriad e-bost  

Rhif Ffôn  

Enw’r rheolwr tîm  

Cyfeiriad e-bost  
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CYTUNDEB ASESU – TAFLEN DDIWEDDARU 

Diweddariad i’r Cytundeb 

 

 

 

 

 

 

Ymgeisydd 1  

Llofnod  

Dyddiad  

Ymgeisydd 2  

Llofnod  

Dyddiad  
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Gweithiwr cymdeithasol 

sy’n asesu 
 

Llofnod  

Dyddiad  
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FFURFLEN BENDERFYNIAD CAM 1 

Enw’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
 

 

Argymhelliad y gweithiwr cymdeithasol  

• Dylai’r ymgeisydd/ymgeiswyr uchod symud ymlaen i Gam 2 yr asesiad, NEU 

• Ni ddylai’r ymgeisydd/ymgeiswyr uchod symud ymlaen i Gam 2 yr asesiad 
(dileer fel bo’n briodol) 

 

Sylwadau’r gweithiwr cymdeithasol  

 

 

Enw’r gweithiwr 

cymdeithasol 
 

Llofnod  

Dyddiad  

 

Penderfyniad/argymhelliad y rheolwr tîm (dileer fel bo’n briodol)* 

• Dylai’r ymgeisydd/ymgeiswyr uchod symud ymlaen i Gam 2 yr asesiad, NEU 

• Ni ddylai’r ymgeisydd/ymgeiswyr uchod symud ymlaen i Gam 2 yr asesiad 
(dileer fel bo’n briodol) 

 



  Adroddiad ar Ddarpar Ofalwyr Maeth (Ffurflen F) - Cymru 

 

© CoramBAAF 2020 

Cyhoeddwyd gan CoramBAAF, cofrestredig fel cwmni cyfyngedig trwy warant yng Nghymru a Lloegr rhif 9697712, rhan o’r grẅp Coram, rhif 

elusen 312278. 

 

Tudalen 119  

 

Sylwadau’r rheolwr tîm  

 

 

Enw’r rheolwr tîm  

Llofnod  

Dyddiad  

 

* Noder: Lle argymhellir nad yw ymgeisydd/ymgeiswyr yn mynd ymlaen i Gam 2 yr asesiad, y sawl 

sy’n gwneud penderfyniadau yn y gwasanaeth maethu ddylai wneud y penderfyniad hwn, a dylai roi 

gwybod i’r ymgeisydd/ymgeiswyr yn ysgrifenedig am y rhesymau. 
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CRONOLEG 

 

Enw’r ymgeisydd  

 

Dyddiad 

Dechrau 

Dyddiad 

Gorffen 
Digwyddiad Cyfeiriad, lleoliad neu fanylion 
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COFNOD O HYFFORDDIANT PARATOI 

 

Enw’r ymgeisydd  

 

Manylion y presenoldeb mewn grwpiau hyfforddi paratoi 

 

 

Cynnwys yr hyfforddiant paratoi 

 

 

Sylwadau’r hyfforddwr ar sut mae’r ymgeisydd yn dysgu ac yn cymryd rhan ac 

unrhyw faterion y mae angen rhoi mwy o ystyriaeth iddynt  
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Enw’r hyfforddwr  

Llofnod   

Dyddiad  
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ADRODDIAD AR RIENI A’U PLANT 

 

Enw’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
 

 

Beth yw cymhelliad yr ymgeisydd/ymgeiswyr i faethu rhieni a’u plant? Beth a 

deimlant yw’r boddhad iddynt? 

 

 

Beth yw dealltwriaeth yr ymgeisydd/ymgeiswyr o’r hyn y mae’r math hwn o 

leoliad yn ei olygu a sut bydd hyn yn cael effaith ar holl aelodau’r teulu? 
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A ydyw’r llety’n addas ar gyfer maethu rhieni a’u plant a sut bydd yr 

ymgeisydd/ymgeiswyr yn ymdopi gydag oedolyn arall yn byw yn ei gartref/eu 

cartref? 

 

 

A allai’r ymgeisydd/ymgeiswyr fod ar gael i roi lefel briodol o oruchwyliaeth i 

sicrhau bod y plentyn yn ddiogel bob amser? 

 

 

A allai’r ymgeisydd/ymgeiswyr dderbyn rhiantu “digon da” ac a fydd/fyddant yn 

gyfforddus yn caniatáu i’r rhiant fod y prif ofalwr/ofalwraig? 
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Oes gan yr ymgeisydd/ymgeiswyr ymwybyddiaeth dda o amddiffyn plant, gan 

gynnwys hyfforddiant cyfredol a’r hyder i ymyrryd pan fo raid?  

 

 

A allai’r ymgeisydd/ymgeiswyr weithio’n agos ac yn sensitif gyda’r rhieni 

biolegol yn y cyd-destun hwn, gan gynnwys rhoi cymorth a rhannu unrhyw 

bryderon? 
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Oes gan yr ymgeisydd/ymgeiswyr y gallu i roi cofnod gwrthrychol, 

ysgrifenedig, yn seiliedig ar dystiolaeth, a rhoi tystiolaeth mewn llys ynghylch y 

rhain os oes angen? 
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Pa hyfforddiant neu waith paratoi penodol ar rieni a’u plant sydd wedi’i roi i’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr? 
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Crynodeb  
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Enw’r gweithiwr 
cymdeithasol 

 

 

Llofnod y gweithiwr 
cymdeithasol  

 

Dyddiad 
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ADRODDIAD AR FAETHU PARHAOL 

 

Enw’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
 

 

Beth y mae’r ymgeisydd/ymgeiswyr yn ei ddeall/eu deall gyda’r term “parhaol” 

a beth yw ei gymhelliad/eu cymhelliad i gynnig “cartref am byth” i’r plentyn? 

 

 

Sut mae’r ymgeisydd/ymgeiswyr yn teimlo am y plentyn yn byw gydag o/nhw 

hyd y bydd yn oedolyn yn yr un modd ag y mae plant biolegol? Beth a 

ddisgwylir unwaith y maent wedi gadael cartref? 
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Beth fyddai effaith  terfynu lwfans maethu ar yr ymgeisydd/ymgeiswyr 

oherwydd oedran yr oedolyn ifanc? A feddyliwyd am gynnwys y plentyn mewn 

ewyllys neu gyfrannu at gostau priodas ac ati? 

 

 

Sut effaith fydd maethu parhaol yn ei chael ar aelodau unigol y teulu a’r teulu 

estynedig a sut brofiad fydd o iddynt ? 

 

 

 

O ran y plentyn, pa oedran, rhywedd a phersonoliaeth fyddai’n ffitio i mewn 

orau gyda’r ymgeisydd/ymgeiswyr a’i deulu/a’u teuluoedd? Sut bydd hyn yn 

ffitio’i mewn gyda chynlluniau ar gyfer y dyfodol? 
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Crynodeb 

 

 

Enw’r gweithiwr 
cymdeithasol 

 

Llofnod y gweithiwr 
cymdeithasol  

 

Dyddiad  
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ADRODDIAD AR AIL FARN 

Enw’r darpar ofalwr/gofalwyr maeth  

Dyddiad yr ymweliad ail farn  

 

Rhesymau dros ymweld am ail farn 

 

 

Meysydd allweddol a drafodwyd yn ystod yr ymweliad (gan gynnwys 

dadansoddiad) 

 

  

Argymhelliad ynghylch addasrwydd i faethu (gan gynnwys amodau’r 

cymeradwyo) 
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Enw’r person sy’n cwblhau’r adroddiad  

Statws swydd yn y gwasanaeth maethu  

Llofnod  

Dyddiad  
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NODIADAU AELODAU’R PANEL 

Enw’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
 

Enw’r gweithiwr 

Cymdeithasol 
 

Dyddiad y Panel  

 

Pwrpas cyflwyno i’r panel 

 

 

 

 

 

Crynodeb o gryfderau’r cais 
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Cwestiynau a materion yr awgrymir eu trafod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enw’r aelod o’r panel   

Llofnod  

Dyddiad  
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FFURFLEN BENDERFYNIAD CAM 2 

 

Wrth wneud y penderfyniad hwn, rwyf wedi cadw’r deunydd a ganlyn mewn 
cof: 

Ffurflen F a chofnodion y panel DO/NADDO 

Deunydd arall 

Os do, rhestrwch nhw: 

 

 

DO/NADDO 

 

Ystyriaethau/dadleuon allweddol yn yr achos hwn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enw’r 

ymgeisydd/ymgeiswyr 
 

Dyddiad  

Enw’r sawl sy’n 

penderfynu 
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Rwyf yn cytuno gyda phroses a dull gweithredu’r asesiad (gan 
gynnwys proses y panel, yn fodlon ynghylch ei degwch ac yn 
fodlon y rhoddwyd y sylw cywir i’r dadleuon:  

YDW/NAC 

YDW 

Os nac ydw, rhoddwch fanylion: 

 

 

 

 

Argymhelliad y panel  

Mae modd cymryd hwn yn uniongyrchol o gofnodion y panel 

 

 

 

 

Rhesymau a roddwyd am yr argymhelliad hwn  

Mae modd cymryd y rhain yn uniongyrchol o gofnodion y panel 
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Rwyf wedi ystyried deunydd ychwanegol nad oedd ar gael 
yn y panel  

YDW/NAC YDW 

Os ydw, rhowch fanylion am y wybodaeth hon a sut mae hyn wedi cael effaith ar y 
penderfyniad: 

 

 

 

Penderfyniad 

 

 

 

 

 

Rhesymau am y penderfyniad  

Nodwch y rhesymau yr ydych wedi’u mabwysiadu, trwy groesgyfeirio neu fel arall, 
ac unrhyw resymau eraill am eich penderfyniad: 
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Cyngor i’r gwasanaeth maethu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llofnodwyd gan y sawl sy’n penderfynu Dyddiad 
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MATRICS CYMHWYSEDD 

 

 
Tystiolaeth 

LL/RH/D * 

Tud  / 

Adran   

1. Gofalu am blant    

1.1 Gallu i gynnig safon dda o ofal i blant sy’n 

hyrwyddo datblygiad emosiynol, corfforol, rhywiol a 

deallusol iach  

  

1.2 Gallu i dderbyn y plentyn unigol    

1.3 Gallu i gynnig gofal addas i’r plentyn unigol fel y 

mae                 
  

1.4 Gallu i weithio’n agos gyda theuluoedd y plant ac 

eraill sy’n bwysig i’r plentyn  
  

1.5 Gallu i osod ffiniau priodol, a rheoli ymddygiad 

plentyn oddi mewn iddynt, heb ddefnyddio ymddygiad 

corfforol neu anaddas arall 

  

1.6 Gwybodaeth am ddatblygiad arferol plant a gallu 

i wrando a chyfathrebu gyda phlant sy’n briodol i’w 

hoed emosiynol a’u dealltwriaeth  

  

1.7 Gallu i hyrwyddo datblygiad rhywun ifanc tuag at 

statws oedolyn  
  

2.  Cynnig amgylchedd diogel a llawn gofal   

2.1 Gallu i sicrhau bod gofalu am blant mewn cartref   
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Tystiolaeth 

LL/RH/D * 

Tud  / 

Adran   

lle maent yn ddiogel rhag niwed neu gam-drin 

2.2 Gallu i gynorthwyo plant i’w cadw eu hunain rhag 

niwed neu gam-drin, a gwybod sut mae ceisio 

cymorth os yw eu diogelwch dan fygythiad    

  

2.3 Gallu i adnabod pa mor neilltuol o agored i niwed 

neu gam-drin yw plant anabl  
  

3. Gweithio fel rhan o dîm    

3.1 Gallu i gydweithio gyda gweithwyr proffesiynol 

eraill a chyfrannu at gynllunio’r adran ar gyfer y 

plentyn/unigolyn ifanc      

  

3.2 Gallu i gyfathrebu’n effeithiol    

3.3 Gallu i gadw gwybodaeth yn gyfrinachol   

3.4 Gallu i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a 

hawliau unigolion a grwpiau oddi mewn i gymdeithas  
  

4. Hunanddatblygiad    

4.1 Gallu i werthfawrogi sut mae profiadau personol 

wedi effeithio arnynt hwy’u hunain a’u teuluoedd, a’r 

effaith mae maethu yn debyg o’i gael arnynt i gyd  

  

4.2 Gallu i ddefnyddio pobl a chysylltiadau yn y 

gymuned i gynnig cefnogaeth  
  

4.3 Gallu i ddefnyddio cyfleoedd hyfforddi a gwella 

sgiliau    
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Tystiolaeth 

LL/RH/D * 

Tud  / 

Adran   

4.4 Gallu i gynnal perthnasoedd cadarnhaol a dal i 

weithredu’n effeithiol drwy gyfnodau o bwysau  
  

 

*Allwedd: LL=Tystiolaeth lawn RH=Tystiolaeth rannol D=Dim tystiolaeth 
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