
SAMPLE

ADRODDIAD DARPAR FABWYSIADWR (PAR) (Cymru)  

Enw'r mabwysiadwr/wyr

Ffotograff o'r mabwysiadwr/wyr1

Argymhellion a chyngor y gweithiwr cymdeithasol: 
Yn cynnwys argymhellion ynglŷn ag addasrwydd i fabwysiadu 

Enw'r gweithiwr cymdeithasol:
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SAMPLE

Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU

CYNNWYS 
Crynodeb o bortread yr ymgeisydd/wyr a'u cynllun i fabwysiadu 
I'w gwblhau gan yr ymgeisydd/wyr gyda chyfarwyddyd gan eu gweithiwr cymdeithasol. 

Coeden deulu 
I'w gwblhau gan yr ymgeisydd/wyr gyda chyfarwyddyd gan eu gweithiwr cymdeithasol. 

Rhan 1 - Adroddiad yr asesiad 
Mae adroddiad yr asesiad yn cynrychioli fformat amlinellol ar gyfer cynnwys y wybodaeth allweddol ynglŷn â'r 

ymgeisydd/wyr a dadansoddiad a gwerthusiad y gweithiwr cymdeithasol o arwyddocâd y wybodaeth honno mewn 
perthynas ag addasrwydd yr ymgeisydd i fabwysiadu. Mae adroddiad yr asesiad yn dod i derfyn gydag 
argymhelliad y gweithiwr cymdeithasol ynglŷn ag addasrwydd yr ymgeisydd/wyr. Cwblheir yr adroddiad ail farn lle 

bo angen. 

Rhan 2 - Gwybodaeth ffeithiol i gefnogi adroddiad yr asesiad 
Mae hwn yn cynnwys yr holl wybodaeth ffeithiol ynglŷn ag ymgeisydd/wyr a'u hamgylchiadau, ac mae'n cynnwys 
adran gyfrinachol ar gyfer canlyniad y gwiriadau a'r geirdaon statudol. 

Canllaw ac adnoddau ychwanegol 
Caiff y rhain eu cynnwys mewn llyfryn ar wahân y gall asiantaethau, aelodau'r panel a gweithwyr cymdeithasol eu 
cael yn ddefnyddiol: 

Canllaw ar gwblhau Ffurflen PAR 
Mae hwn yn cyfeirio at ddeddfwriaeth a chyfarwyddyd ac yn cynorthwyo'r gweithiwr cymdeithasol i gwblhau 
adroddiad yr asesiad. Mae adroddiad yr asesiad yn rhoi pwyslais ar grynhoi ac yna dadansoddi'r wybodaeth 
berthnasol. Bydd y canllaw yn nodi'n gliriach sut gellir cyflawni hyn ac yn eich annog i beidio â chynnwys 

gwybodaeth ddisgrifiadol ddi-angen. 
Ffurflenni ychwanegol 
Mae pro fforma'r Ffurflen Cofrestru Diddordeb, Cynllun Cam Un, Cynllun Cam Dau a'r Cynllun Paru wedi'u cynnwys 

yma, i asiantaethau eu defnyddio, sy'n bodloni gofynion Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005, fel 
y'u diwygwyd gan Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2019. 
Pecyn Cymorth 
Mae hwn yn cynnwys y fformatau ar gyfer y gronoleg a'r ecofap a fydd yn cael eu cwblhau gan yr ymgeisydd/wyr 
a'u rhannu gyda'r gweithiwr cymdeithasol sy'n asesu. Bydd y wybodaeth a ddarparwyd o'r dogfennau hyn yn 

cyfrannu at asesiad y gweithiwr cymdeithasol ac yn sail iddo. Bydd y ffurflenni gorffenedig yn ffurfio rhan o ffeil 
achos y mabwysiadwr. 

Taflen grynodeb i'r panel mabwysiadu 
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CRYNODEB O BORTREAD YR YMGEISYDD/WYR A'U 
CYNLLUN I FABWYSIADU1a 
(I'w gwblhau mewn oddeutu 300 gair, gan ymdrin â manylion personol, personoliaeth a diddordebau, profiadau a 

ffordd o fyw, rhwydweithiau cymorth a'r math o leoliad a gynigir) 
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COEDEN DEULU 2 
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RHAN 1: ADRODDIAD YR ASESIAD 
Darllenwch y nodiadau canllaw cyn cwblhau'r adroddiad hwn a dilynwch y fformat a ddengys isod. Rhagwelir y 

cymerir 15-25 tudalen i gwblhau Rhan 1, yn dibynnu ar gymlethdodau'r asesiad. 

Ffactorau teuluol ac amgylcheddol 
Beth sydd wedi gwneud yr ymgeisydd/wyr yr unigolion y maent heddiw a beth sy'n creu sefydlogrwydd a 
diogelwch yn eu bywyd oedolyn a fyddai'n eu galluogi nhw i ddod yn fabwysiadwr? Ar gyfer bob 
ymgeisydd unigol, crynhowch yr agweddau allweddol o'r wybodaeth a ddarperir gan yr ymgeisydd a 
gwerthuswch ei arwyddocâd wrth ystyried addasrwydd yr ymgeisydd i fabwysiadu. 

Cefndir y teulu a phrofiadau cynnar3 
(Cwblhewch ar gyfer y ddau ymgeisydd wrth asesu cwpl) 

1.  Teulu gwreiddiol, yn cynnwys brodyr a chwiorydd ac unrhyw aelodau arwyddocaol eraill o'r teulu ac unrhyw 
berthnasau arwyddocaol eraill sydd wedi dylanwadu ar ddatblygiad yr ymgeisydd (yn cynnwys unrhyw rai sydd wedi 
dod i ben).  

2.  Crynodeb o brofiadau addysg4 – sut maent wedi dylanwadu ar safbwynt yr ymgeisydd ynglŷn â phwysigrwydd 
addysg a pha mor debygol ydynt o alluogi plentyn/plant i gyrraedd eu llawn botensial? 

Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol o ddylanwad profiadau cynnar ar yr ymgeisydd/wyr - Adrannau 1-2 

Bywyd oedolyn - gwaith, iechyd a materion eraill 
(Cwblhewch ar gyfer y ddau ymgeisydd wrth asesu cwpl) 
3.  Crynodeb cyflogaeth5 – nodi unrhyw berthnasedd i gais yr ymgeisydd i fabwysiadu ac unrhyw newidiadau a 

ragwelir ar ôl lleoli plentyn. 

4.  Iechyd,6 yn cynnwys manylion arwyddocaol o unrhyw gyflyrau iechyd blaenorol neu gyfredol a'u heffaith debygol 
ar addasrwydd yr ymgeisydd i fabwysiadu (yn cynnwys iechyd corfforol a meddyliol a llesiant emosiynol). 

5.  Unrhyw wybodaeth arall sy'n berthnasol, e.e. manylion pellach o'r wybodaeth a rennir ynglŷn â materion 
arwyddocaol sy'n codi o wiriadau statudol, unrhyw gyn-bartneriaid arwyddocaol ac unrhyw oblygiadau y gall y rhain 
eu cael ar y cais hwn.7 

Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol o Adrannau 3-5 

Perthnasoedd a rhwydweithiau cymorth 
6.  Crynodeb o hanes a chryfderau y perthnasau oedolion presennol8 sy'n sail i'r aelwyd (drwy briodas, partneriaeth 
sifil, cyd-fyw). 

7.  Manylion o aelodau oedolion yr aelwyd ac ansawdd eu perthnasoedd gyda'i gilydd. Crynhowch unrhyw faterion 
sy'n codi o hyn. 9 

8. Manylion o unrhyw blant genedigol, plant mabwysiedig neu unrhyw blant arall yn yr aelwyd, ac ansawdd 
perthynas yr oedolyn gyda nhw. Crynhowch unrhyw arsylwadau neu faterion sy'n codi o hyn. 9a  

9. Rhwydwaith gymdeithasol a chymorth,10 adnabod y bobl allweddol a'r cymorth y rhagwelir iddynt ei ddarparu, a 

nodi integreiddiad presennol neu'r integreiddiad a ragwelir i'r gymuned leol.11 Crynhowch unrhyw faterion sy'n codi o 
hyn. 
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Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol o Adrannau 6-8 

Y cartref, amgylchiadau ariannol a ffordd o fyw 
10.  Llety12 ac unrhyw faterion sy'n codi o hyn.  

11.  Amgylchiadau ariannol 13 ac unrhyw faterion sy'n codi o hyn.  

12. Cymdogaeth a chymuned14 a'u haddasrwydd ar gyfer plant. Diddordebau hamddenol ac adloniadol presennol 

ac a allai'r rhain newid pan leolir plentyn. Mynediad at wasanaethau lleol allweddol sy'n berthnasol i fywyd teuluol, 
a'r hawl i'w defnyddio. Crynhowch unrhyw faterion sy'n codi o hyn. 

Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol o Adrannau 9-11 

Dod yn fabwysiadwyr - asesiad o allu magu mabwysiadol 
Crynhowch yr agweddau allweddol o'r wybodaeth a ddarperir gan yr ymgeisydd a gwerthuswch ei 
harwyddocâd wrth ystyried addasrwydd yr ymgeisydd i fabwysiadu: 

Cymhelliad i fabwysiadu a disgwyliadau'r lleoliad 
13. Beth yw'r cymhelliad15 i fabwysiadu a'r llwybr y mae'r ymgeisydd wedi'i gymryd tuag at wneud cais i 
fabwysiadu?  

14. Beth yw safbwynt presennol neu ddisgwyliadau'r ymgeisydd ynglŷn â nodweddion a phrofiadau cefndir plentyn, 
ei oedran neu'r nifer o blant mae'n gobeithio eu mabwysiadu?16 Sut mae hyn wedi datblygu yn ystod y broses 
asesu?  

A oes unrhyw drafodaeth wedi bod ynglŷn ag a fyddai'r ymgeisydd yn ystyried plentyn sy'n cael ei leoli drwy 
drefniant cydredol? 17 

Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol o Adrannau 12-13 

Dealltwriaeth o anghenion plant mabwysiedig a gallu magu mabwysiadol 
15.  Pa brofiadau o ofalu am blant sydd wedi paratoi'r ymgeisydd/wyr i ddod yn fabwysiadwr? Ym mha ffyrdd mae'r 
profiadau hynny yn dangos sut gallant fagu plentyn mabwysiedig? Lle bo'r ymgeisydd/wyr yn ystyried brodyr a 
chwiorydd, nodwch eu profiad blaenorol perthnasol a'u dealltwriaeth o'r materion a all godi. 

16.  Sut mae safbwynt yr ymgeisydd o'i hunaniaeth ei hun18 (personol, dosbarth, hil ac ethnig, rhywedd, rhywioldeb, 
diwylliannol, iaith ac ysbrydol) a'i agwedd at amrywiaeth a'i brofiad ohono wedi dylanwadu ar ei safbwyntiau a'i 
gynlluniau ynglŷn â hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol y plentyn a chredoau crefyddol? Sut fyddai treftadaeth a 

diwylliant Cymraeg plentyn yn cael ei hyrwyddo? 

17.  Beth yw dealltwriaeth a disgwyliadau'r ymgeisydd o blant a natur ac effaith hirdymor mabwysiadu, yn cynnwys 
archwilio natur newidiol y cwestiynau ynglŷn â mabwysiadu ar wahanol gamau ym mywyd teuluol mabwysiedig, 

materion cyswllt uniongyrchol neu anuniongyrchol, heriau yn hwyrach mewn bywyd ac olrhain? A yw hyn yn 
seiliedig ar ddealltwriaeth, gwybodaeth a phrofiad?19  

18. A yw'r ymgeisydd/wyr wedi adnabod Gwarchodwyr ewyllysiol posibl i'w plentyn petaent yn sâl eu hiechyd, yn 
anabl neu'n marw? A ydynt wedi ystyried yr angen i ysgrifennu ewyllys newydd unwaith y caiff plentyn ei leoli? 
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Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol o Adrannau 14-18 

Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol o Adran 19 

Dadansoddiad cryno20 o'r holl ffactorau allweddol sy'n 
arwain at yr argymhelliad 

Argymhelliad i'r panel  

Dylai hwn adnabod cryfderau, gwendidau ac unrhyw feysydd a adnabyddir sydd angen cymorth neu ar 
gyfer datblygiad pellach yr ymgeisydd fel mabwysiadwr. 

Gan ddefnyddio'r dadansoddiad, gwerthusiad a'r grynodeb uchod, beth yw argymhelliad y gweithiwr 
cymdeithasol i'r panel ynglŷn ag addasrwydd yr ymgeisydd/wyr i'w gymeradwyo fel mabwysiadwr? Pa 
gyngor fyddai'r gweithiwr cymdeithasol yn ei roi ynglŷn â nodweddion a'r nifer o blant sydd i'w lleoli?

Llofnod y gweithiwr cymdeithasol sy'n cwblhau'r adroddiad 

TYSTIAF FOD YR ADRODDIAD HWN YN CYDYMFFURFIO Â RHEOLIADAU CYFYNGIADAU AR BARATOI 

ADRODDIADAU MABWYSIADU 2005.21

Llofnod Dyddiad

Printiwch eich 
enw

Llofnod y rheolwr tîm sy'n gyfrifol am yr adroddiad hwn
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Rhoddwyd copi o hysbysiad preifatrwydd yr asiantaeth fabwysiadu i'r ymgeiswyr i gydymffurfio 

â Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018. 

TYSTIAF FOD YR ADRODDIAD HWN YN CYDYMFFURFIO Â RHEOLIADAU CYFYNGIADAU AR BARATOI 
ADRODDIADAU MABWYSIADU 2005.21  

Llofnod Dyddiad

Printiwch eich 
enw
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Adroddiad ysgrifenedig ar ymweliadau ail farn22 

Enw'r ymgeisydd

Enw a statws yr unigolyn sy'n cwblhau'r adroddiad

Rhesymau dros ymgymryd ag ymweliad ail farn

Adroddiad ar y prif feysydd a drafodwyd yn ystod yr ymweliad

Argymhelliad i'r panel ynglŷn ag addasrwydd yr ymgeisydd/wyr i'w cymeradwyo fel mabwysiadwr? Dylai 
hyn gynnwys unrhyw gyngor ynglŷn â nodweddion a nifer y plant sydd i'w lleoli (os yw'n wahanol i 
gyngor y gweithiwr cymdeithasol sy'n asesu, nodwch y rhesymau).
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Arsylwadau'r ymgeisydd ynglŷn â'r adroddiad23 

Enw Ymgeisydd 1

Enw Ymgeisydd 2

Rydym ni/Rwyf i wedi darllen yr adroddiad sydd wedi'i baratoi yngylch ein/fy (h)addasrwydd i fabwysiadu

Ymgeisydd 
1 

Ymgeisydd 2

Rydym ni/Rwyf i wedi darllen yr arsylwadau/sylwadau ychwanegol canlynol ynglŷn ag unrhyw agwedd ar 
yr adroddiad hwn.

Rydym ni'n/Rwyf i'n tystio bod, hyd eithaf ein/fy (ng)gwybodaeth a chred, y manylion sydd wedi'u 
cynnwys yn yr adroddiad hwn yn gywir. Rydym ni/Rwyf i wedi dangos isod unrhyw gywiriadau ffeithiol yr 
ydym ni'n/yr wyf i'n credu sydd angen eu gwneud yn y blwch isod. Rydym ni'n/Rwyf i'n deall y gallai'r 
asiantaeth geisio dilysiad o unrhyw rai o'r ffeithiau a roddwyd. Rydym ni'n/Rwyf i'n deall mai os canfyddir 
bod unrhyw ran o'r wybodaeth hon yn ffug neu'n gamarweiniol, gallai hyn arwain at yr asiantaeth yn 
gwrthod ein cais/fy nghais. Rydym ni'n/Rwyf i'n deall ei bod yn bwysig peidio â chuddio unrhyw 
wybodaeth ynglŷn â ffactorau a all ddylanwadu ar ein gallu/fy ngallu i ofalu am blentyn. Rydym ni'n/Rwyf 
i'n deall y gallai'r asiantaeth ofyn i ni/mi ddarparu rhagor o wybodaeth er mwyn asesu ein cais/fy nghais.

Dyma'r gwiriadau ffeithiol y bydd angen eu gwneud:

Rydym ni'n/Rwyf i'n deall y gall unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gennym ni/gennyf i mewn perthynas â'r 
cais hwn gael ei chadw a/neu ei phrosesu ar ffurf electronig ac yn ddarostyngedig i'r darpariaethau 
perthnasol yn Neddf Diogelu Data 2018 a deddfau perthnasol eraill. Rydym ni'n/Rwyf i'n deall y bydd 
unrhyw wybodaeth a ddarperir yn ffurfio rhan o gofnod achos yr asiantaeth mewn perthynas â'n cais/â'm 
cais. Rydym ni/Rwyf i wedi cael yr hysbysiad preifatrwydd gan yr asiantaeth fabwysiadu sy'n egluro sut 
bydd ein data personol/fy nata personol yn cael ei gadw a'i rannu.

Rydym ni'n/Rwyf i'n deall bod y ffurflen hon yn eiddo i'r asiantaeth yr ydym/wyf wedi gwneud cais iddi. 
Rydym ni/Rwyf i'n cytuno i beidio â chopïo'r ddogfen hon (oni bai ar gyfer ein cofnodion personol/fy 
nghofnodion personol) na datgelu ei chynnwys yn llawn neu'n rhannol, i unrhyw unigolyn, asiantaeth neu 
awdurdod arall heb ganiatâd yr asiantaeth.

Llofnod Dyddiad

Printiwch eich 
enw

Llofnod Dyddiad
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Printiwch eich 
enw
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RHAN 2: GWYBODAETH FFEITHIOL 
Gweler y canllaw perthnasol 

Manylion yr asiantaeth sy'n cwblhau'r asesiad 

Ymgeisydd 1 

Ymgeisydd 2 

Cyfeiriad cartref 

Rhif cyfeirnod yr 
asiantaeth 

Adroddiad llawn/Adroddiad cryno24/25

Enw'r asiantaeth

Cyfeiriad

Cod Post

Rhif Ffôn Ffacs

Enw'r gweithiwr 
cymdeithasol

Enw rheolwr y tîm

Rhif Ffôn Rhif Ffôn

Minicom Minicom

Ffacs Ffacs

E-bost E-bost

Cyfenw

Enw(au) cyntaf

Enwau eraill a ddefnyddir (yn 
cynnwys enwau cyfarwydd)

Dyddiad geni Oed

Man geni

Cyfenw

Enw(au) cyntaf

Enwau eraill a ddefnyddir (yn 
cynnwys enwau cyfarwydd)

Dyddiad geni Oed

Man geni
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Cyfeiriad 

Cod Post 

Cyfnod o amser yn y cyfeiriad 
hwn 

Ai hwn yw preswylfan parhaol 
yr ymgeisydd? Rhowch 
fanylion 

Awdurdod lleol y cartref

Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2

Os yw'r ymgeisydd yn briod, 
rhowch ddyddiad a'r man 
priodi

Os yw'r ymgeisydd mewn 
partneriaeth sifil gofrestredig, 
rhowch ddyddiad a'r man 
cofrestru

Os yw'r ymgeisydd yn byw 
gyda phartner, rhowch y 
dyddiad y bu i'r ymgeisydd 
sefydlu aelwyd gyda'i gilydd26
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Hunaniaeth 

Galwedigaeth neu broffesiwn 

Os yw'r ymgeisydd wedi 
gwahanu neu ysgaru neu wedi 
terfynu partneriaeth sifil, 
rhowch ddyddiad ac enw'r cyn-
bartner 

Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2

Rhywedd27

Cyfeiriadedd rhywiol27

Cenedligrwydd

Ethnigrwydd28

Iaith gyntaf a siaredir yn y 
cartref

Iaith/ieithoedd eraill a siaredir 
yn y cartref

A siaredir, darllenir a/neu 
ysgrifennir Cymraeg yn y 
cartref?

Crefydd neu grŵp credo

Gweithredol neu anweithredol

A yw'r ymgeisydd yn ystyried 
ei hun yn anabl?

Ydy/Nac ydy Ydy/Nac ydy

A yw'r ymgeisydd yn ystyried 
ei hun yn draws?

Ydy/Nac ydy Ydy/Nac ydy

Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2

Galwedigaeth gyfredol (os 
unrhyw un)29

Cyflogwr cyfredol (os unrhyw 
un)

Dyddiad dechrau

Oriau gwaith cyfredol

Incwm o'r alwedigaeth neu 
broffesiwn

Oriau gwaith arfaethedig yn 
dilyn lleoli plentyn
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Pwy arall sy'n byw yn yr aelwyd? 

Plant dan 18 oed 

Oedolion (yn cynnwys plant hŷn) sy'n byw yn yr aelwyd 

A oes oedolion eraill (ddim yn yr aelwyd) a all fod yn gyfrifol yn rheolaidd am ofalu am 
unrhyw blentyn/plant a leolir? 

A oes plant (dan 18 oed) o bartneriaeth gyfredol neu flaenorol yn byw yn rhywle arall?  
Lle bo plentyn wedi marw, dylid cofnodi ei fanylion yma. 

A oes gan yr ymgeisydd/wyr blant sy'n oedolion sy'n byw yn rhywle arall?  
Lle bo unigolyn wedi marw, dylid cofnodi ei fanylion yma. 

Cyfenw Enw(au) 
cyntaf

Rhywedd Dyddiad 
geni

Ethnigrwydd28 Perthynas â'r 
ymgeisydd/wyr30

Ysgol gyfredol

Cyfenw Enw(au) 
cyntaf

Rhywedd Dyddiad 
geni

Ethnigrwydd28 Perthynas â'r 
ymgeisydd/wyr30

Addysg/ 
cyflogaeth

A 
roddwyd 
cyfweliad 
i'r 
unigolyn?

Do/Naddo

Do/Naddo

Do/Naddo

Cyfenw Enw(au) 
cyntaf

Rhywedd Dyddiad 
geni

Ethnigrwydd28 Perthynas â'r 
ymgeisydd/wyr30

A roddwyd 
cyfweliad i'r 
unigolyn?

Do/Naddo

Do/Naddo

Do/Naddo

Cyfenw Enw(au) 
cyntaf

Rhywedd Dyddiad 
geni

Dyddiad 
marwolaeth

Ethnigrwydd28 Perthynas â'r 
ymgeisydd/wyr30

A roddwyd 
cyfweliad i'r 
unigolyn?

Do/Naddo

Do/Naddo

Do/Naddo
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Cyfenw Enw(au) 
cyntaf

Rhywedd Dyddiad 
geni

Dyddiad 
marwolaeth

Ethnigrwydd28 Perthynas â'r 
ymgeisydd/wyr30

A roddwyd 
cyfweliad i'r 
unigolyn?

Do/Naddo

Do/Naddo

Do/Naddo
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SAMPLE

Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU

Y cartref a'i amgylchedd 
Cynhwyswch y nifer o ystafelloedd gan gynnwys ystafelloedd gwely, chwarae a gardd, a'r trefniadau cysgu 
arfaethedig. A yw'r cartref yn hygyrch i blentyn sydd ag anableddau? Rhowch fanylion os yw hynny'n 
berthnasol. Os oes unrhyw anifeiliaid anwes, rhowch fanylion cryno a nodwch unrhyw faterion perthnasol.31 

A yw'r ymgeisydd/wyr wedi paratoi eu cartref i fynd i'r afael â materion iechyd a diogelwch cyfredol?32 A oes 
unrhyw faterion nad ymdriniwyd â nhw mewn perthynas â'r cartref a'i amgylchedd?  
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SAMPLE

Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU

Y cais mabwysiadu 

Grwpiau hyfforddiant a pharatoi 
A yw'r ymgeisydd/wyr wedi mynychu'r canlynol? 

Dyddiad y cafwyd y Ffurflen 
Cofrestru Diddordeb

Dyddiad a dderbyniwyd

Dyddiad penderfyniad yr 
asiantaeth i symud i Gam Dau

Unrhyw sylwadau ynglŷn â'r cyfnod o amser a gymerwyd i gwblhau'r asesiad

Dyddiad a ddiweddarwyd yr 
asesiad  
(os yn berthnasol)

Dyddiad a hysbyswyd yr 
ymgeisydd o'r atgyfeiriad i'r 
panel mabwysiadu

Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2

Dyddiad 
dechrau/ 
cwblhau

Nifer y sesiynau Dyddiad 
dechrau/ 
cwblhau

Nifer y sesiynau

Sesiynau gwybodaeth

Sesiynau paratoi neu hyfforddiant 
grŵp hyd yn hyn

Sesiynau hyfforddiant neu baratoi 
unigol hyd yn hyn

Sesiynau hyfforddiant grŵp neu 
baratoi unigol ynglŷn â darparu 
lleoliadau cydamserol/FfA

Rhowch fanylion cryno o gyfansoddiad y grŵp lle mynychwyd sesiwn baratoi grŵp a nodwch y meysydd yr 
ymdriniwyd â nhw mewn grwpiau paratoi, gweithdai hyfforddiant, a'r deunyddiau e-ddysgu a gyflawnwyd

Safbwyntiau'r ymgeisydd o'i brif feysydd dysgu yn ystod y cyfnod paratoi a hyfforddiant ac unrhyw feysydd 
eraill yr hoffai fynd i'r afael â nhw
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SAMPLE

Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU

Asesiad astudiaeth cartref 
Nodwch y nifer o weithiau y cyfwelwyd â'r ymgeisydd/wyr 

Safbwyntiau'r hyfforddwr o brif feysydd dysgu'r ymgeisydd yn ystod y cyfnod paratoi a hyfforddiant33 ac 
unrhyw feysydd eraill y dylid mynd i'r afael â nhw

Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2

Yn unigol

Gyda'i gilydd

I ymgeiswyr lle mae plant yn yr aelwyd eisoes, nodwch y nifer o weithiau y cyfwelwyd y teulu a'r nifer o 
weithiau y cyfwelwyd â'r plant (yn unigol neu gyda'i gilydd) 
Ymgeisydd a'r plentyn/plant gyda'i gilydd

Plentyn 1 (enw)

Plentyn 2 (enw)

Plentyn 3 (enw)

Plentyn 4 (enw)

Lle bo aelodau eraill o'r aelwyd wedi'u cyfweld, adnabyddwch pwy ydyn nhw a'r nifer o weithiau â'u 
cyfwelwyd

Enw Nodwch y nifer o weithiau â'u cyfwelwyd

Arsylwadau a sylwadau o unrhyw oedolion sy'n byw yn yr aelwyd a'u safbwyntiau ar y cais i fabwysiadu  

Arsylwadau a sylwadau o unrhyw blant sy'n byw yn yr aelwyd a'u safbwyntiau, dymuniadau a theimladau ar 
y cais i fabwysiadu 

Gellir cynnwys yr adran hon gyda'r geirdaon cyfrinachol lle bo angen. 
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Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU
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SAMPLE

Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU

Dilysu a'r gwiriadau gofynnol 
Hunaniaeth a statws 

Preswylfa gartref ac arferol 34 

Iechyd35 

Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2

Dyddiad a welwyd y dystysgrif geni gwreiddiol

Dyddiad a ddilyswyd y pasbort neu ardystiad 
cenedligrwydd arall

Os yw'r ymgeiswyr yn briod gyda'i gilydd, nodwch y 
dyddiad a welwyd tystysgrif y briodas

Os yw'r ymgeisydd mewn partneriaeth sifil gofrestredig, 
nodwch y dyddiad a welwyd y dystysgrif

Os yw'r ymgeisydd wedi ysgaru, nodwch y dyddiad a 
welwyd y dystysgrif ysgariad

Os yw'r ymgeisydd wedi terfynu partneriaeth sifil 
gofrestredig, nodwch y dyddiad a welwyd y gorchymyn 
terfynu

A yw incwm a gwariant yr aelwyd wedi'u dilysu? Ydy/Nac ydy Ydy/Nac ydy

Dulliau dilysu

A yw'r ymgeisydd/wyr yn preswylio yn y DU?

Os nad, nodwch ei/eu b/preswylfan

Pa mor hir mae'r ymgeisydd/wyr wedi preswylio 
fel arfer yn y DU?

Os nad ydynt yn ddeiliaid pasbort y DU, nodwch 
y wlad cyhoeddi

Os nad ydynt yn ddeiliaid pasbort y DU a 
dinasyddion AEE, a oes ganddynt breswylfa 
barhaol?

Os nad, a ydynt wedi byw yn y DU ers pum 
mlynedd? Nodwch y dystiolaeth a welwyd

Os nad ydynt yn ddeiliaid pasbort y DU ac nad 
ydynt yn ddinasyddion AEE, a oes ganddynt 
ganiatâd amhenodol i aros?

Ymgeisydd 1 Ymgeisydd 2

Enw'r Meddyg Teulu

Cyfeiriad practis y Meddyg Teulu
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SAMPLE

Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU

Lle bo asesiad iechyd wedi'i gwblhau, nodwch y dyddiad, gan bwy, a'r rheswm 

Rhif Ffôn

Enw a manylion cyswllt yr ymarferydd meddygol a ymgymerodd â'r asesiad iechyd statudol (os yn wahanol 
i'r meddyg teulu) a dyddiad yr asesiad iechyd

Dyddiad Ymarferydd meddygol Rheswm

© CoramBAAF 2020 22



SAMPLE

Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU
CWBL GYFRINACHOL - Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth trydydd parti ac ni ddylid ei rhannu gyda'r 
ymgeiswyr heb ganiatâd. 

Crynodeb yr ymgynghorydd meddygol o anghenion iechyd 
a chymorth yr ymgeisydd/wyr 
Ar gyfer bob ymgeisydd, nodwch a oes gan yr ymgeisydd gyflyrau iechyd neu amhariad iechyd corfforol a 
meddyliol sy'n debygol o effeithio'n sylweddol ar ei allu i ofalu am unrhyw blentyn a leolir gydag ef. Lle 
dylai'r asiantaeth ystyried hyn wrth asesu am wasanaethau cefnogi, dylid dangos hynny. 

Ymgeisydd 1 (Enw)

Ymgeisydd 2 (Enw)

Enw'r ymgynghorydd 
meddygol

Rhif Ffôn Dyddiad
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Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU
CWBL GYFRINACHOL - Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth trydydd parti ac ni ddylid ei rhannu gyda'r 
ymgeiswyr heb ganiatâd. 
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SAMPLE

Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU
CWBL GYFRINACHOL - Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth trydydd parti ac ni ddylid ei rhannu gyda'r 
ymgeiswyr heb ganiatâd. 

Gwiriadau 

Gwiriadau statudol a gwiriadau eraill (rhowch ddyddiad y'u cwblhawyd) 

A yw'r ymgeisydd/wyr erioed wedi cael dyfarniad llys sirol yn eu herbyn neu a ydynt erioed wedi'u datgan 
yn fethdalwr? 36

Do/Naddo

Os atebwyd 'do', rhowch ddyddiad(au) a manylion y llys a'r briff.

A yw'r ymgeisydd/wyr wedi bod ynghlwm ag unrhyw achos llys teulu neu mewn unrhyw achosion ynglŷn 
â phlant a/neu deulu?

Do/Naddo

Os atebwyd 'do', rhowch fanylion o'r dyddiad, enw'r llys, math o orchymyn a wnaethpwyd ac enw'r plant 
dan sylw.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A yw'r ymgeisydd/wyr wedi gwneud cais blaenorol i ddod yn ofalwr maeth, mabwysiadwr neu warchodwr 
plant? 37

Do/Naddo

Os atebwyd 'do', rhowch fanylion o'r dyddiad, enw'r asiantaeth, cyfeiriad, math o gais a'r canlyniad.

A oes unrhyw aelod arall o'r aelwyd wedi gwneud cais blaenorol i ddod yn ofalwr maeth, mabwysiadwr 
neu warchodwr plant?

Do/Naddo

Os atebwyd 'do', rhowch fanylion o'r dyddiad, enw'r asiantaeth, cyfeiriad, math o gais a'r canlyniad.

Ymgeisydd 1 (Dyddiad) Ymgeisydd 2 (Dyddiad)

Gwiriad manwl gan y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd (DBS)

Awdurdod lleol y cartref38

Awdurdodau lleol blaenorol

Cyflogwr cyfredol 

Cyn-gyflogwyr (lle bo hyn yn cynnwys 
gwaith gyda phlant neu oedolion 
bregus)

Ysgol, coleg, meithrinfa
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Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU
CWBL GYFRINACHOL - Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth trydydd parti ac ni ddylid ei rhannu gyda'r 
ymgeiswyr heb ganiatâd. 

Cyn-bartner(iaid)

Gwiriadau eraill a gwblhawyd, e.e. 
gwiriadau tramor lle bo'n berthnasol39

Rhowch fanylion unrhyw wrtharwyddion sy'n codi o wiriadau statudol a sut ymdriniwyd â'r rhain. Gellir 
rhannu rhagor o fanylion yn adroddiad yr asesiad.  
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SAMPLE

Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU
CWBL GYFRINACHOL - Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth trydydd parti ac ni ddylid ei rhannu gyda'r 
ymgeiswyr heb ganiatâd. 

GWIRIAD CYFRYNGAU CYMDEITHASOL A'R RHYNGRWYD 40 

Crynodeb o'r geirdaon personol a gwblhawyd41 

A ymgymerwyd â chanolwyr eraill, e.e. cyn-bartneriaid, plant sy'n oedolion? Rhowch fanylion isod. 

A wnaethpwyd gwiriad o wefannau cyfryngau cymdeithasol 
neu ddefnydd o beiriannau chwilio? DO/NADDO

Os gwnaethpwyd, rhowch fanylion, yn cynnwys unrhyw wrtharwyddion sy'n codi o'r gwiriadau 
hyn, a sut yr ystyriwyd y/ymdriniwyd â'r rhain. Fel arall, nodwch yn gryno a thraws gyfeiriwch 
at yr adran berthnasol yn adroddiad yr asesiad. 
A yw'r goblygiadau hirdymor mewn perthynas â defnyddio cyfryngau cymdeithasol pan leolir 
plentyn wedi'u hystyried a'u trafod? 

Canolwr Canolwr Canolwr

Enw

Cyfeiriad

Perthynas â'r ymgeisydd

Nifer o flynyddoedd mae wedi 
adnabod yr ymgeisydd

Cyfwelwyd: rhowch 
ddyddiad(au)

Ysgrifennwyd: rhowch 
ddyddiad(au)

Canolwr Canolwr Canolwr

Enw

Cyfeiriad

Perthynas â'r ymgeisydd
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Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU
CWBL GYFRINACHOL - Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth trydydd parti ac ni ddylid ei rhannu gyda'r 
ymgeiswyr heb ganiatâd. 

Nifer o flynyddoedd mae wedi 
adnabod yr ymgeisydd

Cyfwelwyd: rhowch 
ddyddiad(au)

Ysgrifennwyd: rhowch 
ddyddiad(au)

Geirda mewn perthynas â pha 
ymgeisydd
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Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU
CWBL GYFRINACHOL - Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth trydydd parti ac ni ddylid ei rhannu gyda'r 
ymgeiswyr heb ganiatâd. 

Crynodeb a gwerthusiad o'r wybodaeth gan bob canolwr42 

Enw'r canolwr
Perthynas â'r ymgeisydd

Dyddiad y cyswllt a/neu 
ymweliadau

Enw a statws yr unigolyn sy'n 
cwblhau'r adroddiad

Crynodeb y wybodaeth allweddol o'r geirda ysgrifenedig ac ymweliad y canolwr

Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol a phwysigrwydd y geirda43

Enw'r canolwr

Perthynas â'r ymgeisydd

Dyddiad y cyswllt a/neu 
ymweliadau

Enw a statws yr unigolyn sy'n 
cwblhau'r adroddiad

Crynodeb y wybodaeth allweddol o'r geirda ysgrifenedig ac ymweliad y canolwr

Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol a phwysigrwydd y geirda

Enw'r canolwr
Perthynas â'r ymgeisydd

Dyddiad y cyswllt a/neu 
ymweliadau

Enw a statws yr unigolyn sy'n 
cwblhau'r adroddiad hwn

Crynodeb y wybodaeth allweddol o'r geirda ysgrifenedig ac ymweliad y canolwr

© CoramBAAF 2020 29



SAMPLE

Ffurflen CoramBAAF PAR CYMRU
CWBL GYFRINACHOL - Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth trydydd parti ac ni ddylid ei rhannu gyda'r 
ymgeiswyr heb ganiatâd. 

Dadansoddiad y gweithiwr cymdeithasol a phwysigrwydd y geirda
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