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Pwrpas yr Adroddiad Mabwysiadu Plentyn hwn 

Pwrpas yr Adroddiad Mabwysiadu Plentyn yw galluogi’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau 
yn yr asiantaeth (a phan fydd caniatâd i wneud gorchymyn mabwysiadu ac nid oes angen 
gorchymyn lleoli, y panel mabwysiadu) i ryddhau eu dyletswyddau o dan Reoliadau 
Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 a Rheoliadau Mynediad at Wybodaeth 
(Mabwysiadu Ôl-gychwyn) (Cymru) 2005, a chydymffurfio gydag adran 1 Deddf 
Mabwysiadu a Phlant 2002. Ei swyddogaethau yw: 

• argymell/penderfynu a ddylid rhoi plentyn i’w fabwysiadu; 
• ei ddefnyddio fel ffurflen atgyfeirio i Gofrestr Fabwysiadu Cymru ac, os yw’n briodol, 

fel atgyfeiriad trwy’r protocol rhwng cofrestri ar gyfer y tair Cofrestr arall sy’n 
gweithredu yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon; 

• argymell/penderfynu y dylid lleoli’r plentyn gyda darpar fabwysiadwyr; 
• bod yn ffynhonnell gwybodaeth hanfodol i’r darpar fabwysiadwyr pan ddaw'r 

asiantaeth atynt am y tro cyntaf i sôn am blentyn, er mwyn iddynt allu penderfynu a 
ydynt am barhau gyda’r broses gyfateb; 

• bod yn ffynhonnell gwybodaeth bwysig am gefndir a hanes y plentyn i’r 
mabwysiadwyr unwaith y bydd plentyn wedi ei leoli; 

• dogfen fydd ar gael i oedolyn sydd wedi ei fabwysiadu ac sy'n chwilio am 
wybodaeth, os nad yw'r wybodaeth wedi ei darparu'n barod, am hanes a chefndir 
eu teulu, a'r rhesymau dros eu mabwysiadu. 

Mae’r fersiwn ddiwygiedig hon o Adroddiad Mabwysiadu Plentyn gan Wasanaeth 
Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru, wedi ei chynllunio fel y gellir ei defnyddio hefyd fel 
Adroddiad Atodiad B i gyd-fynd â’r cais am orchymyn lleoli, er mwyn osgoi dyblygu gwaith 
weithwyr cymdeithasol. Mae penawdau’r ffurflen wedi eu trefnu cyn belled â bo modd i 
ateb gofynion Atodiad B ac Atodlen 1, gan gadw dilyniant yn stori’r plentyn. 

Er mwyn i’r adroddiad fodloni'r swyddogaethau hyn, bydd angen iddo fod yn fanwl gywir, 
yn gyfredol, cytbwys, cydlynol a chyflawn. Mae’r adroddiad yn cyfuno’r ffeithiau am y bobl 
sydd wedi chwarae rhan bwysig ym mywyd y plentyn hyd yma. Mae hefyd yn cynnwys 
tystiolaeth am ddatblygiad y plentyn a pham y mae ef neu hi angen teulu arall yn barhaol. 

Mae angen i’r deunydd a gesglir gael ei werthuso a’i ddadansoddi fel y gellir cael 
dealltwriaeth glir o anghenion y plentyn ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, a sut y gellir ateb y 
gofynion hyn. Ar yr un pryd, mae angen ei ysgrifennu gan gadw golwg ar safbwynt y 
plentyn pan fydd yn oedolyn, gan y gallai wneud cais am gopi o dan Reoliadau Mynediad 
at Wybodaeth (Mabwysiadu Ôl-gychwyn) (Cymru) 2005 a rhai fydd efallai’n dibynnu ar y 
ddogfen hon fel eu hunig ffynhonnell gwybodaeth am eu hanes cyn iddynt gael eu 
mabwysiadu. 

Cwblhau’r ffurflen 

Mae’r Adroddiad Mabwysiadu Plentyn/Atodiad B ar gael fel templed electronig yn unig. 
Mae’n ddogfen Word ac mae wedi ei dyfeisio fel y bydd llenwi pob rhan mor rhwydd â 
phosibl. 
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• Dylai’r holl destun mewn du a glas (y rhannau ar ddymuniadau a theimladau’r 
plentyn a’r rheini fod mewn glas) aros yn eu lle a chorff yr adroddiad i’w deipio i 
mewn isod.  

• Mae’r holl nodiadau canllaw mewn italig coch a maint teip llai. Dylid dileu’r nodiadau 
hyn ar ôl cwblhau’r rhan benodol honno. 

• Gan y bydd angen diweddaru’r ddogfen dros gyfnod o amser, bydd ar bob 
asiantaeth fabwysiadu angen system i gofnodi pwy sy’n gwneud y gwaith 
diweddaru hwnnw a pham. Drwy gydol y ffurflen, mae’r nodiadau canllaw mewn 
coch yn atgoffa’r awduron i ddiweddaru’r ffurflen er mwyn iddi barhau i fod yn addas 
i’w diben presennol ac ar gyfer y dyfodol. Dylai’r awduron sy’n ei diweddaru nodi ble 
maen nhw wedi ychwanegu gwybodaeth newydd a dyddio hynny. Rhoddir tabl ar 
ddiwedd y ddogfen i’r awdur lofnodi diweddariad, gyda llofnod gan y rheolwr hefyd i 
gyd-fynd â hyn. 

Ethnigrwydd 

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn nodi bod y ‘terminoleg a ddefnyddir i 
ddisgrifio’r grwpiau ethnig wedi newid yn sylweddol dros gyfnod o amser, a waeth faint y 
caiff ei diffinio a'i fesur, mae'n tueddu i newid yng nghyd-destun agweddau neu 
ddatblygiadau cymdeithasol a gwleidyddol. Mae grŵp ethnig yn amrywiol iawn hefyd, gan 
gynnwys hynafiaid cyffredin ac elfennau o ddiwylliant, hunaniaeth, crefydd, iaith a phryd a 
gwedd.' Mae’n argymell y dylid gwahodd pobl i ddewis, o restr o gategorïau, y grŵp ethnig 
y maen nhw’n credu eu bod yn perthyn iddo. Mae’r categorïau hyn hefyd yn cael eu 
defnyddio gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac felly 
byddant yn gyfarwydd i weithwyr cymdeithasol. Nodir y grwpiau isod. 

A: GWYN 

B: GRWPIAU ETHNIG CYMYSG/NIFERUS 

C: ASIAIDD/ASIAIDD PRYDEINIG 

Cymraeg/Saesneg/
Albanaidd/Gogledd 
Iwerddon/Prydeinig

Gwyddelig Sipsi neu Deithwyr 
Gwyddelig

Unrhyw gefndir 
gwyn arall, i’w 
ddisgrifio ogydd.

Gwyn a Du 
Caribïaidd  

Gwyn a Du 
Affricanaidd

Gwyn ac Asiaidd Unrhyw gefndir 
cymysg/niferus ethnig 
arall
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D: DU/AFFRICANAIDD/CARIBÏAIDD/DU/PRYDEINIG 

E: GRŴP ETHNIG ARALL  

Os nad yw’r grwpiau hyn yn adlewyrchu’r ffordd y mae unigolyn yn ei adnabod ef neu hi ei 
hun, defnyddiwch eich ffordd ddewisol chi o wneud hyn. 

Mae’n bwysig i’r gweithwyr cymdeithasol fod mor fanwl gywir â phosibl gyda gwybodaeth o 
ran ethnigrwydd y plentyn, gan fynd yn ôl o leiaf un genhedlaeth, er mwyn adnabod plant y 
gellid eu cyfeirio at gofrestri mabwysiadu eraill yn y DU, er mwyn bodloni anghenion eu 
hunaniaeth a’u diwylliant. 

Pan fydd angen cyflwyno gwybodaeth fanylach am hunaniaeth ethnig y plentyn, dylid nodi 
hyn yn y rhan berthnasol ar ‘Hunaniaeth’. 

Indiaidd Pacistani Bangladeshi Tsieineaidd Unrhyw gefndir Asiaidd 
arall, i’w ddisgrifio ogydd.

Affricanaidd Caribiaidd Unrhyw gefndir arall Du/Affricanaidd/
Caribiaidd, disgrifiwch ogydd

Arab Unrhyw grŵp ethnig arall, disgrifiwch 
ogydd 
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CoramBAAF 

ADRODDIAD MABWYSIADU PLENTYN  
AC 

ADRODDIAD ATODIAD B 

COFIWCH DDILEU’R HOLL NODIADAU CANLLAW MEWN COCH 

Mae’r adroddiad hwn wedi ei gwblhau yn unol ag Atodlen 
1,Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 ac 
yn unol â Rhan 14 a Chyfarwyddyd Ymarfer 14C, Atodiad B, 

!  5
© CoramBAAF 2017

Cedwir pob hawl. Ac eithrio fel y caniateir o dan Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988, ni ellir atgynhyrchu y ffurflen hon, 
storio mewn system adalw, na'i throsglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy unrhyw gyfrwng, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan 

y cyhoeddwyr. Gellir prynu gan CoramBAAF Gytundeb Trwydded i ganiatau atgynhyrchu’r ffurflen yn electronig.
Cyhoeddwyd gan CoramBAAF, 41 Brunswick Square, London WC1N 1AZ



SAMPLE

AMP/ATODIAD B CoramBAAF Adran A. Yr adroddiad a materion ar gyfer achosion

CYNNWYS 

ADRAN A: YR ADRODDIAD A MATERION GWEITHREDU 

Gwybodaeth gychwynnol 
Rhestr o’r dogfennau/adroddiadau proffesiynol atodol 

ADRAN B:   Y PLENTYN A’R TEULU 

Rhan 1: Gwybodaeth am y plentyn 
Gwybodaeth allweddol y plentyn 
Dadansoddiad gweithiwr cymdeithasol am anghenion y plentyn a’r oblygiadau ar gyfer 
lleoliadau’r dyfodol 
Trafod mabwysiadu yn fy ngeiriau fy hun (plentyn) 
Manylion teulu naturiol y plentyn 
Strwythur teuluol y plentyn 
Cronoleg gofal ers eu geni 
Gwybodaeth ynglŷn â mam naturiol y plentyn 
Barn y fam naturiol 
Gwybodaeth ynglŷn â’r tad naturiol 
Barn y tad naturiol 
Pobl eraill sydd â Chyfrifoldeb Rhiant 
Perthnasau eraill neu unrhyw un arall y mae’r asiantaeth yn ystyried eu bod yn berthnasol 
Dymuniadau a theimladau eraill sydd â Chyfrifoldeb Rhiant/perthnasau eraill neu unrhyw 
un arall 
Brodyr a chwiorydd 
Dymuniadau a theimladau brodyr a chwiorydd 

Rhan 2: Perthnasau gyda’r plentyn a threfniadau cyswllt 
Perthnasau cyswllt ar hyn o bryd 
Trefniadau cyswllt arfaethedig 

Rhan 3: Crynodeb o gamau’r asiantaeth fabwysiadu 
Y penderfyniadau a’r camau a gymerwyd gan yr awdurdod lleol ynglŷn â’r plentyn 

ADRAN C:   ARGYMHELLION 

DOGFENNAU YCHWANEGOL ANGENRHEIDIOL AR GYFER ADRODDIAD 
MABWYSIADU’R PLENTYN 
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ADRAN A: YR ADRODDIAD A MATERION GWEITHREDU 

Rhif Achos  

Par:  
Enw llawn y plentyn a’i ddyddiad geni 

________________________________________________________________________ 

ADRODDIAD I’R LLYS PAN FYD CAIS AM ORCHYMYN LLEOLI 
_______________________________________________________________________ 

Mae’r adroddiad hwn wedi ei baratoi yn unol â Rhan 14 a Chyfarwyddyd Ymarfer 14C, 
Atodiad B, Rheolau Gweithdrefnau’r Teulu 2010 gan: 

Enw’r awdur/ gweithiwr cymdeithasol: 

Rôl yn yr achos: 

Rhannau o’r adroddiad a gwblhawyd: 
Mae hyn yn cyfeirio at Atodiad B – ysgrifennwch ‘Adrannau A, B ac C’.

Cymwysterau a phrofiad: 

Enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost yr asiantaeth fabwysiadu:  

Rhif cyfeirio achos yr asiantaeth fabwysiadu:  
Rhif cyfeirio'r ffeil fabwysiadu

Ydy’r gweithiwr cymdeithasol yn gymwys o dan Reoliadau Cyfyngu ar Baratoi 
Adroddiadau 2005 i baratoi’r adroddiad hwn fel Adroddiad Mabwysiadu Plentyn?  
Cymhwyster i baratoi’r adroddiad – mae’r Rheoliadau Cyfyngu ar Baratoi Adroddiadau mabwysiadu’n 
gymwys. Golyga hyn fod yn rhaid i’r gweithiwr cymdeithasol feddu ar o leiaf dair blynedd o brofiad ôl-
gymhwysol mewn gwaith gofal cymdeithasol plant, gan gynnwys profiad uniongyrchol o waith mabwysiadu 
neu gael ei oruchwylio gan weithiwr cymdeithasol sy’n cael ei gyflogi gan yr awdurdod lleol neu’r 
asiantaeth fabwysiadu ac sydd ag o leiaf dair blynedd o brofiad ôl-gymhwysol mewn gwaith cymdeithasol 
gofal plant, gan gynnwys profiad uniongyrchol o waith mabwysiadu. 
Oes / Nac oes

Llofnod:     
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Os nac oes, nodwch pwy sy’n gymwys ac sydd wedi goruchwylio paratoi’r adroddiad 
hwn. 

Enw: 

Rhif ffôn: 

Cyfeiriad e-bost: 

Llofnod:     

Enw rheolwr tîm gwaith cymdeithasol y plentyn: 
Nodwch deitl y rheolwr perthnasol fel y mae’r asiantaeth yn ei adnabod. 

Cyfeiriad os yw’n wahanol i’r un uchod: 

Rhif ffôn: 

Cyfeiriad e-bost: 

Enw’r darganfyddwr teulu (gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu): 
Os na phenodwyd un, ysgrifennwch: ‘I’w benodi’. 

Cyfeiriad os yw’n wahanol i’r un uchod: 

Rhif ffôn: 

Cyfeiriad e-bost: 

Penderfynwr yr asiantaeth:
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Dyddiad cwblhau a gwneud diweddariadau i’r adroddiad hwn er mwyn penderfynu y dylid 
rhoi plentyn i’w fabwysiadu: 
Mae’n debygol y bydd angen diweddariadau ar bob cam y defnyddir yr adroddiad. Cyfeiriwch at bolisi’ch 
asiantaeth er mwyn adnabod awdur y diweddariad(au) os yw'n wahanol i'r awdur gwreiddiol. 

Dyddiad penderfyniad yr asiantaeth (penderfynwr yr asiantaeth) y dylid rhoi’r plentyn i’w 
fabwysiadu: 

Dyddiad cwblhau diweddariad yr adroddiad ar gyfer argymhelliad y panel y dylid rhoi’r 
plentyn gyda darpar fabwysiadwyr penodol: 

Dyddiad argymhelliad y panel y dylid rhoi’r plentyn gyda darpar fabwysiadwyr penodol:

Dyddiad penderfyniad (penderfynwr yr asiantaeth) y dylid rhoi’r plentyn gyda darpar 
fabwysiadwyr penodol: 

Dyddiad y gorchymyn gofal/gorchymyn lleoli neu unrhyw orchmynion eraill a wnaed: 

A ddylai unrhyw un arall fod yn rhan o’r gweithrediadau? 
Os dylai, rhowch ei enw a’i berthynas a’r plentyn: 
Y rhai sy'n rhan o gais am orchymyn lleoli fydd yr awdurdod lleol, pob rhiant sydd â Chyfrifoldeb Rhiant 
neu unrhyw warchodwr i'r plentyn, unrhyw un y mae gorchymyn o dan Ddeddf 1989 mewn grym o’i blaid o 
ran y plentyn, y plentyn, a’r bobl sydd neu sydd wedi bod yn rhan o’r gweithrediadau ar gyfer gorchymyn 
gofal ynghylch plentyn lle mae’r gweithrediadau rheiny wedi arwain at y cais am orchymyn lleoli. 
Sicrhewch fod unrhyw aelodau o’r teulu neu unrhyw un arall fu’n rhan o’r gweithrediadau gofal wedi eu 
cynnwys yn y cais hwn.  
Cofiwch dadau heb Gyfrifoldeb Rhiant - ydych chi wedi ei nodi? Dylech roi rhybudd iddo ynglŷn â’r 
cais gorchymyn lleoli os nad oedd ef yn rhan o’r gweithrediadau gofal. Os oedd yn rhan o’r 
gweithrediadau gofal, yna mae’n rhan o’r gweithrediadau hyn. 
Cysylltwch â’ch cynghorwyr cyfreithiol os nad ydych yn siŵr. 

Oes yna unrhyw rai o’r ymatebwyr i’r cais hwn o dan 18 oed? 
Os oes, rhowch eu henwau a’u dyddiad geni: 
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Oes yna unrhyw ymatebwr i’r cais hwn yn analluog i reoli neu weinyddu eu busnes 
oherwydd anhwylder meddyliol o fewn diffiniad Deddf Iechyd Meddwl 1983? 
Os oes, atodwch dystiolaeth feddygol ynglŷn â’r anhwylder meddyliol a’i effaith ar allu’r 
unigolyn i wneud penderfyniadau yn y gweithdrefnau hyn. Nodwch a yw’r unigolyn wedi 
ei gynrychioli gan y Cyfreithiwr Swyddogol yn y gweithdrefnau hyn neu rai perthynol. 
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Statws cyfreithiol y plentyn 
Os oes yna orchymyn llys mewn grym, rhowch enw’r llys, dyddiad gwneud y gorchymyn 
a’r math o orchymyn: 

Oes yna orchmynion wedi eu ceisio ond heb eu rhoi eto? Os oes, pa orchmynion ac ym 
mha lys a dyddiad y cais?  

Rhowch ddyddiad y gwrandawiad terfynol, os yw’n hysbys: 

Os yw’r plentyn yn destun achos llys, pwy sy’n rhan o’r achos? 
Mae hyn yn ymwneud ag achosion gofal – rhestrwch pwy sy’n rhan o’r achosion gofal. 

Oes gan y plentyn lety o dan adran 20 neu adran 59(1) o Ddeddf Plant 1989 (darparu 
llety gan sefydliadau gwirfoddol)? 
Oes / Nac oes 

Rhowch fanylion unrhyw ganiatâd ffurfiol neu bellach i roi’r plentyn i’w fabwysiadu a 
ffurfio’r gorchymyn mabwysiadu (ac a oes swyddog o CAFCASS Cymru wedi tystio iddo 
eto): 

Barn swyddog CAFCASS Cymru: 
Mae’n bwysig casglu a chofnodi barn Gwarchodwyr y Plant ynglŷn â’r cynllun gofal ar gyfer mabwysiadu. 
Efallai y byddwch am ofyn am y rhain yn ysgrifenedig neu gadarnhau gyda’r Gwarchodwr beth yn union yw 
ei farn ef neu hi. Os nad yw’r Gwarchodwr wedi ffurfio barn eto a ddylai’r plentyn gael ei roi i’w fabwysiadu, 
cofnodwch hynny yma.  

Efallai y bydd angen diweddaru hynny ar ôl cwblhau’r ddogfen ar y cam cyntaf ar gyfer yr Adroddiad 
Mabwysiadu Plentyn a’r ail gam ar gyfer Atodiad B. 

Dyddiad casglu barn: 
Dyddiad diweddaru barn: 

Oes gan y plentyn unrhyw hawliau/honiadau o dan adran 30 Deddf Damweiniau 
Angheuol 1976 neu unrhyw hawl arall neu ddiddordeb mewn eiddo y gallent ei golli neu 
ei ennill os gwneir gorchymyn mabwysiadu?  
Oes/ Nac oes 
Os oes, rhowch fanylion: 
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Dogfennau atodol/ adroddiadau proffesiynol 

Wrth gwblhau’r adroddiad hwn fel Adroddiad Mabwysiadu’r Plentyn i Benderfynwr yr 
Asiantaeth, os oes tystiolaeth wedi ei thynnu o’r adroddiadau a dogfennau gweithwyr 
proffesiynol eraill, rhowch fanylion isod. Mae’n rhaid atodi’r adroddiadau hyn naill ai yn y 
fersiwn lawn neu fel y cytunwyd, crynhoad wedi ei ddilysu o’r adroddiadau, fel ffynhonnell 
gwybodaeth bellach. Bydd angen ceisio caniatâd yr awdur ac/neu’r llys i ddefnyddio’r 
adroddiadau hyn.  
Gelwir y rhestr o adroddiadau yn ‘rhestr Ad B’. 

Rhestrwch adroddiad mabwysiadu’r cynghorydd meddygol ac unrhyw adroddiadau a 
diweddarwyd yma a’u hatodi at y rhestr lawn. 

Enw’r adroddiad  Awdur yr adroddiad Swydd broffesiynol Dyddiad yr 
adroddiad Dyddiad rhoi caniatâd 
                   
                    
                    
                    

!  12
© CoramBAAF 2017 



SAMPLE

AMP/ATODIAD B CoramBAAF Adran B, Rhan 1. Gwybodaeth am y plentyn   

ADRAN B: Y PLENTYN A’R TEULU NATURIOL 

RHAN 1: GWYBODAETH AM Y PLENTYN 
Dylid cael tri chopi o dystysgrif geni’r plentyn ar gyfer cais i leoli, er mwyn cadarnhau sillafu’r enw, pwy sydd 
â chyfrifoldeb rhiant a hefyd er mwyn ei gadw’n ddiogel ar y ffeil ar gyfer mynediad y plentyn ato yn y 
dyfodol. 

Gwybodaeth allweddol y plentyn 

Cyfenw: 

Enwau cyntaf: 

Enwau eraill a ddefnyddir ar y plentyn (gan gynnwys enwau cyfarwydd): 

Dyddiad geni:

Man geni: 

Cenedl: 

Ethnigrwydd a chefndir diwylliannol/ieithoedd a siaredir: 
Gweler y nodiadau ychwanegol ar ethnigrwydd. 

Rhyw: 

Cyfeiriad presennol: 
Gellir gwrthod ei ddatgelu os yw’n gyfrinachol.

Ardal awdurdod lleol y cyfeiriad hwn: 
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Gofalwr presennol plentyn 

Gwybodaeth am ddau riant y plentyn 

Enw’r fam naturiol:     Dyddiad geni: 
Enw’r tad naturiol:      Dyddiad geni: 
Oes gan y tad naturiol gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn? 
OES/ NAC OES 
Oes gan unrhyw un arall gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn? OES/ NAC OES 
Os oes, rhowch fanylion yn yr adran ynglŷn â phobl eraill sydd â chyfrifoldeb rhiant 

Manylion am frodyr a chwiorydd (llawn a hanner) 
Rhowch bob hanner brawd a chwaer o ochr y tad a’r fam 
Dylid cynnwys unrhyw frodyr a chwiorydd eraill yn nes ymlaen. 

Ethnigrwydd, treftadaeth ac iaith y plentyn 

Enw’r unigolyn(unigolion) yn y cyfeiriad hwn sy’n brif ofalwr i’r plentyn: 
Gellir gwrthod datgelu hyn os yw’n gyfrinachol a gellir ei nodi’n nes ymlaen. 

Perthynas/statws yr unigolyn(unigolion) yma i’r plentyn: 

Rhif ffôn y gofalwr: 
Gellir gwrthod ei ddatgelu os yw’n gyfrinachol. 

Enw llawn y brawd neu’r 
chwaer

Dyddiad geni Ticiwch os yw’n byw 
gyda’r plentyn
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Llun o’r plentyn 

Dyddiad tynnu’r llun:  

Ethnigrwydd mam naturiol y plentyn: 
Gweler y nodiadau ychwanegol ar ethnigrwydd. 

Ethnigrwydd mam enedigol y plentyn: 
Gweler y nodiadau ychwanegol ar ethnigrwydd.

Crefydd mam naturiol y plentyn (nodwch a yw’r weithredol neu mewn enw): 

Crefydd tad naturiol y plentyn (nodwch a yw’r weithredol neu mewn enw): 

A oes crefydd wedi ei nodi ar gyfer y plentyn (nodwch pa grefydd a phwy a’i nododd)? 

Ydy’r plentyn yn arfer ei ffydd grefyddol? 

Ydy’r plentyn wedi ei dderbyn yn ffurfiol i’w grefydd drwy seremoni gydnabyddedig 
(nodwch pa un)? 

Iaith gyntaf y plentyn: 

Nodwch unrhyw ieithoedd eraill y mae’r plentyn yn eu defnyddio bob dydd: 

Dylid sganio llun diweddar o ansawdd dda 
o’r plentyn, ei gopïo neu ei atodi (gyda 
dyddiad ar y cefn). 
Diweddarwch y llun wrth i'r broses fynd 
rhagddi. 
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Stori’r plentyn: 
Yma, mae angen i chi roi crynodeb byr o hanes y plentyn, gan gynnwys y rhesymau dros ymwneud yr 
awdurdod lleol, y cymorth a gynigwyd i’r teulu, rhesymau dros gychwyn yr achos gofal a’r asesiadau a 
wnaed ar y rhieni naturiol ac unrhyw deulu neu ffrindiau. Nid oes angen i chi fynd i fanylion yr asesiadau 
rheiny gan y byddant wedi eu hatodi i’r adroddiad, ond rhowch grynodeb o’r asesiad a wnaed a’r casgliadau/
argymhellion y daethpwyd iddynt. 

Mae’r crynodeb hwn yn arbennig o bwysig i’r plentyn, pan fydd wedi tyfu’n oedolyn, i ddeall ei orffennol a'r 
prosesau a ddilynwyd cyn y mabwysiadu. Bydd y rheini sy’n mabwysiadu hefyd yn darllen y ffurflen ac mae 
angen iddyn nhw gael gwybodaeth y gellir ei throsglwyddo i’r plentyn am y teulu naturiol a beth a wnaed er 
mwyn mynd i’r afael a’r anawsterau a gawsant wrth ofalu am y plentyn. 

Disgrifiwch yn fyr nodweddion corfforol y plentyn: 
E.e. lliw gwallt a llygaid, lliw croen a maint cyffredinol. Tynnwch sylw at unrhyw nodweddion corfforol, gan 
gynnwys unrhyw anabledd corfforol, allai fod yn arwyddocaol er mwyn cyfateb y plentyn a rhieni mabwysiadu  
posibl. 

Disgrifiwch bersonoliaeth y plentyn yn fyr: 
O ystyried natur wrthrychol y disgrifiad hwn a’r posibilrwydd y bydd y plentyn yn darllen hwn yn nes ymlaen 
yn ei fywyd, dylid bod yn ofalus iawn wrth ddefnyddio geiriau ac ymadroddion sy’n fanwl gywir ac yn rhoi 
darlun cytbwys a defnyddiol o’r plentyn. Disgrifiwch y plentyn mewn ffordd sy’n ddefnyddiol i ddarpar 
fabwysiadwyr ei ddarllen wrth ystyried cysylltu â chyfateb. 

Rhowch wahoddiad i rieni maeth ac/neu riant eich helpu gyda’r disgrifiad. Fe fyddan nhw’n adnabod rhai 
agweddau penodol am y plentyn yn well na chi. Dylech siarad hefyd gydag eraill sy’n adnabod y plentyn, er 
enghraifft, gweithwyr cymdeithasol, athrawon, staff meithrinfa, aelodau’r teulu, brodyr a chwiorydd, ayyb. 
mae angen i chi greu darlun o’r hyn y mae'r plentyn yn ei hoffi, ddim yn ei hoffi, diddordebau, hobïau, 
llwyddiannau a dyheadau. Dylai’r darllenwyr (penderfynwr yr asiantaeth, y llys, darpar fabwysiadwyr a’r 
plentyn pan fydd yn oedolyn) allu dod i adnabod y plentyn yn dda o’r adran hon. 

Hanes emosiynol, ymddygiadol a datblygiad cymdeithasol y plentyn ers ei eni: 
Gan ystyried yr hyn sy’n hysbys am hanes a chronoleg gofal y plentyn, amlinellwch hanes datblygiad 
emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol y plentyn o’i eni hyd yr adeg hon. Beth yw gallu’r plentyn i ffurfio 
a chynnal perthnasau? Trafodwch y canlynol: 
- Sut mae eu gofalwyr presennol yn eu disgrifio o ran cynhesrwydd, mwynhau neu’n wyliadwrus o sylw 

agos, natur chwareus, ymateb i drefn ddyddiol, i ffiniau a osodir ac i newidiadau mewn trefn neu 
amgylchiadau; 

- Sut mae’r plentyn yn datblygu perthnasau gyda phlant eraill yn y teulu, gan gynnwys brodyr a 
chwiorydd, plant maeth neu blant naturiol y gofalwyr; 

- Sut mae’r plentyn yn datblygu perthnasau gyda’r rhai y tu allan i’r teulu megis ffrindiau, plant yn y 
feithrinfa/ysgol, aelodau staff. Ydy’n nhw’n bod yn ddigon gwyliadwrus o ddieithriaid neu ydyn nhw'n or-
gyfeillgar? 

- Synnwyr cynyddol y plentyn o berthyn i bobl bwysig yn eu bywyd; 
- Unrhyw adwaith, problemau ymddygiad ac anghenion posibl sy’n deillio o brofiadau’r gorffennol e.e. 

gwahanu oddi wrth rieni, tystio i drais yn y cartref neu brofi esgeulustod. Disgrifiwch yr ymddygiad yma 
ac effaith hynny ar eraill. Nid yw’r ymddygiad yma’n cyfeirio at rai sy’n gysylltiedig â phlant hŷn yn unig. 
Mae gan bob plentyn anghenion datblygu emosiynol ac ymddygiad, e.e. trafferthion cysgu a dangos 
“tymer ddrwg” Os yw plentyn wedi wynebu patrwm ymddwyn anodd, dylid tynnu sylw darpar 
fabwysiadwyr at hyn gan y gallai’r patrwm hwnnw ail ymddangos ar ôl eu rhoi i’w mabwysiadu. 

Sgiliau gofalu amdanynt eu hunain a chyflwyniad cymdeithasol: 
Disgrifiwch y datblygiad yng ngallu’r plentyn i ofalu amdano’i hun yn briodol yn ôl ei oedran a’i allu.  
Disgrifiwch drefn ddyddiol y plentyn, gan gynnwys bwyta, hylendid, gwisgo/dadwisgo, amser gwely, gadael i 
fynd i’r cylch chwarae/meithrinfa/ysgol. 
Oes yna unrhyw ffactorau penodol y dylid eu hystyried wrth roi’r plentyn i deulu i’w fabwysiadu? Dylai hyn 
gynnwys unrhyw drefniadau arbennig sydd eu hangen i gefnogi’r plentyn i ddatblygu sgiliau i ofalu amdano’i 
hun neu drefn ddyddiol. 
Os nad yw’r plentyn yn hoffi rhywbeth penodol ynglŷn â threfn ddyddiol, gofalu amdano’i hun ayyb, dylid 
disgrifio hyn. 
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Diddordebau, hoff bethau, cas bethau: 
Disgrifiwch hoff bethau’r plentyn o ran chwarae, hobiau, cerddoriaeth, chwaraeon ayyb. os oes ganddo ef / 
ganddi hi allu neu dalent arbennig, dylid nodi hyn. Os oes pethau penodol nad yw’r plentyn yn eu hoffi, dylid 
nodi’r rheiny hefyd. 

Hunaniaeth: 
Crynhowch y datblygiad yn hunaniaeth y plentyn. Mae’r adran hon yn rhoi cyfle i drafod ystyriaethau o ran 
lleoli a chydweddu a'r ffactorau ddylai gael blaenoriaeth wrth geisio adnabod darpar fabwysiadwyr. Dylid rhoi 
ystyriaeth arbennig i anghenion ieithyddol y plentyn, lle bo’n briodol. Gweler y nodiadau canllaw ar 
ethnigrwydd. 

Iechyd:    
Yma, dylech roi’r crynodeb gan Gynghorydd Meddygol yr Asiantaeth Rhan C (Adroddiad Crynhoi ac 
Argymhellion Iechyd ar gyfer Ffurflenni IHA–C neu IHA-YP ac, os ydynt wedi eu cwblhau, RHA–C neu RHA-
YP ac unrhyw adroddiadau diweddaru. (Mae’n bwysig iawn sicrhau bod unrhyw ffactorau risg genetig, 
cyflyrau neu nam iechyd, neu ffactorau iechyd meddwl allai fod yn arwyddocaol wrth ystyried lle mabwysiadu 
posibl i’r plentyn, wedi eu nodi. Dylech gynnwys unrhyw wybodaeth am hanes iechyd teuluol y plentyn allai 
fod yn berthnasol i ddyfodol y plentyn a’i leoli yn y dyfodol.) 

Efallai yr hoffech ychwanegu barn y gofalwr, e.e. ynglŷn â gofalu am blentyn sydd â chyflwr penodol neu 
angen ychwanegol, ond byddwch yn ofalus rhag dyblygu materion sydd eisoes wedi eu cynnwys gan y 
cynghorydd meddygol. 

Addysg: 
Gan ddefnyddio’r manylion a roddir yn y gronoleg addysg, amlinellwch y ffactorau arwyddocaol ynglyn ag 
addysg y plentyn (gan gynnwys addysg gynnar mewn cylchoedd chwarae neu feithrinfa) a’r cynnydd hyd 
yma, a’r anghena addysgol a ragwelir, fydd eisiau ystyriaeth wrth gynllunio rhoi'r plentyn i'w fabwysiadu.  

Dylech gynnwys:                                  
- Unrhyw ddarpariaeth/lwyddiannau addysgol a wnaed/ anghenion a nodwyd/ cymorth sydd ar gael ar 

hyn o bryd; 
- yr ysgol sy'n debygol (os yn berthnasol)/ unrhyw anghenion cymorth a ragwelir; 
- Os yw’r plentyn yn rhy ifanc i dderbyn addysg ffurfiol, yna cyfeiriwch at ddatblygiad y plentyn; dylech 

gynnwys asesiad o sgiliau echddygol manwl a bras, datblygiad iaith, llwyddiannau a gallu. Er enghraifft, 
ydy’r plentyn yn gallu ei fwydo ei hun, ydy o’n chwilfrydig, ydy o’n mwynhau llyfrau, yn gallu reidio beic/
rhedeg/sgipio? Ydy’r plentyn yn dangos y gallu i ddysgu a datblygu neu ydy ei sefyllfa’n achosi pryder? 

CRONOLEG  
ADDYSG Y PLENTYN 
Dylai’r adran hon gynnwys pob lle mewn ysgol, gan gynnwys cylch chwarae a darpariaeth feithrin. 

Oes gan y plentyn ddatganiad anghenion addysgol arbennig o dan Ddeddf Addysg 1996, 
neu ydy o neu hi yn derbyn cymorth ychwanegol y tu allan i ddarpariaeth datganiad, e.e. 
cynllun cymorth ymddygiad (trefniadau un i un)? 

O (dyddiad) Hyd 
(dyddiad)

Enw a chyfeiriad y 
darparwr

Math o ddarpariaeth 
addysgol
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Ydy/Nac ydy  

Os ydy, rhowch grynodeb o brif nodweddion ac anghenion/atodwch gopi o adroddiad 
diweddaraf yr ysgol a’r seicolegydd addysg. 

Dymuniadau a theimladau’r plentyn 
Os nad yw’r plentyn yn gallu cwblhau (gyda chymorth) y ffurflen sylwadau a roddir mewn glas isod, nodwch 
beth sy'n hysbys am ddymuniadau a theimladau’r plentyn ar hyn o bryd o ran y cynllun arfaethedig, a rhowch 
fanylion ynglyn a pha waith sydd wedi ei wneud gyda’r plentyn i’w helpu i ddeall ei sefyllfa bresennol a’r 
cynllun arfaethedig. Unwaith eto, dylech ofyn am gyfraniadau gan bawb sydd ynghlwm â’r plentyn, gan 
gynnwys gofalwyr maeth.  

Cyfeiriwch at ganllawiau eich asiantaeth eich hun o ran darganfod dymuniadau a theimladau'r plentyn.  

Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol ynglŷn ag anghenion y plentyn a’r 
oblygiadau ar gyfer lleoliadau’r dyfodol: 
Dylai hwn fod yn ddadansoddiad ac yn grynodeb o anghenion y plentyn yn seiliedig ar ei hanes a chan 
gynnwys gwybodaeth a gafwyd o ffynonellau eraill, e.e. y gofalwr presennol, yr ysgol a gweithwyr iechyd 
proffesiynol. Gall y gweithiwr cymdeithasol ystyried y sgiliau a’r cymwyseddau y bydd ar ddarpar 
fabwysiadwyr eu hangen.  
Dylid diweddaru’r rhan hon o’r adroddiad at ddibenion cydweddu er mwyn adlewyrchu datblygiad 
presennol y plentyn. Dylid llofnodi unrhyw ddiweddariad yn glir a’i ddyddio gan yr awdur. 

Diweddariad. Awdur.........................Dyddiad.................... 
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TRAFOD MABWYSIADU YN FY NGEIRIAU FY HUN  

Enw’r plentyn:  

Os yw eich cynllun gofal yn trafod mabwysiadu, yna bydd dy weithiwr cymdeithasol wedi 
son wrthyt am fabwysiadu ac wedi dangos y llyfryn gwaith i blant Guide to Adoption i ti. 
Dylen nhw fod wedi dweud wrthyt beth mae hyn yn ei olygu. Ddylen nhw hefyd fod wedi 
dweud beth maen nhw am ei wneud er mwyn dod o hyd i rieni mabwysiadu i ti. 

Os wyt ti’n teimlo nad wyt yn deall beth mae mabwysiadu yn ei olygu, dylet ofyn am gael 
clywed eto nes dy fod yn teimlo dy fod yn deall. 

Mae’n bwysig iawn i’r oedolion sy’n gwneud y penderfyniadau yma ddeall beth wyt ti’n ei 
deimlo am fabwysiadu. 

Efallai y byddi am ysgrifennu dy deimladau am fabwysiadu yn dy eiriau dy hun. Cei wneud 
hyn isod. Efallai y byddi di eisiau i oedolyn wneud hyn i ti. Efallai y bydd gennyt ddigon i’w 
ddweud. Efallai nad wyt ti eisiau dweud llawer. Dy ddewis di yw hyn, ond mae’n bwysig 
iawn, prun ai wyt ti’n dweud llawer neu ddim ond ychydig. Cei ddefnyddio mwy o bapur os 
oes angen. 

Beth rydw i eisiau ar gyfer y dyfodol 

Beth rydw i’n feddwl am gael fy mabwysiadu: 

Sut rai fyddwn i’n hoffi i fy rhieni mabwysiadu fod: 

Dyma rai pethau eraill pwysig efallai y byddi eisiau sôn amdanynt: 
Efallai dy fod yn mynd i eglwys, mosg, synagog neu deml. Efallai dy fod yn gweddïo. Os 
wyt ti, mae’n bwysig fod gweithwyr cymdeithasol yn gwybod am hyn fel y gall dy rieni 
mabwysiadu wybod hefyd. 

Wyt ti’n mynd i eglwys, mosg, synagog neu deml i weddïo? 

Wyt ti eisiau dweud mwy am hyn? 

Mae nifer o bethau pwysig amdanat ti. Gallai’r rhain gynnwys y lle ble cefaist dy eni neu 
ble’r wyt ti wedi byw, y gwyliau neu’r dathliadau rwyt ti’n eu hoffi, y dillad rwyt ti’n eu 
gwisgo, y math o bobl rwyt ti’n hoffi bod yn eu cwmni, y bwyd rwyt ti’n ei hoffi, neu’r bwyd 
dwyt ti ddim yn ei hoffi neu ddim yn ei fwyta. Fe fydd yn bwysig iawn gwneud yn siŵr fod 
dy rieni mabwysiadu’n gwybod y pethau yma amdanat ti. 

Gofyn i rywun sy’n dy adnabod yn dda i dy helpu i ysgrifennu dy feddyliau isod: 

Ar ôl i ti gael dy fabwysiadu, efallai y bydd hi’n bosibl i ti gadw cysylltiad gyda rhai pobl sy’n 
bwysig iawn i ti nawr. Gall dy weithiwr cymdeithasol egluro sut mae hyn yn digwydd. 
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Efallai dy fod eisiau dweud rhywbeth am bob un o’r bobl hyn a sut rwyt ti am gadw 
cysylltiad gyda nhw.  

Ysgrifenna enwau’r bobl rwyt ti am gadw mewn cysylltiad gyda nhw isod. Gofyn i rywun 
arall dy helpu os wyt angen neu eisiau. 
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MANYLION TEULU NATURIOL Y PLENTYN 

Strwythur teuluol y plentyn 
Gellir cyflwyno hyn fel coeden deulu neu genogram, ond pan fydd teulu’n fawr iawn ac/neu yn gymhleth, 
gallai fod yn fwy eglur rhestru aelodau perthnasol y teulu yn hytrach na defnyddio diagram. Dylai’r adran hon 
olrhain yn ôl i genhedlaeth nain a thaid y plentyn a chynnwys pob brawd a chwaer, hanner brawd a chwaer 
ac aelodau arwyddocaol o’r teulu. Defnyddiwch ddyddiadau geni pan fyddant yn hysbys yn hytrach nag 
oedran. 

CRONOLEG  
GOFAL Y PLENTYN ERS EI ENI  
Dylai’r gronoleg hon gynnwys pob symud a newid mewn gofalwyr hyd yma, gan gynnwys rhieni ac aelodau 
eraill o’r teulu naturiol yn ogystal â gofalwyr eraill.  

MAM NATURIOL Y PLENTYN 
Rhowch gymaint o fanylion a phosibl yma. Bydd angen i chi wahodd y fam naturiol i roi gwybodaeth. Os nad 
yw hi’n gallu neu’n fodlon eich helpu, cofnodwch eich cynigion i gysylltu â hi. Mae angen i fam naturiol y 
plentyn wybod y bydd angen yr wybodaeth hon ar ei phlentyn yn y dyfodol. Gwahoddwch hi i roi caniatad 
ysgrifenedig i rannu’r wybodaeth. Unwaith eto, os gwrthodir, cofnodwch bob ymgais a wnaed i gysylltu â hi. 

Efallai y gallwch gael gwybodaeth yn nes ymlaen yn y broses. Gellir diweddaru’r adran hon yn nes ymlaen 
unrhyw adeg.  

Oed y 
plentyn 
(blynyddoedd 
a misoedd)

Dyddiad 
cychwyn 
lleoliad*

Dyddiad 
gorffen 
lleoliad

Lleoli gyda 
rhiant(rhieni), 
teulu 
ehangach, 
gofal preswyl; 
ysgol breswyl

Enw prif 
ofalwr 
(ofalwyr)

Oes yna 
unrhyw 
gyswllt yn 
parhau 
rhwng y 
plentyn a’r 
gofalwr 
(gofalwyr)? 
Nodwch 
amlder 

Rheswm 
dros 
symud

Gwybodaeth allweddol am y fam naturiol 
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Llun diweddar o ansawdd da i’w atodi neu ei sganio (os yn briodol) 

Cyfenw: 

Enwau cyntaf: 

Ai dyma’r enwau a ddefnyddiwyd adeg geni’r plentyn? 
Ie/Nage

Os nage, beth oedden nhw? 

Enwau eraill (gan gynnwys enwau cyfarwydd): 

Dyddiad geni: 

Man geni: 

Cenedl: 

Ethnigrwydd a chefndir diwylliannol ac ieithyddol: 

Iaith gyntaf a siaredir: 

Crefydd: 

Cyfeiriad presennol: 

Ardal awdurdod lleol: 

Nodwch y math diwethaf o ddarpariaeth addysg a gafodd: 

Galwedigaeth neu broffesiwn ar hyn o bryd: 

Manylion byr hanes cyflogaeth: 

Disgrifiad byr o’r cartref a’r gymdogaeth ble mae hi’n byw: 
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Disgrifiwch yn fyr nodweddion corfforol y fam, ei phersonoliaeth, hoff bethau a chas 
bethau, unrhyw faterion iechyd, anabledd ac/neu anghenion addysgol ychwanegol. 
 Chwiliwch am y priodoleddau cadarnhaol yn ogystal â’r rhai sydd heb fod mor gadarnhaol. Bydd angen i’r 
plentyn wybod hyn, yn ogystal â’r teulu sy’n mabwysiadu. Mae’n bwysig bod yn onest ond heb fod yn 
feirniadol. Fel mam naturiol i’r plentyn, beth fyddai hi am i’r plentyn wybod amdani hi? Sut fyddai hi’n ei 
disgrifio ei hun i’w phlentyn yn y dyfodol? 

Dyddiad y llun: 
(Dylid nodi’r dyddiad ar gefn y llun hefyd) 

Cadarnhad fod y fam naturiol yn gwybod am y cynllun i roi’r plentyn i’w 
fabwysiadu: 
Ydy/Nac ydy

Ydy hi wedi rhoi caniatad ffurfiol i roi’r plentyn i’w fabwysiadu (tystiwyd gan Swyddog 
Llys CAFCASS Cymru)? 
Ydy/Nac ydy

Ydy hi wedi rhoi caniatad ffurfiol i wneud gorchymyn mabwysiadu (tystiwyd gan 
Swyddog Llys CAFCASS Cymru)? 
Ydy/Nac ydy

Os yw wedi rhoi caniatad ymlaen llaw, ydy hi wedi rhoi gwybod hefyd nad yw am gael ei 
hysbysu am y cais am orchymyn mabwysiadu? 
Ydy/Nac ydy
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Ydy hi wedi derbyn cwnsela gan rywun annibynnol o ran y cynllun i fabwysiadu (os 
ydyw, rhowch fanylion)? 
Ydy/Nac ydy

Ydy hi wedi cael cyfle i nodi ei barn ynglŷn â chynllun mabwysiadu ei phlentyn? 
Ydy/Nac ydy

Ydy hi wedi gweld copi o Adran B yr adroddiad hwn?   
Ydy/Nac ydy 
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PARTNER MAM NATURIOL Y PLENTYN 

Os nad yw partner mam naturiol y plentyn ar hyn o bryd, yn dad i'r plentyn, cwblhewch yr 
wybodaeth isod. 

Cyfenw: 

Enwau cyntaf: 

Enwau eraill (gan gynnwys enwau cyfarwydd): 

Rhyw: 

Statws y berthynas gyda’r fam naturiol(priod, partneriaeth sifil, cyd-fyw): 

Hyd y berthynas: 

Ymwneud a’r plentyn 
Amlinellwch yn fyr yr ymwneud y mae’r partner hwn wedi ei gael gyda’r plentyn. Ydyn nhw wedi gofalu 
am y plentyn o gwbl? Ydyn nhw wedi mynychu’r cyswllt?

Galwedigaeth neu broffesiwn: 

DIGWYDDIADAU ARWYDDOCAOL YM MYWYD Y FAM NATURIOL (LLE MAE’N 
RHESYMOL BOSIBL) 

Yma, dylech geisio rhoi darlun cytbwys o fywyd y fam naturiol, gan gadw mewn cof y bydd y plentyn yn 
darllen hwn ar ôl tyfu’n oedolyn, gan geisio cynnwys gwybodaeth arwyddocaol hefyd. Peidiwch â cheisio 
torri a gludo cronoleg achosion gofal, ond ceisiwch glystyru digwyddiadau  penodol, e.e. digwyddiadau o 
drais yn y cartref neu sawl newid cyfeiriad o fewn cyfnod byr o amser.

Dyddiad 
cychwyn

Dyddiad 
gorffen

Rhowch fanylion unrhyw 
ddigwyddiadau arwyddocaol 
ym mywyd y fam naturiol, 
megis newid y prif ofalwr, 
symudiadau, profedigaeth 
neu golled, salwch mawr nas 
cofnodwyd yn rhywle arall ar 
y ffurflen

Rheswm neu eglurhad (os 
yn briodol)
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BARN Y FAM NATURIOL 

Noder: Lle bynnag y bo modd, os yw’r asiantaeth yn ystyried hynny’n briodol, y dylai’r fam 
naturiol gwblhau’r cofnod hwn yn ei geiriau hi i hun. Gellir ei ddefnyddio fel ffynhonnell 
gwybodaeth bwysig i’r asiantaeth wrth wneud ei phenderfyniadau a, lle bo’n briodol, i’r 
plentyn a’r rhieni sy’n mabwysiadu gael deall cefndir y plentyn. Mae’n bwysig fod y fam 
naturiol yn deall pwysigrwydd y cwestiynau hyn a’r rhesymau pam y holir nhw. Dylid 
defnyddio’r ffurflen lle bynnag bo modd o fewn cyd-destun cyfweliad(au) cwnsela (gofynnol 
yn ol Rheol 14, Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005). 

Efallai nad ydych yn cytuno gyda’r cynllun, ond hoffem sicrhau ein bod yn gwybod beth yw 
eich gobeithion ar gyfer dyfodol eich plentyn. 

Os yw’r cynllun mabwysiadu  yn mynd yn ei flaen, bydd eich barn chi yn rhan o’r cynllun. 

Bydd yr wybodaeth hon hefyd yn aros ar ffeil mabwysiadu’r plentyn, fel os byddant yn 
chwilio am yr wybodaeth fel oedolyn, bydd ar gael iddynt a bydd yn eu helpu i ddeall beth 
oedd eich barn chi. 

Gofynnir hefyd i chi roi eich caniatad fel y bydd unrhyw wybodaeth a roddwch nawr, ar 
gael i'ch plentyn wrth iddo dyfu a phan fydd yn oedolyn. 

Os nad ydych yn deall y cwestiynau a ofynnir i chi neu eich bod eisiau help i'w  deall, 
dylech ofyn am gyngor a chymorth gan rywun sy’n brofiadol mewn materion mabwysiadu 
ac a fydd yn gallu eich helpu gyda hyn.  

Mae’n bwysig hefyd i chi ddeall, er bod yr asiantaeth fabwysiadu’n gorfod rhoi ystyriaeth 
i’ch dymuniadau a’ch teimladau chi, nid oes raid i’r asiantaeth fabwysiadu a’r rhieni 
mabwysiadu ddilyn hynny.  

Enw’r fam naturiol: 

Enw’r plentyn: 

Arsylwadau ar yr adroddiad mabwysiadu: 

Rwyf wedi darllen rhannau o Adran B yr adroddiad mabwysiadu sy’n berthnasol i fy 
mhlentyn ac i minnau. 

Dyddiwyd: 

Mae gen i’r arsylwadau/sylwadau ychwanegol canlynol ar unrhyw agwedd ar yr 
adroddiad hwn: 
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Dyma’r cywiriadau ffeithiol sydd angen eu gwneud: 

Pa bethau fyddech chi’n hoffi i’ch plentyn/plant a’r mabwysiadwyr  wybod am eich 
plentyndod a’r ffordd y mae wedi dylanwadu arnoch chi? Ymhen amser, fe fydd yn 
bwysig iawn i’ch plentyn gael gwell dealltwriaeth o’ch bywyd chi a pham y mae wedi bod 
yn anodd i chi ymdopi ar adegau. Bydd yn helpu os bydd gan eich plentyn ddarlun o’r 
pethau da a’r profiadau anodd gawsoch chi wrth dyfu fyny. 

Oes gennych chi unrhyw ddymuniadau neu deimladau am eich plentyn/plant o ran y 
cynllun i'w rhoi nhw i’w mabwysiadu?  

Os bydd eich plentyn yn cael ei roi i’w fabwysiadu, beth yw eich meddyliau a’ch 
teimladau ynglŷn â chyswllt?  
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Rwy’n cytuno fod y manylion ar y ffurflen barn rhieni hon i gael eu rhoi i fy mhlentyn ac i’r 
mabwysiadwyr fydd yn ei gymryd ef/hi i’w fabwysiadu. 

Rwy’n cytuno i hyn, gan wybod y bydd yn helpu fy mhlentyn i ddeall mwy am ei hanes a’r 
teulu naturiol ac yn rhoi gwybodaeth angenrheidiol i’r mabwysiadwyr er mwyn eu helpu i 
fagu fy mhlentyn gyda’r wybodaeth gywir am ei gefndir a gallu ateb cwestiynau’r plentyn. 

Dyddiad cwblhau: 

Os yw’r fam naturiol yn gwrthod, neu’n methu, cymryd rhan i gwblhau’r ffurflen, dylai’r awdur gwblhau’r 
penawdau uchod a dylid cofnodi’r dyddiad pan geisiwyd dymuniadau a theimladau’r fam naturiol. Dylid cadw 
mewn cof y gall barn newid dros amser a dylid cofnodi a dyddio’r newidiadau rheiny. 

Dyddiad olaf casglu dymuniadau a theimladau: 

Diweddariad. Awdur.........................Dyddiad.................... 

Oes yna unrhyw sylwadau yr hoffech chi eu gwneud am y ffordd yr hoffech i’ch plentyn/
plant gael eu magu gyda’u teulu mabwysiedig? 
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TAD NATURIOL/AIL RIANT 
Cofiwch ei bod yn bwysig cymryd pob cam rhesymol i nodi pwy yw’r tad naturiol, at ddibenion 
gweithrediadau’r gorchymyn gofal a lleoli ac er mwyn y plentyn yn ystod gweddill ei oes. 

Os bu, neu os oes unrhyw amheuaeth ynglyn a thadolaeth y plentyn, dylid archwilio’r mater hwn nawr os nad 
yw hynny eisoes wedi ei wneud. 

Os nad yw hunaniaeth y tad yn hysbys, dylech dynnu’r wybodaeth ynglyn a’r tad naturiol ac ychwanegu 
paragraff sy’n rhoi manylion pob ymgais i’w ddarganfod a chysylltu ag ef. Rhowch unrhyw wybodaeth 
berthnasol arall, e.e. eglurhad y fam naturiol ynglŷn ag amgylchiadau cenhedlu’r plentyn.  

Os gwyddoch pwy yw tad naturiol y plentyn, rhowch gymaint o fanylion a phosibl yma. Bydd angen i chi 
wahodd y tad naturiol i roi gwybodaeth. Os nad yw o’n gallu neu’n fodlon eich helpu, cofnodwch eich 
cynigion i gysylltu ag ef. Mae angen i dad naturiol y plentyn wybod y bydd angen yr wybodaeth hon ar ei 
blentyn yn y dyfodol. Gwahoddwch ef i roi caniatad ysgrifenedig i rannu’r wybodaeth. Unwaith eto, os 
gwrthodir, cofnodwch bob ymgais a wnaed i gysylltu ag ef. 

Efallai y gallwch gael gwybodaeth yn nes ymlaen yn y broses. Gellir diweddaru’r adran hon yn nes ymlaen 
unrhyw adeg.  

Gwybodaeth allweddol am y tad naturiol 

Cyfenw:

Enwau cyntaf:

Ai dyma’r enwau a ddefnyddiwyd adeg geni’r plentyn? 
Ie/Nage

Os nage, beth oedden nhw? 

Enwau eraill (gan gynnwys enwau cyfarwydd): 

Dyddiad geni: 

Man geni: 

Cenedl: 

Ethnigrwydd a chefndir diwylliannol ac ieithyddol: 

Iaith gyntaf a siaredir: 

Crefydd: 

Cyfeiriad presennol: 

Ardal awdurdod lleol: 
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Llun diweddar o ansawdd da i’w atodi neu ei sganio (os yn briodol) 

Disgrifiwch yn fyr nodweddion corfforol y tad, ei bersonoliaeth, hoff bethau a chas bethau, 
unrhyw faterion iechyd, anabledd ac/neu anghenion addysgol ychwanegol.  
Chwiliwch am y priodoleddau cadarnhaol yn ogystal â’r rhai sydd heb fod mor gadarnhaol. Bydd angen i’r 
plentyn wybod hyn, yn ogystal â’r teulu sy’n mabwysiadu. Mae’n bwysig bod yn onest ond heb fod yn 
feirniadol. Fel tad naturiol i’r plentyn, beth fyddai o’n dymuno i’r plentyn wybod amdano? Sut fyddai o’n ei 
ddisgrifio ei hun i’w blentyn yn y dyfodol? 

Nodwch y math diwethaf o ddarpariaeth addysg a gafodd: 

Galwedigaeth neu broffesiwn ar hyn o bryd: 

Manylion byr o hanes ei gyflogaeth: 

Disgrifiad byr o’r cartref a’r gymdogaeth ble mae o’n byw: 

Dyddiad y llun: (Dylid nodi’r dyddiad ar gefn y llun hefyd) 
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Perthynas gyda mam naturiol y plentyn 

Beth oedd statws y berthynas gyda mam naturiol y plentyn ar adeg geni’r plentyn (priod, 
cydfyw)? 
. 

Statws presennol y berthynas (wedi gwahanu, ysgaru, byw ar wahân): 

Rhowch ddisgrifiad byr o’r berthynas y rhieni naturiol a’i gilydd yn y gorffennol ac ar hyn 
o bryd: 
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Tad naturiol Heb Gyfrifoldeb Rhiant 

Ydy tadolaeth y plentyn wedi ei gadarnhau? 
Ydy/Nac ydy

Os ydy, nodwch sut:

Oes yna unrhyw un arall yn hawlio tadolaeth y plentyn? 
Oes/Nac oes

Os oes, rhowch fanylion byr: 

Ydy hunaniaeth y tad naturiol sydd heb Gyfrifoldeb Rhiant yn hysbys i’r asiantaeth? 
Ydy/Nac ydy

Ydy’r tad naturiol yn gwybod am enedigaeth y plentyn? 
Ydy/Nac ydy

Os nac ydy, a bod yr asiantaeth yn gwybod pwy ydyw, ydy’r asiantaeth wedi penderfynu 
ei bod yn briodol ei gwnsela a’i gynghori?  
Ydy/Nac ydy 

Os ydy, pa gamau sydd wedi eu cymryd i’w gwnsela a’i gynghori ac a yw’r rhain yn 
parhau? 

Os nac ydynt, rhowch resymau pam nad yw wedi cael cynnig/derbyn cwnsela a 
chyngor. 

Ydy’r tad naturiol yn bwriadu gwneud cais am gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn, neu am 
orchymyn preswylio neu gyswllt? 
Ydy/Nac ydy

Rhowch fanylion: 

Oes cyswllt wedi bod rhwng yr asiantaeth neu unrhyw asiantaeth arall a’r tad naturiol? 
Oes / Nac oes

Os oes, rhowch fanylion byr 
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Tad naturiol gyda chyfrifoldeb rhiant dros y plentyn 

Sut cafodd o gyfrifoldeb rhiant dros y 
plentyn hwn? (Nodwch)

Drwy briodas gyda’r fam naturiol (cyn 
neu ar ol y geni)

Ie/Nage

Cofrestriad ar y dystysgrif geni (dim ond 
ar ol 1 Rhagfyr 2003)

Ie/Nage

Cytundeb cyfrifoldeb rhiant gyda’r fam 
naturiol – adran 4, Deddf Plant 1989

Ie/Nage

Gorchymyn cyfrifoldeb rhiant – adran 4, 
deddf Plant 1989

Ie/Nage

Ydy o’n gwybod am y cynllun i roi’r plentyn i’w fabwysiadu? 
Ydy/ Nac ydy 

Ydy o wedi rhoi caniatâd ffurfiol i roi’r plentyn i’w fabwysiadu (tystiwyd gan Swyddog 
Llys CAFCASS Cymru)? 
Ydy/ Nac ydy

Ydy o wedi rhoi caniatâd ffurfiol i wneud gorchymyn mabwysiadu (tystiwyd gan 
Swyddog Llys CAFCASS Cymru)? 
Ydy/ Nac ydy

Os yw wedi rhoi caniatâd ymlaen llaw, ydy o wedi rhoi gwybod hefyd  nad yw am gael ei 
hysbysu am y cais am orchymyn mabwysiadu? 
Ydy/ Nac ydy 

Ydy o wedi gweld copi o Adran B yr adroddiad hwn?
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Os nad yw partner tad naturiol y plentyn ar hyn o bryd, yn fam i'r plentyn, 
cwblhewch yr wybodaeth isod. 

DIGWYDDIADAU ARWYDDOCAOL YM MYWYD Y TAD NATURIOL (LLE MAE’N 
RHESYMOL BOSIBL) 

Yma, dylech geisio rhoi darlun cytbwys o fywyd y tad naturiol, gan gadw mewn cof y bydd y plentyn yn 
darllen hwn ar ôl tyfu’n oedolyn, gan geisio cynnwys gwybodaeth arwyddocaol hefyd. Peidiwch â cheisio torri 
a gludo cronoleg achosion gofal, ond ceisiwch glystyru digwyddiadau  penodol, e.e. digwyddiadau o drais yn 
y cartref. 

Cyfenw: 

Enwau cyntaf: 

Enwau eraill (gan gynnwys enwau cyfarwydd): 

Rhyw: 

Statws y berthynas gyda’r fam naturiol (priod, partneriaeth sifil, cyd-fyw): 

Hyd y berthynas: 

Ymwneud â’r plentyn 
Amlinellwch yn fyr yr ymwneud y mae’r partner hwn wedi ei gael gyda’r plentyn. Ydyn nhw wedi gofalu am 
y plentyn o gwbl? Ydyn nhw wedi mynychu’r cyswllt? 

Galwedigaeth neu broffesiwn: 

Dyddiad 
cychwyn

Dyddiad 
gorffen

Rhowch fanylion unrhyw newid 
arwyddocaol yn y prif ofalwr, 
symudiadau, profedigaeth neu golled, 
salwch mawr nas cofnodwyd yn 
rhywle arall ar y ffurflen

Rheswm neu eglurhad (os 
yn briodol)
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BARN Y TAD NATURIOL 

Noder: Lle bynnag y bo modd, os yw’r asiantaeth yn ystyried hynny’n briodol, y dylai’r tad 
naturiol gwblhau’r cofnod hwn yn ei eiriau ef ei hun. Gellir ei ddefnyddio fel ffynhonnell 
gwybodaeth bwysig i’r asiantaeth wrth wneud ei phenderfyniadau a, lle bo’n briodol, i’r 
plentyn a’r rhieni sy’n mabwysiadu gael deall cefndir y plentyn. Mae’n bwysig fod y tad 
naturiol yn deall pwysigrwydd y cwestiynau hyn a’r rhesymau pam yr holir nhw. Dylid 
defnyddio’r ffurflen lle bynnag bo modd o fewn cyd-destun cyfweliad(au) cwnsela (gofynnol 
yn ol Rheol 14, Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005). 
Efallai nad ydych yn cytuno gyda’r cynllun, ond hoffem sicrhau ein bod yn gwybod beth yw 
eich gobeithion ar gyfer dyfodol eich plentyn. 

Os yw’r cynllun mabwysiadu  yn mynd yn ei flaen, bydd eich barn chi yn rhan o’r cynllun. 

Bydd yr wybodaeth hon hefyd yn aros ar ffeil mabwysiadu’r plentyn, fel os byddant yn 
chwilio am yr wybodaeth fel oedolyn, bydd ar gael iddynt a bydd yn eu helpu i ddeall beth 
oedd eich barn chi. 

Gofynnir hefyd i chi roi eich caniatad fel y bydd unrhyw wybodaeth a roddwch nawr, ar 
gael i'ch plentyn wrth iddo dyfu a phan fydd yn oedolyn. 

Os nad ydych yn deall y cwestiynau a ofynnir i chi neu eich bod eisiau help i'w  deall, 
dylech ofyn am gyngor a chymorth gan rywun sy’n brofiadol mewn materion mabwysiadu 
ac a fydd yn gallu eich helpu gyda hyn.  

Mae’n bwysig hefyd i chi ddeall, er bod yr asiantaeth fabwysiadu’n gorfod rhoi ystyriaeth 
i’ch dymuniadau a’ch teimladau chi, nid oes raid i’r asiantaeth fabwysiadu a’r rhieni 
mabwysiadu ddilyn hynny.  

Enw’r tad naturiol: 

Enw’r plentyn: 

Arsylwadau ar yr adroddiad mabwysiadu 

Rwyf wedi darllen rhannau o Adran B yr adroddiad mabwysiadu sy’n berthnasol i fy 
mhlentyn ac i minnau. 

Dyddiwyd: 

Mae gen i’r arsylwadau/sylwadau ychwanegol canlynol ar unrhyw agwedd ar yr 
adroddiad hwn: 
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Dyma’r cywiriadau ffeithiol sydd angen eu gwneud: 

Pa bethau fyddech chi’n hoffi i’ch plentyn/plant a’r mabwysiadwyr  wybod am eich 
plentyndod a’r ffordd y mae wedi dylanwadu arnoch chi? Ymhen amser, fe fydd yn 
bwysig iawn i’ch plentyn gael gwell dealltwriaeth o’ch bywyd chi a pham y mae wedi bod 
yn anodd i chi ymdopi ar adegau. Bydd yn helpu os bydd gan eich plentyn ddarlun o’r 
pethau da a’r profiadau anodd gawsoch chi wrth dyfu fyny. 

Oes gennych chi unrhyw ddymuniadau neu deimladau am eich plentyn/plant o ran y 
cynllun i'w rhoi nhw i’w mabwysiadu? 

Oes gennych chi unrhyw ddymuniadau neu deimladau am eich plentyn/plant o ran eu  
magwraeth grefyddol, ieithyddol neu ddiwylliannol yn y dyfodol? 

Os bydd eich plentyn yn cael ei roi i’w fabwysiadu, beth yw eich meddyliau a’ch 
teimladau ynglŷn â chyswllt? 
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Rwy’n cytuno fod y manylion ar y ffurflen barn rhieni hon i gael eu rhoi i fy mhlentyn ac i’r 
mabwysiadwyr fydd yn ei gymryd ef/hi i’w fabwysiadu. 

Rwy’n cytuno i hyn, gan wybod y bydd yn helpu fy mhlentyn i ddeall mwy am ei hanes a’r 
teulu naturiol ac yn rhoi gwybodaeth angenrheidiol i’r mabwysiadwyr er mwyn eu helpu i 
fagu fy mhlentyn gyda’r wybodaeth gywir am ei gefndir a gallu ateb cwestiynau’r plentyn. 

Dyddiad cwblhau:  

Os yw’r tad naturiol yn gwrthod, neu’n methu, cymryd rhan i gwblhau’r ffurflen, dylai’r awdur gwblhau’r 
penawdau uchod, a dyddiad cofnodi ei deimladau a’u ddymuniadau. Dylid cadw mewn cof y gall barn newid 
dros amser a dylid cofnodi a dyddio’r newidiadau rheiny. 
Dyddiad olaf casglu dymuniadau a theimladau: 

Diweddariad. Awdur.........................Dyddiad.................... 

Oes yna unrhyw sylwadau yr hoffech chi eu gwneud am y ffordd yr hoffech i’ch plentyn/
plant gael eu magu gyda’u teulu mabwysiedig? 
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Oes gan unrhyw un arall gyfrifoldeb rhiant dros y plentyn? (e.e. gwarchodwr 
cyfreithiol neu warchodwr arbennig) Oes/Nac oes 

Os oes, dylid cofnodi eu manylion isod  

Gwybodaeth am unrhyw berthnasau eraill neu unrhyw un arall y mae’r asiantaeth yn 
ystyried yn berthnasol 

Dymuniadau a theimladau unrhyw rai o’r uchod y mae’r asiantaeth yn eu hystyried 
yn berthnasol 
Yma, dylech amlinellu’n fyr ddymuniadau a theimladau unrhyw rai sy’n arwyddocaol i’r plentyn. Sut maen 
nhw’n gweld y cynllun i roi’r plentyn i’w fabwysiadu? Oes ganddyn nhw gynlluniau eu hunain i ofalu am y 
plentyn? Sut maen nhw’n gweld unrhyw berthynas yn parhau gyda’r plentyn ar ol iddo gael ei roi i’w 
fabwysiadu? Dylai hyn gynnwys dymuniadau a theimladau’r gofalwyr presennol, yn enwedig os ydyn nhw’n 
ofalwyr sy’n ffrindiau ac yn deulu. 

Enw Perthynas 
a’r 
plentyn

Sut cafwyd 
Cyfrifoldeb 
Rhiant?

Rhyw Dyddiad 
geni

Ethnigrwydd Cenedl Cyfeiriad

Enw Perthynas 
a’r plentyn

Rhyw Dyddiad 
geni

Man 
geni

Ethnigrwydd Cenedl Cyfeiriad, os 
yw’n briodol
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BRODYR A CHWIORYDD 

Brawd/Chwaer 1 (ailadroddwch hyn ar gyfer pob brawd neu chwaer ar wahan) 

Cyfenw: 

Enwau cyntaf: 

Dyddiad geni: 

Man geni: 

Rhyw: 

Ethnigrwydd/ 
cefndir 
diwylliannol/ 
ieithoedd a 
siaredir: 

Cenedl: 

Llun diweddar o ansawdd da i’w atodi neu ei sganio os yn briodol. 

Dyddiad y llun:  
(Dylid nodi’r dyddiad ar gefn y llun hefyd) 

Disgrifiwch yn fyr nodweddion corfforol y plentyn 
Manylion:

Enw llawn y fam naturiol 
(cyfenw’n gyntaf)

Cyfenw: Enw(au) cyntaf:

Enw llawn y tad naturiol 
(cyfenw’n gyntaf)

Cyfenw: Enw(au) cyntaf:
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Enw’r gofalwr ar hyn o bryd (lle bo’n briodol): 

Cyfeiriad y gofalwr ar hyn o bryd (os yw’n briodol): 

Perthynas/statws y gofalwr ar hyd o bryd gyda’r plentyn: 

Ydy’r brawd neu chwaer yn derbyn gofal ar hyn o bryd? 
Ydy/ Nac ydy 
Enw a chyfeiriad yr awdurdod lleol sydd â chyfrifoldeb dros y brawd neu chwaer yma: 

Ydy’r brawd neu chwaer yma’n derbyn llety o dan adran 59(1) o Ddeddf Plant 1989 
(derbyn llety gan asiantaeth wirfoddol)? 
Ydy/ Nac ydy

Statws cyfreithiol y brawd neu chwaer: 

Oes yna orchymyn llys mewn grym?  
Oes / Nac oes

Os oes, math o orchymyn: 

Enw’r llys:

Dyddiad gwneud y gorchymyn: 

Oes yna orchymyn wedi ei geisio ond heb ei roi eto? Os oes, rhowch fanylion byr. 
Oes / Nac oes 
Manylion:

Beth yw’r cynllun cyfredol ar gyfer y plentyn? Rhowch fanylion: 

Os mai mabwysiadu yw’r cynllun ar gyfer y plentyn, nodwch a yw’r brawd neu chwaer 
i’w leoli gyda’r plentyn yn amodol ar yr Adroddiad Mabwysiadu Plentyn hwn? 

Rhowch ddisgrifiad byr o bryd a gwedd y brawd neu chwaer yma: 
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Amlinellwch natur y berthynas rhwng y brawd neu chwaer yma a’r plentyn er mwyn yr adroddiad hwn, gan 
gynnwys hyd y berthynas, ble a pha bryd maen nhw wedi byw gyda’i gilydd, amlder y cyswllt ac ansawdd 
eu perthynas (amlinellir y cynlluniau cyswllt yn dilyn yr adran hon). 

Os na chaiff y brodyr a’r chwiorydd eu lleoli gyda’i gilydd, rhowch resymau dros hynny yn y cynllun, a yw’r 
cynllun wedi newid oherwydd methiant i ddod o hyd i gydweddiad, ac am ba hyd y buwyd yn chwilio cyn 
llunio cynllun. 

Dymuniadau a theimladau brawd neu chwaer 

Mae angen diweddaru’r rhan hon o’r adroddiad at ddibenion cydweddu ac er mwyn i’r plentyn ei gweld 
pan fydd wedi tyfu’n oedolyn. 

Diweddariad. Awdur.........................Dyddiad.................... 
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cyswllt  

RHAN 2: PERTHNASAU GYDA’R PLENTYN A THREFNIADAU CYSWLLT 
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Trefniadau cyswllt AR HYN O BRYD 
Dylai hwn gynnwys manylion a yw trefniadau cyswllt presennol wedi eu cadw, a oes unrhyw broblemau wedi 
codi o ran cyswllt, yr effaith ar y plentyn, a sut y mae trefniadau cyswllt presennol wedi ffurfio sail i 
gynlluniau’r dyfodol a amlinellir isod. 
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Beth 
yw’r 
cynllun 
cyswllt 
ar hyn o 
bryd? 

Amlder Lleoliad Sylwadau ar y trefniadau cyswllt 
ar hyn o bryd 
(Dylai hyn ganolbwyntio ar y 
ffordd y mae’r cyswllt yn ateb 
anghenion y plentyn)

Mam naturiol

Tad naturiol

Partner 
presennol y 
fam naturiol 

Partner 
presennol y 
tad naturiol

Nain o ochr y 
fam

Taid o ochr y 
fam

Nain o ochr y 
tad

Taid o ochr y 
tad

Brawd/chwaer 
1 (Enw)

Brawd/chwaer 
2 (Enw)

Brawd/chwaer 
3 (Enw)

Brawd/chwaer 
4 (Enw) 

Brawd/chwaer 
5 (Enw) 

Brawd/chwaer 
6 (Enw) 
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Rhai eraill 
arwyddocaol 
(Enw a 
pherthynas)

Rhai eraill 
arwyddocaol 
(Enw a 
pherthynas) 

Rhai eraill 
arwyddocaol 
(Enw a 
pherthynas)
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TREFNIADAU CYSWLLT Y PLENTYN 
Trefniadau cyswllt ARFAETHEDIG 
Mae’n rhaid i’r asiantaeth ystyried y tebygrwydd y bydd unrhyw berthynas ar hyn o bryd yn parhau a gwerth 
gwneud hynny i'r plentyn, drwy ei blentyndod a thu hwnt. Dylech gynnwys y cynigion i leihau’r cyswllt rhwng 
gwneud y gorchymyn lleoli a’r cydweddu. Mae angen egluro pwrpas cyswllt yn y dyfodol; cynnwys a yw’r 
cyswllt yn bwysig i’r plentyn er mwyn cynnal perthnasau arwyddocaol, neu at ddibenion hunaniaeth. 
Defnyddiwch eich dadansoddiad blaenorol o ansawdd a gwerth cyswllt blaenorol i ffurfio sail i’ch cynlluniau 
ar gyfer cyswllt yn y dyfodol. Amlinellwch y cymorth fydd ei angen gan yr asiantaeth i hwyluso unrhyw 
orchymyn cyswllt arfaethedig ar ol mabwysiadu. 
Dylid cofnodi unrhyw newidiadau i’r cynllun cyswllt ar ol gwneud y cynllun cyntaf. 

Beth yw’r trefniadau cyswllt arfaethedig ar ôl y gorchymyn lleoli 
a mabwysiadu? Amlinellwch bwrpas y cyswllt a’r math o gyswllt 
a fwriedir: Uniongyrchol, blwch llythyrau, amlder a fwriedir, 
manylion eraill

Mam naturiol

Tad naturiol

Partner presennol 
y fam naturiol

Nain o ochr y fam

Taid o ochr y fam

Nain o ochr y tad

Taid o ochr y tad

Brawd/chwaer 1 
(Enw)

Brawd/chwaer 2 
(Enw)

Brawd/chwaer 3 
(Enw)

Rhai eraill 
arwyddocaol 
(Enw a 
pherthynas)

Rhai eraill 
arwyddocaol 
(Enw a 
pherthynas)

Rhai eraill 
arwyddocaol 
(Enw a 
pherthynas)
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Rhai eraill 
arwyddocaol 
(Enw a 
pherthynas)
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fabwysiadu

ADRAN 3: CRYNODEB O GAMAU’R ASIANTAETH FABWYSIADU 

Y PENDERFYNIADAU A’R CAMAU A GYMERWYD GAN YR AWDURDOD LLEOL 
YNGLŶN Â’R PLENTYN 

(i gynnwys):  

Crynodeb byr o gamau’r asiantaeth yn yr achos, gyda manylion a dyddiadau pob 
gwybodaeth ysgrifenedig a hysbysiadau a roddwyd i’r plentyn a’i rieni ef/hi ac 
unrhyw un sydd â chyfrifoldeb rhiant 
Rydych wedi darparu hanes byr y plentyn o ran ei ymglymiad, gan gynnwys rhesymau pam y bu’r plentyn yn 
rhan o achosion gofal a pham mae ganddo gynllun mabwysiadu arfaethedig, yn Rhan 1 o Adran B. Dylai’r 
gronoleg isod gynnwys gwybodaeth gefndir i’r hanes hwnnw. Dylech gofnodi pob penderfyniad a wnaed a 
pha gamau a gymerwyd i olrhain cynllun gofal ar gyfer mabwysiadu. 
Dylech gynnwys:                                  

• Penderfyniadau adolygu allweddol; 
• Cyfarfodydd cynllunio gofal; 
• Cyfarfodydd proffesiynol; 

ers i’r awdurdod lleol fod yn ymwneud â’r plentyn. 

Dylech gynnwys dyddiadau a manylion pob gwybodaeth ysgrifenedig a hysbysiadau am wrandawiadau yr 
ydych wedi eu rhoi i’r plentyn, neu ei rieni ac i eraill sydd â chyfrifoldeb rhiant. 

Dylech gynnwys penderfyniadau pwysig eraill, megis a ddylai brodyr a chwiorydd gael eu lleoli gyda’i gilydd 
neu ar wahan a pha bryd y cynigwyd cymorth annibynnol i rieni naturiol. 

Dylech gynnwys dyddiadau a manylion y ceisiadau a wnaed i roi gwybod i dad naturiol heb gyfrifoldeb rhiant 
am y cais am orchymyn lleoli. 

(b) Os oes cydsyniad wedi ei roi i’r plentyn gael ei roi i’w fabwysiadu, a chaniatâd 
hefyd i’r plentyn gael ei fabwysiadu, enwau’r rhai sydd wedi cydsynio a dyddiadau’r 
cydsynio. Os yw’r cydsynio wedi ei dynnu nôl ar ôl hynny, dyddiad y tynnu nôl. 
Cyfeiriwch at y gronoleg os yw’n berthnasol. 

(c) Os oes unrhyw ddatganiad wedi ei wneud o dan adran 20(4)(a) o Ddeddf 2002 
nad yw rhiant neu warchodwr yn dymuno cael gwybod am unrhyw gais am 
orchymyn mabwysiadu, enwau’r rhai sydd wedi gwneud datganiadau o’r fath a 
dyddiad y datganiadau. Os yw datganiadau o’r fath wedi  eu tynnu nôl ar ôl hynny, 
dyddiad y tynnu nôl. 
Cyfeiriwch at y gronoleg os yw’n berthnasol. 

Dyddiad  Gweithiwr 
cymdeithasol 
a chyfrifoldeb

Disgrifiad byr o benderfyniad neu gamau’r asiantaeth
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AMP/ATODIAD B CoramBAAF Adran B, Rhan 3: Crynodeb o gamau’r asiantaeth 
fabwysiadu

(d) Manylion y cymorth a’r cyngor a roddwyd i rieni ac unrhyw wasanaethau a 
gynigwyd neu a gymerwyd. 
Cyfeiriwch at wybodaeth berthnasol sydd eisoes yn yr adroddiad. 

(e) Os nad oes gan y tad naturiol gyfrifoldeb rhiant, manylion y camau a gymerwyd i 
roi gwybod iddo am y cais am orchymyn lleoli. 
Cyfeiriwch at y gronoleg os yw’n berthnasol. 

(f) Manylion byr a dyddiadau asesiadau o anghenion y plentyn, gan gynnwys barn 
arbenigwyr. 
Cyfeiriwch at wybodaeth berthnasol sydd eisoes yn yr adroddiad. 

(g) Rhesymau dros ystyried mai mabwysiadu yw'r dewis gorau i'r plentyn(gyda 
dyddiad y penderfyniad perthnasol a’r rhesymau dros unrhyw oedi wrth roi’r 
penderfyniad ar waith) 
Nodwch fod yr wybodaeth hon ar gael yn Adran C (a) isod. Ewch i’r afael ag unrhyw faterion ynglyn ag oedi 
yma. 

GALLU A PHARODRWYDD AELODAU’R TEULU NEU BOBL BERTHNASOL I OFALU 
AM Y PLENTYN YN BARHAOL 
Ar gyfer pob rhiant neu warchodwr ac/neu, lle bo’n berthnasol, perthnasau’r plentyn neu unrhyw un arall, 
amlinellwch beth yw eu gallu a'u parodrwydd i ddarparu amgylchedd diogel i'r plentyn sy'n annog ei 
ddatblygiad llawn ac yn bodloni ei anghenion. Dylech gynnwys dewisiadau gofal/cyfreithiol sydd wedi eu 
harchwilio o ran y gofalwr hwn a’r rhesymau pam na fydd y dewisiadau yn bodloni anghenion y plentyn (s.
1(4)(f)(ii), ACA 2002). Cyfeiriwch at unrhyw asesiadau a restrir yn Adran A yr adroddiad a rhowch grynodeb 
byr o gasgliadau’r asesiad a’i argymhellion. Mae’r manylion yn bwysig gan na fydd gan rieni mabwysiadu (a’r 
plentyn yn ddiweddarach) fynediad at yr asesiadau llawn, o bosibl. 

Enw:  

Perthynas â’r plentyn:  

Asesiad o’r tebygolrwydd y bydd y berthynas yn parhau a gwerth hynny i’r plentyn: 

Asesu eu gallu a’u parodrwydd i ddarparu amgylchedd diogel ble gall y plentyn 
ddatblygu a bodloni anghenion eraill y plentyn: 

Eu dymuniadau a’u teimladau ynglŷn â’r plentyn a dyddiad darganfod hynny (os nad 
yw wedi ei gynnwys eisoes): 
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ADRAN C:   ARGYMHELLION  

(a) Teilyngdod cymharol Gorchymyn Lleoli a gorchmynion eraill (megis 
gorchymyn trefniadau plentyn neu orchymyn gwarcheidwaeth arbennig), gan 
gynnwys asesu pam y bydd buddiannau tymor hir y plentyn yn debygol o 
gael eu bodloni’n well gan fabwysiadu yn hytrach nag unrhyw orchymyn arall. 

Mae angen tystiolaeth yma na fydd unrhyw beth arall ond mabwysiadu’n bodloni anghenion y plentyn. 
Cyfeiriwch at unrhyw asesiadau a amlinellir uchod. Cofiwch ddefnyddio’r dull cytbwys. 

(b) Argymhellion a ddylid gwneud trefniadau cyswllt yn y dyfodol (neu beidio), 
gan gynnwys a ddylid gwneud gorchymyn cyswllt o dan adran 26 o Ddeddf 
2002. 

Er mwyn rhoi tystiolaeth bod yr adroddiad hwn wedi ei ddiweddaru, cadwch y tabl hwn yn gyfredol. 

Fersiwn Awdur Rheolwr Dyddiad

Gwreiddiol 

Diweddariad 1

Diweddariad 2

Diweddariad 3

Diweddariad 4
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AMP/ATODIAD B CoramBAAF Dogfennau ychwanegol

DOGFENNAU YCHWANEGOL ANGENRHEIDIOL AR GYFER ADRODDIAD 
MABWYSIADU’R PLENTYN 

CYDSYNIAD Y RHIANT NATURIOL I RANNU GWYBODAETH 
(PAR: Rheoliadau Mynediad at Wybodaeth (Mabwysiadu Ol-Gychwyn) (Cymru) 2005 

(Ar gyfer pob rhiant, cwblhewch daflen ar wahan) 

Dylid defnyddio’r ffurflen hon ym mhob achos er mwyn cael cydsyniad y rhieni naturiol i 
rannu eu gwybodaeth bersonol gyda’u plentyn a’r darpar fabwysiadwyr nawr ac yn y 
dyfodol. 

Mae’r ffurflen hon yn caniatáu i’r adroddiad mabwysiadu gael ei rannu gyda’r 
mabwysiadwyr ar adeg y cysylltu; mae hefyd yn golygu pan fydd y plentyn yn 18 oed ac yn 
dymuno cael mynediad at ei gofnodion, gallant wneud hynny heb i’r wybodaeth am eu 
rhiant naturiol gael ei hepgor. 

Nod hyn yw helpu’r oedolyn sydd wedi ei fabwysiadu i ddeall y rhesymau pam y cafodd ei 
roi i’w fabwysiadu a pham mai mabwysiadu a ddewiswyd iddo. 
Cydsyniad gan riant(rieni) naturiol i ddatgelu gwybodaeth. 

RYDW I, Y RHIANT, ENW LLAWN YMA: 

Rhian i ENW’R PLENTYN: 

Rwyf wedi darllen yr holl wybodaeth yn ymwneud a fi sydd wedi ei gynnwys yn adroddiad 
mabwysiadu fy mhlentyn (dyddiwyd:           ). 

Rwy’n cytuno y gellir rhoi fy holl fanylion personol a’r wybodaeth benodol a gynhwysir yn 
adroddiad mabwysiadu’r plentyn, i fy mhlentyn ac i’r mabwysiadwyr fydd yn ei gymryd i’w 
fabwysiadu. 

Rwy’n cytuno i hyn, gan wybod y bydd yn helpu fy mhlentyn i ddeall mwy am ei hanes a’r 
teulu naturiol ac yn rhoi gwybodaeth angenrheidiol i’r mabwysiadwyr er mwyn eu helpu i 
fagu fy mhlentyn gyda’r wybodaeth gywir am ei gefndir a gallu ateb cwestiynau’r plentyn. 

Dylid dynodi unrhyw gyfyngiadau ynglyn a’r amgylchiadau y gellir datgelu gwybodaeth a’u 
cofnodi yma; os nad oes rhai, nodwch ‘dim’. 

Llofnod rhiant: 

Dyddiad ffurfio’r cytundeb: 

Llofnod tyst: 

Enw’r tyst (printiwch): 
Dyddiad: 
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CYDSYNIAD Y GOFALWR MAETH neu WARCHODWR I RANNU GWYBODAETH 

(Ar gyfer pob unigolyn, cwblhewch daflen ar wahan) 

Rydym yn ddiolchgar am y gofal rydych wedi ei gynnig i ENW’R PLENTYN cyn eu lleoli i’w 
mabwysiadu. 

Efallai y byddwch yn cadw cysylltiad gydag ef/hi/nhw a’r rhieni mabwysiadu, ac felly fe 
fyddan nhw’n gwybod pwy ydych chi ac yn gallu holi cwestiynau fydd ganddynt am yr 
amser y buont yn byw gyda chi. 

Weithiau, nid yw’r cyswllt hwn yn parhau a gall pobl ifanc, pan fyddant yn 18 oed, gael 
mynediad at eu ffeiliau (er bod y rhan fwyaf o bobl yn hyn na 18 oed mewn gwirionedd pan 
fyddan nhw’n gwneud hyn). Yn aml, maen nhw’n chwilio am wybodaeth am aelodau o'r 
teulu naturiol, ond bydd rhai yn holi am ofalwyr maeth sydd wedi gofalu amdanynt. 

Byddwch wedi darparu gwybodaeth ar gyfer llyfr stori bywyd ac/neu flwch atgofion, ond os/
pan fydd y plentyn(plant) eisiau mynediad at eu ffeil ac os fydden nhw’n hoffi derbyn 
gwybodaeth amdanoch chi, rydym angen eich cydsyniad i ddatgelu hynny iddynt. 

Er ei bod yn anodd rhagweld sut y caiff pethau eu rheoli ymhen 10/20 mlynedd, byddem 
yn ddiolchgar pe baech yn arwyddo i ddweud fod hyn wedi ei drafod a’i egluro wrthych 
a’ch bod yn hapus i wybodaeth amdanoch chi gael ei rhannu gyda’r oedolyn ifanc. Byddai 
hyn yn cynnwys eich enw llawn, dyddiad geni a chyfeiriad (ar adeg y lleoli). Diolch yn fawr. 
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Cydsyniad rhieni maeth neu gyn warchodwyr i ddatgelu gwybodaeth. 

RWYF FI, Y GOFALWR MAETH/GWARCHODWR ENW LLAWN YMA: 

Yn achos ENW’R PLENTYN: 

Wedi darllen a thrafod yr wybodaeth uchod ac rwy’n cytuno i wybodaeth amdanaf / 
amdanom gael ei rhannu gydag ENW’R PLENTYN wrth iddyn nhw dyfu’n hyn i sicrhau fod 
ganddynt ddealltwriaeth lawn o’u hanes ac os byddant, fel oedolion, am gael mynediad at 
eu ffeil, gellir rhannu gwybodaeth (gan gynnwys gwybodaeth a chyfeiriadau sy’n galluogi 
eich adnabod) o’r ffeil honno ynglyn a’u harhosiad gyda ni. 

Llofnod:     

Dyddiad ffurfio’r cytundeb: 
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DOGFENNAU CEFNOGOL 
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