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Llawlyfr Gofal Maeth 2020



 

Adran 1 - Rhagair 
 

Mark Parry 

Uwch Bennaeth Dros Dro Gwasanaethau Plant, Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Mae maethu yn rhan hanfodol o’r ffordd yr ydym yn gofalu 

am blant yn Wrecsam. 

Nod y llawlyfr hwn yw rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen 

arnoch i ddatblygu fel gofalwr maeth. O gyngor ymarferol 

am iechyd a datblygiad i fanylion am y prosesau a’r 

dogfennau, bydd y llawlyfr hwn yn ateb eich holl gwestiynau ac yn darparu arweiniad 

defnyddiol. Ond cofiwch hefyd y gallwch fod yn sicr y bydd ein tîm maethu ar gael 

i'ch cefnogi trwy gydol y siwrnai. 

Diolch i chi am ein helpu i ofalu am ein plant yn Wrecsam. Byddwch yn gwneud 

gwahaniaeth go iawn i fywyd plentyn mewn gofal 

.  

 

Andrew Wilkinson 

Aelod Arweiniol Gwasanaethau Plant   

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rydym yn 
ymroddedig i fod yn rhiant da i blant a phobl ifanc sy'n 
derbyn gofal neu bobl sy’n gadael gofal. Mae’r holl oedolion 
sy’n gweithio i ni a gyda ni yn rhannu’r cyfrifoldeb o’u helpu 
i gadw’n ddiogel ac yn iach, i fwynhau bywyd ac i gyflawni 
eu nodau. 

  
Fel gofalwr maeth – p’un a ydych yn darparu gofal hirdymor, byrdymor neu mewn 
argyfwng – bydd popeth sydd ei angen arnoch yn y llawlyfr hwn a gobeithiaf y bydd 
yn ddefnyddiol i chi. Mae gennych rôl hanfodol i’w chwarae yng ngofal a lles y plant 
hyn a hoffem sicrhau eich bod yn cael popeth sydd ei angen arnoch a’ch bod yn 
teimlo eich bod yn cael eich cefnogi wrth weithio gyda ni. 
 

  



 

Adran 2 - Cyflwyniad 
 

Datganiad o ddiben 

Mae’n rhaid i’r Gwasanaeth Maethu gael datganiad o ddiben sy’n amlinellu’r 

gwasanaethau a ddarperir a’r camau gweithredu a gymerir i sicrhau bod y 

gwasanaethau hyn yn cael eu darparu i’r safonau gofynnol.  

Mae Datganiad o Ddiben Gwasanaeth Maethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

wedi cael ei ddatblygu yn unol â Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau 

Lleol (Cymru) 2018.  

Mae copi o’r Datganiad o Ddiben ar gael yn yr atodiad.  

 

Strwythur y Gwasanaethau Plant 

Mae Gwasanaethau Plant Wrecsam yn cael ei oruchwylio gan yr Uwch Bennaeth 

Gwasanaethau Plant (Mark Parry). Mae’r rôl hon yn eistedd un lefel o dan y Prif 

Swyddog Gofal Cymdeithasol (Alwyn Jones).    

Mae’r Gwasanaethau Plant wedi’u rhannu’n bedwar maes gwasanaeth, ac mae 

Pennaeth Gwasanaeth yn goruchwylio pob un. 

 Pennaeth Gwasanaeth – Gofal a Chymorth - Sarah Grant 

 Pennaeth Gwasanaeth - Rhianta Corfforaethol – Jo Spender 

 Pennaeth Gwasanaeth – Diogelu a Sicrhau Ansawdd - Rhian Thomas 

Mae’r Gwasanaeth Maethu yn rhan o’r Gwasanaeth Rhianta Corfforaethol ac mae 

gwaith rheoli o ddydd i ddydd y gwasanaeth yn cael ei oruchwylio gan y Rheolwr Tîm 

– Zoe Brennan..  

Mae gwaith rheoli o ddydd i ddydd y Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal a Phobl sy’n 

Gadael Gofal yn cael ei oruchwylio gan y Rheolwr Tîm - Mihaela Bucutea.  

Mae’r strwythur hierarchaidd isod yn dangos strwythur sylfaenol y Gwasanaethau 

Plant ac mae’r Gwasanaeth Maethu yn cael ei amlygu at ddibenion cyfeirio.  

 

 

 

 



Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol 

Uwch Bennaeth Dros Dro 
Gwasanaethau Plant 

Pennaeth Gwasanaeth Diogelu a 
Sicrhau Ansawdd 

Swyddogion 
Adolygu Diogelu 

Annibynnol 
(ISRO's) 

Plant sydd Ar Goll, yn 
cael eu Camfanteisio 
a’u Masnachu (MET) 

Canolfannau 
Teuluoedd 

Gwasanaeth 
Atal a Chymorth 

(PASS) 

Swyddog 
Llywodraethu 
Gwybodaeth 

Rheolwr 
Datblygu 
Ymarfer 

 

Swyddog Polisi 
a Phrosiectau 

 

Arweinydd y 
Gwasanaeth Atal 

a Datblygu 
Gwasanaeth 

 

Tîm Datblygu 
Gwasanaeth 

 

Gwasanaeth 
Gwybodaeth i 

Deuluoedd 

Tîm Gofal Plant 

 

 Pennaeth Gwasanaeth 
Rhianta Corfforaethol 

 

Tîm Gofal Plant sy’n 
Derbyn Gofal a Rhai sy’n 

Gadael Gofal 

Tim Maethu 

Tîm Mabwysiadu 
Gogledd Cymru 

Arweinydd 
Perfformiad Dros 

Dro 

 

Tîm Llysoedd 

 

Pennaeth Gwasanaeth Gofal a 
Chymorth 

Trawsnewid 

Cyflawni Newid 
Gyda’n Gilydd 

 

Gwasanaeth 
Integredig 
Cymorth i 

Deuluoedd 

Arweinydd Dros 
Dro Gwasanaeth 

Gofal a 
Chymorth 

Un Pwynt 
Mynediad 

Tîm Asesiadau ac 
Ymyrraeth (AIT) 

 

Tîm Cymorth i 
Deuluoedd 

Rheolwr Cymorth 
Busnes 

Uwch Bennaeth Dros Dro 
Gwasanaethau Oedolion 

Pennaeth Gwasanaeth Tîm 
Iechyd ac Anabledd Plant 

Tîm Anabledd Pob 
Oedran 

Pennaeth Gwasanaethau 
Cofrestredig 

Gofal Seibiant  

Tapley Avenue 

Byw â Chymorth i 
Bobl Ifanc 

Strwythur y Gwasanaethau Plant 

 



Strategaeth Rhianta Corfforaethol 

Mae Strategaeth Rhianta Corfforaethol CBSW 2020 – 2022 yn nodi’r weledigaeth a 

chynlluniau er mwyn cyflawni dyheadau a chyfrifoldebau’r Gwasanaeth Rhianta 

Corfforaethol i’n holl blant mewn gofal a rhai sy'n gadael gofal. Am fwy o wybodaeth gweler 

yr atodiad.  

Ein Haddewid i holl Blant mewn Gofal a Phobl sy’n Gadael Gofal 

Mae CBSW wedi datblygu Addewid i’n Plant Sy'n Derbyn Gofal a Phobl sy’n Gadael Gofal. 

Yr Addewid yw ein hymrwymiad i fod yn rhiant da i’r plant a’r bobl ifanc sy’n derbyn gofal 

neu’n gadael gofal yr Awdurdod Lleol. Mae’n nodi’r disgwyliadau i ni ddarparu cymorth a 

chyfleoedd gofal i bobl ifanc ar lefel uchel. 

Mae’r holl oedolion sy’n gweithio i a gyda CBSW yn rhannu’r cyfrifoldeb o helpu Plant Sy'n 

Derbyn Gofal i gadw’n ddiogel ac yn iach, i fwynhau bywyd ac i gyflawni eu nodau. Fel 

Gofalwr Maeth gyda CBSW, mae disgwyl i chi gynorthwyo i sicrhau bod CBSW yn llwyddo i 

ddarparu ein haddewidion i'n Plant Sy'n Derbyn Gofal a Phobl sy’n Gadael Gofal. Mae dau 

fersiwn o’r addewid – un ar gyfer plant 11 oed neu’n iau ac un ar gyfer plant dros 11 oed. 

Addewid i Blant 11 oed neu’n Iau 

 

 

 



 

Addewid i Blant dros 11 oed  

 

 

Fframwaith Rheoleiddio’r Gwasanaethau Maethu Mae gofyn i bob Gwasanaeth Maethu 

yng Nghymru gydymffurfio â'r gofynion a nodir yn: 

 Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018 a’r ddogfen 

gysylltiedig Cod Ymarfer ar gyfer Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol 2019  

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

 Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015 

Mae’r rheoliadau yn nodi’r gofynion y mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol eu hateb er mwyn 

sicrhau safon y gofal a ddarparwn fel Gwasanaeth Maethu.  

 

Mathau o Faethu 

Mae amrywiaeth o wahanol leoliadau gofal maeth yn cael eu darparu yn dibynnu ar angen 

unigol y plentyn / person ifanc. 

Gofal seibiant 

Ambell waith mae angen gofalwyr maeth i ddarparu gofal seibiant neu ofal byrdymor sy’n 

gyfyngedig o ran amser i blant a phobl ifanc. Gall hwn fod yn ddewis da i bobl sydd â 

http://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2018/1339/contents
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/cod-ymarfer-ar-gyfer-gwasanaethau-maethu-awdurdodau-lleol.pdf
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2018/1333/regulation/14/made/welsh
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/1818/section/18/made/welsh
https://www.flickr.com/photos/wrexhamcouncil/49534036386/in/photostream/


 

phatrymau gwaith sy’n golygu nad ydynt ar gael i faethu plant yn llawn amser. Gall yr 

egwyliau byr hyn helpu plentyn i aros yn y cartref neu helpu i sefydlogi'r broses leoli.  

Byrdymor  

Gall hyn olygu unrhyw beth o arhosiad dros nos i gyfnod o sawl mis. Mae gofalwyr maeth 

byrdymor yn darparu lle i aros am gyfnod dros dro nes bo’r plentyn yn gallu dychwelyd 

adref at eu teuluoedd eu hunain neu i leoliad maethu hirdymor neu nes bo trefniant 

mabwysiadu wedi’i wneud. 

Hirdymor 

Ambell waith ni fydd modd i blant ddychwelyd i fyw gyda’u teuluoedd eu hunain am nifer o 

flynyddoedd, os o gwbl. Mae lleoliadau maethu hirdymor yn galluogi plant a phobl ifanc i 

aros gyda theulu lle byddant yn teimlo’n ddiogel, gan gadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd 

biolegol ar yr un pryd.  

Argyfwng  

Bydd angen i ofalwyr maeth mewn argyfwng fod yn barod i dderbyn plentyn i’w cartref ar 

unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos a gadael iddynt aros gyda nhw am ychydig ddyddiau. Mae’r 

math hwn o faethu yn cael ei ddefnyddio ar fyr rybudd.  

Mae plant a phobl ifanc yn cael eu paru gyda’r math mwyaf priodol o ofal maeth yn seiliedig 

ar eu hanghenion er mwyn hwyluso sefydlogrwydd lleoli neu er mwyn aros neu ddychwelyd 

adref lle bo hynny'n berthnasol.  

Gofal gan Berthynas 

Mae gofal gan berthynas yn drefniant lle mae plant sydd â rhieni sy’n methu â gofalu 

amdanynt yn mynd i fyw gyda pherthynas neu ffrind i'r teulu os yw hynny'n ddiogel. Mae 

Gweithwyr Cymdeithasol Plant a Gweithwyr Cymdeithasol Maethu yn annog y math hwn o 

ofal gan eu bod yn credu y gall gofal gan berthynas fod yn well i rai plant na gofal gan 

ofalwr maeth nad yw’r plentyn yn ei adnabod. Yn aml mae’n haws iddynt gadw mewn 

cysylltiad â’u rhieni, ffrindiau ac aelodau eraill o’r teulu os mai hynny yw'r peth iawn iddyn 

nhw. Mae hefyd yn eu helpu i gadw eu crefydd, iaith a’u diwylliant a’u hymdeimlad o 

hunaniaeth. 

Meini Prawf i’w hystyried: 

• Rydych yn berthynas neu’n ffrind i’r plentyn neu’r teulu 

• Bydd angen ystafell wely addas arnoch ar gyfer y plentyn 

• Mae’n rhaid i’ch tŷ, eich gardd a’ch anifeiliaid anwes fod yn ddiogel ar gyfer plant 

• Mae’n bwysig nad oes gennych chi nac unrhyw aelod o’ch aelwyd unrhyw 

euogfarnau treisgar neu euogfarnau yn erbyn plant.  

• Mae’n rhaid i’r plentyn fod yn hapus yn eich gofal ac mae’n rhaid iddo/iddi 

dderbyn gofal da 



 

Seibiant Byr  

Mae maethu seibiant byr yn cynnig cymorth i blant ag anableddau a'u teuluoedd.  Daw’r 

cymorth hwn ar ffurf gofalwyr seibiant byr.  Mae gofalwyr maeth seibiant byr yn cynnig 

cymorth i deuluoedd trwy roi seibiant iddynt am benwythnos, dros nos neu am ddiwrnod. 

Mae’r gefnogaeth hon yn galluogi’r plentyn i fwynhau ac elwa o brofiadau newydd gyda chi 

a’ch teulu ac mae hefyd yn cynnig seibiant rheolaidd i’r rhieni er mwyn iddynt gael amser 

iddyn nhw eu hunain neu i’w dreulio gyda’u plant eraill. 

Remand  

Mae gofalwyr maeth remand yn darparu gofal byrdymor i bobl ifanc rhwng deg a dwy ar 

bymtheg oed tra bod eu hachosion yn cael eu pennu yn y Llys Ieuenctid. Gall y cyfnod lleoli 

amrywio o ychydig wythnosau i ychydig fisoedd. Mae rhai yn cael eu lleoli am un neu ddwy 

noson hefyd; mae hwn yn ddewis amgen i bobl ifanc fel nad ydynt yn gorfod treulio noson 

mewn cell heddlu cyn ymddangos mewn llys y bore wedyn. 

Yn ystod pob cyfnod lleoli bydd disgwyl i chi ofalu am y person ifanc a helpu i sicrhau eu 

bod yn cadw at unrhyw amodau mechnïaeth a osodwyd gan y llys a mynd gyda nhw i 

achosion llys.  

Yn ogystal â’r cyfleoedd hyfforddi safonol sydd ar gael i’n gofalwyr maeth, bydd gofalwyr 

maeth remand yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth arbenigol gan y Gwasanaeth 

Cyfiawnder Ieuenctid [GCI] i helpu pobl ifanc trwy system y llys a gwneud newidiadau positif 

yn eu bywydau. 

Therapiwtig  

Nod y cynllun gofal maeth therapiwtig, Prosiect Dychwelyd ac Atal Wrecsam (WRAP), yw 

darparu ymyriadau amserol i blant a phobl ifanc ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol 

cymhleth. Mae’r cynllun yn darparu profiad bywyd bob dydd ynghyd ag ymyriadau unigol i 

hwyluso eu twf, datblygiad a lles personol. Y gobaith yw y bydd plant, trwy ymyriadau fel 

hyn, yn cael mwy o gysondeb ar draws eu meysydd cymdeithasol, sefydlogrwydd yn y 

broses leoli a pherthnasoedd cadarnhaol.  Nod y gwasanaeth yn gyffredinol yw sicrhau bod 

plant a phobl ifanc yn parhau i aros yn eu cymunedau eu hunain. 

Mae cymorth dwys ar gael i’r Gofalwyr a’r plant a phobl ifanc yn eu lleoliad. Mae 

hyfforddiant, goruchwyliaeth a chefnogaeth ar gael i’r gofalwyr.  Mae’r hyfforddiant yn 

ychwanegol at yr hyfforddiant safonol sy’n ofynnol ar gyfer maethu.  Caiff hyfforddiant ei 

ddarparu ar y cyd â'r Tîm Maethu a WRAP a bydd yn cynnwys rhaglen o ddatblygiad 

parhaus. Mae Wrecsam hefyd yn darparu hyfforddiant ymlyniad trwy gynllun Datblygu'r 

Gweithlu.   

Mae’r gofalwyr yn gweithio mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Maethu, timau Gwaith 

Cymdeithasol eraill a WRAP i baru anghenion y plant a'r bobl ifanc gyda'r lleoliad. 

  



 

Adran 3 – ‘Rydw i rŵan yn Ofalwr Maeth’ 
 
Beth sy’n digwydd ar ôl i mi gael fy nghymeradwyo a beth mae cymeradwyaeth yn ei olygu? 
Mae cymeradwyaeth yn golygu eich bod wedi cael eich asesu a’ch cymeradwyo’n 
llwyddiannus fel Gofalwr Maeth i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  
Ar ôl llwyddo i gwblhau pob agwedd ar y broses asesu, bydd adroddiad yn cael ei anfon at 
Banel Maethu Bwrdeistref Sirol Wrecsam i’w argymell ar gyfer ei gymeradwyo ac unrhyw 
delerau ac amodau sy'n ymwneud â'r gymeradwyaeth honno.  Byddwch wedi cael cyfle o 
flaen llaw i ddarllen a rhoi sylwadau am yr adroddiad gorffenedig a byddwch wedi cael eich 
annog i fynychu’r Panel yn bersonol.  
 
Mae’r rhan fwyaf o aelodau’r Panel Maethu, gan gynnwys y Cadeirydd, yn annibynnol ar y 
Gwasanaeth Maethu ac yn gweithredu mewn rôl sicrhau ansawdd er mwyn sicrhau bod 
safonau priodol yn cael eu cyrraedd. 
 
Ar ôl i chi gael eich argymell gan y Panel Maethu, bydd y penderfyniad terfynol ynglŷn â 
chymeradwyo yn cael ei wneud gan Benderfynwr yr Asiantaeth – sef y Prif Swyddog Gofal 
Cymdeithasol.  Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud cyn pen saith diwrnod gwaith ar ôl 
cyfarfod y panel a bydd yn cael ei roi i chi fel darpar ofalwr maeth ar lafar ac yn ysgrifenedig 
cyn gynted ag sy’n bosibl. 
 
Rhoddir cymeradwyaeth ar gyfer un neu fwy o’r canlynol:   

 Cyfnodau gofal i’w darparu h.y. gofal maeth cyffredinol, personau cysylltiedig, seibiant, 
seibiant byr, mewn argyfwng, plant/plentyn penodol ac ati. 

 Nifer y plant sy’n derbyn gofal 

 Rhyw ac oedrannau 

 Teulu a ffrindiau (Personau Cysylltiedig) a ddaw yn ofalwyr.  
 
Bydd y telerau a'r amodau hyn wedi cael eu pennu gyda chi fel gofalwr maeth er mwyn 

adlewyrchu eich cryfderau a'ch amgylchiadau chi a’ch teulu, unrhyw ymrwymiadau eraill a 

faint o le sydd gennych ar gael.  Gellir diwygio’r gymeradwyaeth i adlewyrchu eich 

amgylchiadau newidiol a'ch profiad fel gofalwr maeth. 

Cytundeb Gofalwr Maeth  

Ar ôl i Benderfynwr yr Asiantaeth gymeradwyo’r argymhelliad ar gyfer eich cais i fod yn 

ofalwr maeth i CBSW, gofynnir i chi arwyddo’r cytundeb gofalwr maeth. Mae’r cytundeb 

gofalwr maeth yn gosod allan yr hyn y gellir ei ddisgwyl gan y Gwasanaeth Maethu a’r 

gofalwr maeth. Ni all gofalwyr maeth dderbyn plentyn nes eu bod wedi cytuno ac arwyddo’r 

cytundeb gofalwr maeth.  

Mae’r cytundeb gofalwr maeth yn gytundeb ysgrifenedig sy’n cwmpasu’r materion a nodir 

yn Atodlen 3 Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018.  

 

Gweithiwr Cymdeithasol Dynodedig 

http://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2018/1333/schedule/3/made/welsh


 

Ar ôl i chi gymeradwyo fel gofalwr maeth i CBSW, bydd Gweithiwr Cymdeithasol 

Goruchwyliol yn cael ei ddynodi i chi. Rôl y Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol yw 

cefnogi a goruchwylio gofalwyr maeth.  Cyfrifoldeb cyntaf y Gweithiwr Cymdeithasol 

Goruchwyliol yw'r plentyn sy’n cael ei leoli, er nad oes ganddyn nhw gyfrifoldeb rheoli achos 

mewn cysylltiad â’r plentyn.   

Goruchwyliaeth  

Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol yn ymweld â chi'n rheolaidd ac mae bellach 
yn ofynnol iddo/iddi weld y plentyn/person ifanc bob chwarter. Bydd y Gweithiwr 
Cymdeithasol Goruchwyliol yn mynd i weld ystafell wely’r plentyn yn ystod pob ymweliad.  
 
Mae goruchwylio gofalwyr maeth yn broses ffurfiol o gyfarfodydd rhwng y gofalwyr maeth 
a’u Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol. Mae’r cyfarfodydd yn wahanol i’r ymweliadau 
cartref o ddydd i ddydd (anffurfiol) sy’n darparu cymorth i'r gofalwr. 
 
Caiff ymweliadau cyffredinol â gofalwyr maeth ac unigolion cysylltiedig eu cynnal o leiaf 
unwaith bob chwech i wyth wythnos, gyda goruchwyliaeth ffurfiol bob chwarter.  
 
Cynhelir ymweliadau â gofalwyr maeth seibiant bob deuddeg wythnos a caiff 
goruchwyliaeth ffurfiol ei hymgorffori yn ystod yr ymweliadau hynny.  
 
Mae’n rhaid i ofalwyr maeth therapiwtig gael ymweliad bob pedair wythnos a 
goruchwyliaeth ffurfiol bob wyth wythnos.  
 
Bydd gweithwyr cymdeithasol goruchwyliol yn ymweld â’ch cartref yn ddirybudd hefyd. 
Bydd o leiaf un ymweliad dirybudd bob blwyddyn.  
 
Dylai cysylltiad gael ei wneud dros y ffôn o leiaf unwaith y mis. 
 
Mae Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol yn gyfrifol am sicrhau bod safon y gofal a 
gynigir i blant gan ofalwyr maeth yn hyrwyddo eu lles cyffredinol. Mae hyn yn cynnwys 
arferion gofalu a chynorthwyo’r gofalwyr i ddarparu gofal o safon briodol i’r plant.  Dylai 
cyfarfodydd goruchwylio fod yn gyfle i bawb fynegi eu pryderon. 
 
Mae gan y Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol gyfrifoldeb sylfaenol i gynorthwyo i 
ddatblygu sgiliau gofalwyr, nodi anghenion hyfforddiant gyda nhw a gwneud cynlluniau i 
ddiwallu’r anghenion hynny. 
 
Dylai’r adroddiad o bob cyfarfod goruchwylio gofnodi unrhyw bryderon a fynegwyd, unrhyw 
anghenion cymorth a fynegwyd gennych chi fel gofalwr a sut y bydd y rhain yn cael eu 
diwallu.  Caiff yr adroddiad goruchwylio ei arwyddo gan bawb dan sylw a’i ddychwelyd gan 
y Gwasanaeth Maethu.  
Bydd copi yn cael ei ddarparu i chi fel gofalwr maeth ar gyfer eich cofnodion. 
 

 

Cymorth 



 

Yn ogystal â’r gefnogaeth a gynigir gan eich Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol, bydd 

cymorth parhaus arall ar gael i chi megis: 

 Boreau coffi – cyfle i gyfarfod gyda gofalwyr maeth eraill yn fisol  

 Newyddlenni misol i’ch hysbysu o ddigwyddiadau, dathliadau a chyfleoedd 

Mae’r Gwasanaeth Maethu hefyd yn cynnal Parti Nadolig blynyddol i ofalwyr maeth, plant a 
phobl ifanc yn ogystal â Nosweithiau Gwobrwyo i ddathlu cyflawniadau gofalwyr maeth a 
phobl ifanc. 

Cymorth mewn Argyfwng / Y Tu Allan i Oriau 

Mewn achosion lleoli sy’n cael eu hystyried yn rhai anodd, neu os ydych yn ofalwr maeth 

newydd ei gymeradwyo gyda’ch plentyn cyntaf, bydd Gweithiwr Cymdeithasol wrth law i 

gynnig cyngor a chymorth.  

Gallwch hefyd gysylltu â‘r Tîm Dyletswydd Oriau Brys y tu allan i oriau gwaith arferol. Os 

oes argyfwng difrifol lle mae angen ymweliad â'r cartref, bydd Gweithiwr Cymdeithasol 

Goruchwyliol o'r Gwasanaeth Maethu neu aelod o'r Tîm Dyletswydd Argyfwng yn dod i 

wneud hynny.  

Cymorth y Tu Allan i Oriau  – gellir cysylltu â’r Tîm Dyletswydd Argyfwng ar 0345 053 

3116. 

Os yw’r plentyn mewn perygl uniongyrchol, dylech ffonio’r heddlu yn syth ar 999.   

 

Adolygiadau Blynyddol 

Fel y nodir yn Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018, mae’n 

rhaid i bob gofalwr maeth gael Adolygiad Blynyddol. 

Prif nod yr Adolygiad Blynyddol yw pennu a ddylid adnewyddu cymeradwyaeth a p’un a oes 

angen gwneud unrhyw newidiadau i’r gymeradwyaeth. 

Bydd yr adolygiad yn cynnwys adroddiadau ysgrifenedig pro-forma gan Weithiwr 

Cymdeithasol y plentyn (gan gynnwys asesiad risg iechyd a diogelwch), plant a phobl ifanc 

sy'n derbyn gofal ac yn byw ar yr aelwyd, a’r gofalwyr maeth.  Ar ôl iddo gael ei gwblhau, 

byddwch chi a'ch Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol yn ei arwyddo. 

Mae’r Adolygiad Blynyddol yn gyfle i edrych ar gynnydd o ran cyflawni targedau a osodwyd 

er mwyn gwella sgiliau, gosod nodau newydd a datblygu cynllun gweithredu ar gyfer y 

flwyddyn nesaf.  

Caiff anghenion hyfforddi eu hasesu a chytunir ar ymrwymiad i hyfforddiant pellach, rhoddir 

ystyriaeth hefyd i barhau â thaliadau mewn cysylltiad â sgiliau. 

Mae’n rhaid i’r Gwasanaeth Maethu geisio a chymryd i ystyriaeth barn:  



 

 
- Chi fel rhiant maethu; 
-  (yn amodol ar oedran a dealltwriaeth y plentyn) unrhyw blentyn sy’n cael ei leoli 

gyda chi 
- Ac yn achos Darparwr Gwasanaethau Maethu a reoleiddir, unrhyw Awdurdod lleol 

sydd wedi lleoli plentyn gyda’r rhiant maeth yn ystod y flwyddyn flaenorol. 
 
Bydd yr Adroddiad Adolygiad yn cael ei ystyried gan y Panel Maethu neu mewn adolygiad 
gyda’r Pennaeth Gwasanaeth Rhianta Corfforaethol a Rheolwr Tîm y Gwasanaeth Maethu.  
 
Caiff y cofnodion eu cadw ar eich ffeil unigol ar yriant ddiogel y Gwasanaethau Maethu. 
Bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol yn dweud wrthych beth yw canlyniad 
cyfarfod y panel a bydd yn cael ei ddarparu yn ysgrifenedig yn dilyn ardystiad Penderfynwr 
yr Asiantaeth o'r argymhelliad i gymeradwyo.  
 
Ymddiswyddo a Therfynu cymeradwyaeth 

Os ydych yn penderfynu eich bod am roi’r gorau i faethu, bydd angen i chi ymddiswyddo 

trwy ysgrifennu llythyr ymddiswyddo byr a’i anfon at y Rheolwr Tîm Maethu. Bydd y 

gymeradwyaeth yn terfynu o 28 diwrnod ar ôl y dyddiad y derbyniwyd y rhybudd gan y 

Gwasanaeth Maethu. Byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau eich bod wedi cael eich 

dadgofrestru fel gofalwr maeth gyda CBSW. 

Yn dilyn adolygiad o’ch cymeradwyaeth mae’n bosibl y bydd y Panel Maethu yn argymell na 

ddylai Penderfynwr yr Asiantaeth barhau i’ch cymeradwyo fel gofalwr maeth. Os yw’r 

penderfyniad hwn yn cael ei gadarnhau gan Benderfynwr yr Asiantaeth byddwch yn derbyn 

llythyr a elwir yn lythyr dyfarniad o gymhwyster, sy’n amlinellu'r rhesymau dros y 

penderfyniad. Mae tri opsiwn ar gael i chi: 

Opsiwn 1 – Derbyn y penderfyniad 

Opsiwn 2 – Cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i’r Gwasanaeth Maethu cyn pen 28 diwrnod ar 

ôl dyddiad y llythyr dyfarniad o gymhwyster – (os ydych yn dewis yr ail ddewis, mae gofyn 

i’r Gwasanaeth Maethu gyfeirio’ch achos yn ôl i’w Panel Maethu er mwyn adolygu'r cynnig 

hwnnw) 

Opsiwn 3 – Gwneud cais am adolygiad gan y Panel Adolygu Penderfyniadau Annibynnol – 

darperir taflen wybodaeth am y broses hon gyda’r llythyr dyfarniad o gymhwyster gan 

Benderfynwr yr Asiantaeth 

Pan wneir cais am adolygiad i’r Panel Adolygu Annibynnol, bydd argymhelliad y Panel 

Adolygu yn cael ei anfon at Benderfynwr yr Asiantaeth Gwasanaeth Maethu. Yna bydd 

Penderfynwr yr Asiantaeth yn mynd ymlaen i wneud ei benderfyniad terfynol gan gymryd i 

ystyriaeth argymhelliad y Panel Adolygu, yn ogystal ag argymhelliad gwreiddiol y Panel 

Maethu. 

Cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl dod i’r penderfyniad terfynol, bydd y Gwasanaeth 
Maethu yn anfon hysbysiad ysgrifenedig atoch o’r penderfyniad ac yn cynnwys y rhesymau 



 

dros wneud y penderfyniad, os penderfynwyd terfynu’ch cymeradwyaeth neu newid 
telerau’r gymeradwyaeth. 
Os yw’r Panel Adolygu wedi ystyried achos, mae’n rhaid i’r Gwasanaeth Maethu anfon copi 

o’r hysbysiad i’r Gweinidogion Cymreig.   

Y Gwasanaeth Maethu fydd yn gyfrifol am wneud y penderfyniad terfynol am eich 

cymeradwyaeth / telerau'r gymeradwyaeth.     

Gwrthdaro Buddiannau 

Fel gofalwr maeth mae’n hanfodol nodi bod buddiannau plant neu bobl ifanc yn hollbwysig 

a gallai unrhyw achos o wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu ymddangosiadol, a allai fod 

yn niweidiol i les plentyn neu berson ifanc, gael ei ystyried fel achos o dorri ymddiriedaeth.  

Mae’n rhaid i bawb sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth Maethu fod yn ddiduedd ac yn onest 

wrth gynnal eu busnes a dylent aros y tu hwnt i amheuon bob amser. 

Cod Ymddygiad 

Fel gofalwr maeth byddwch yn rhwymedig i Godau Ymddygiad perthnasol a Pholisïau a 

Gweithdrefnau Personél Corfforaethol a Chod Ymddygiad y Cyngor Gofal yng Ngofal 

Cymdeithasol Cymru. Yn gyffredinol mae’r meysydd a gwmpesir yn cynnwys: 

• Cadw safonau uchel i sicrhau hyder y cyhoedd 

• Gwrthdaro rhwng dyletswydd a buddiannau preifat 

• Buddiant ariannol 

• Cyfrinachedd  

• Anrhegion a lletygarwch 

• Ymarferion masnachol 

Gwrthdaro Buddiannau Posibl 

Os ydych yn dod yn ymwybodol neu os oes mater yn codi a allai gael ei ystyried yn 

wrthdaro buddiannau posibl, dylech hysbysu eich Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol ar 

unwaith, heb fod ag ofn erledigaeth.  Bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol yn ymgymryd â 

mesurau i asesu’r gwrthdaro posibl a sicrhau nad yw’n digwydd.  

Datgan cysylltiad 

Ar achlysuron bydd angen i’r Gwasanaeth Maethu fod yn ymwybodol o sefyllfaoedd lle 

mae’r rheiny sy’n gysylltiedig â’r gwasanaeth hefyd yn gysylltiedig â gweithgareddau eraill 

sy’n effeithio ar nodau’r Gwasanaeth Maethu. 

Gan hynny mae’n rhaid i ofalwyr maeth a darpar ofalwyr maeth ddatgan pob cysylltiad 

tebyg. Bydd hyn yn eich diogelu rhag cyhuddiadau dilynol posibl o fuddiant deuol.  



 

Cyflogaeth Tu Allan 

Ni ddylai gofalwyr maeth gymryd rhan mewn cyflogaeth tu allan a allai wrthdaro â gwaith y 

Gwasanaeth Maethu. Mae’n rhaid iddyn nhw ymgynghori â’u Gweithiwr Cymdeithasol 

Goruchwyliol os ydynt yn amau bod gwrthdaro buddiannau yn digwydd mewn maes 

penodol. 

Telerau Cymeradwyo 

Ni ddylai gofalwyr maeth gofrestru gydag unrhyw Awdurdod Lleol neu Asiantaeth Faethu 

Annibynnol tra maent wedi’u cymeradwyo fel gofalwyr maeth gan CBSW.  

Torri’r Cod Ymddygiad 

Os bydd unigolyn sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth Maethu yn torri’r Cod Ymddygiad mewn 

unrhyw ffordd, mae’n bosibl yr ystyrir terfynu’r gymeradwyaeth a roddwyd i’r gofalwr maeth.  

 

Cofnodi 

Mae disgwyl i ofalwyr maeth gadw cofnodion yn unol â Pholisi 5.11 ‘Cofnodion i’w cadw gan 

Ofalwyr Maeth'.  

Byddwch yn cael blwch cloadwy i’ch galluogi i gadw cofnodion yn ymwneud â’r plant yr 
ydych yn eu maethu yn gyfrinachol ac yn ddiogel. 
 
Fel gofalwr maeth mae gofyn i chi gofnodi a chyfrannu at gofnodion er mwyn: 

 Helpu i ddarparu parhad i blentyn neu berson ifanc – er enghraifft, cofnod o arferion 
bwyta plentyn 

 Adeiladu gwybodaeth am batrymau ymddygiad y plentyn 

 Monitro cynnydd plentyn yn ystod cyfnod lleoli 

 Cynorthwyo i gynllunio a gwneud penderfyniadau 

 Cynorthwyo i wneud achos am adnoddau ychwanegol 

 Eich amddiffyn mewn achos o gyhuddiad yn eich erbyn 

 Ffordd o helpu’r cof 

 Cofnodi salwch, damweiniau, anafiadau, achosion o ddianc neu unrhyw faterion 
diogelu, er enghraifft risg o gamfanteisio’n rhywiol,  

 Darparu tystiolaeth i’r llys 

 Cofnodi arian poced, dillad a meddyginiaeth 

 Cofnodi atgofion a chyflawniadau ym mywyd y plentyn 
 
Mae nifer o wahanol gofnodion allweddol y gofynnir i chi a’r Gwasanaethau Plant eu cadw. 
 
Mae gofyn i’r Awdurdod gadw cofnodion achos ar gyfer plant mewn gofal maeth. Bydd y 
cofnodion hyn yn cynnwys dogfennau plant sy'n derbyn gofal fel sy’n ofynnol gan y 
Fframwaith Asesu a dogfennau penodol i'r Gwasanaeth Maethu. Mae’r cofnodion achos yn 
ofyniad statudol a’u pwrpas yw helpu i wella canlyniadau i blant trwy wella gwaith asesu, 
cynllunio, darparu ac adolygu gwasanaethau. 
 



 

Gallwch wneud cyfraniad pwysig at gofnodion plant a phobl ifanc. Gofynnir am eich barn a 
byddant yn cael eu cofnodi yn ffeil achos y plentyn. Hefyd byddwch yn ysgrifennu eich 
cofnodion eich hun.  
 
Cofnodion Lleoli 
 
Dylech gadw copïau o’ch cytundeb gofal maeth ac adolygiadau blynyddol. Dylid cadw 
cytundebau gofal maeth yn gyfrinachol a dylid cyfeirio atynt yn rheolaidd gan eu bod yn 
cynnwys toreth o wybodaeth i’ch helpu i ofalu am y plentyn neu’r person ifanc. Byddwch yn 
cyfrannu at y ddau fath hwn o gofnodion. 
 

Cofnodion dyddiadur gan Ofalwyr Maeth 

Ar gyfer pob plentyn a leolir gyda chi, byddwch yn derbyn dyddiadur er mwyn cofnodi 

digwyddiadau o ddydd i ddydd. Darperir hyfforddiant ar gyfer beth / pryd / sut i gofnodi yn y 

dyddiadur. Caiff y dyddiadur ei adolygu yn rheolaidd gan y Gweithiwr Cymdeithasol 

Goruchwyliol a’i gadarnhau mewn sesiynau goruchwylio. Dylai gofalwyr maeth gynnwys 

nodiadau ar: 

• Ddamweiniau 

• Salwch  

• Canlyniadau unrhyw drefniadau cysylltu 

• Materion sy’n peri pryder 

• Unrhyw ymddygiad heriol 

• Manylion unrhyw fesurau rheoli 

• Agweddau cadarnhaol ar bethau a lwyddodd. 

• Cyflawniadau a chanlyniadau 

• Iechyd 

• Addysg 

• Datgeliadau  

Wrth lenwi’r dyddiadur dylai gofalwyr maeth ddilyn nifer o ganllawiau:  

• Defnyddio Cymraeg Clir neu Saesneg Plaen – peidiwch â defnyddio jargon neu 

dalfyriadau 

• Cadwch y person ifanc mewn cof wrth ysgrifennu am ddigwyddiad 

• Ysgrifennwch gair-am-air lle bo hynny’n ofynnol 

• Ysgrifennwch gofnodion â llawysgrifen glir 

• Rhowch un linell drwy unrhyw wallau a rhowch eich blaenlythrennau a'r dyddiad 

wrth eu hymyl 

• Cadwch y wybodaeth yn ffeithiol 

• Rhowch eich llofnod a’r dyddiad ar bob cofnod ac ar ddiwedd y dudalen. 

Fel gofalwr maeth dylech geisio ysgrifennu yn y dyddiadur cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl y 

digwyddiad tra bo'r wybodaeth yn newydd yn y cof ac ysgrifennwch yn y person cyntaf fel 

bo'r cofnod yn rhoi darlun cliriach o'r digwyddiad. 



 

Eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw’r dyddiaduron hyn ond, fel y cyfryw, dylid eu 
dychwelyd i’r Tîm Maethu ar ddiwedd lleoliad neu bob blwyddyn. Wrth ddarparu lleoliad 
seibiant dylai'r prif ofalwr maeth sicrhau bod dyddiadur y plentyn yn cael ei roi i'r gofalwr ar 
gyfer pob trefniant seibiant.  Mae hyn yn sicrhau parhad gofal.    
 

Cofnodion Damweiniau, anafiadau a salwch 

Dylech gofnodi pob damwain, anaf neu salwch yn nyddiadur y plentyn yn ogystal ag ar 

ffurflen ddigwyddiad (gweler yr atodiad) a hysbysu eich Gweithiwr Cymdeithasol 

Goruchwyliol a Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn cyn gynted ag sy’n bosibl. Os yw’r 

digwyddiad y tu allan i oriau swyddfa, dylid hysbysu’r Tîm Dyletswydd Argyfwng.  

Os oes angen unrhyw driniaeth dylech ddilyn y canllawiau o ran cydsyniad feddygol. 

Sylwch y bydd yr holl ffurflenni a gyflwynir yn cael eu hatodi ar ein cronfa ddata.  

Cofnodion Ariannol 

Byddwch yn derbyn canllawiau ar lwfansau maethu, ffioedd a chofnodion y dylech eu cadw. 

Dylid cadw cofnod o unrhyw arian a dderbynnir ar gyfer y plant. Yn ogystal â’r cofnodion 

hyn, dylai cofnod o unrhyw arian poced a lwfansau dillad gael eu harwyddo gan y plentyn 

neu'r person ifanc i gadarnhau eu bod wedi derbyn yr arian, lle bo hynny'n bosibl. Pan fydd 

plentyn yn gadael eu lleoliad dylid cwblhau ffurflen trosglwyddo arian a dylai’r Gweithiwr 

Cymdeithasol Goruchwyliol sy’n derbyn yr arian ar ddiwedd y lleoliad arwyddo’r ffurflen hon. 

Caiff cofnodion ariannol eu gwirio yn y sesiynau goruchwylio. 

Cofnodion electronig a negeseuon e-bost 

Os yw cofnodion achos yn cael eu teipio dylid argraffu’r rhain a’u cadw yn ffeil bapur y 

plentyn dan glo. Yna dylai ffeiliau electronig gael eu dileu yn syth o unrhyw declynnau 

electronig a ddefnyddir. Dylid eu dileu hefyd o’r bin ailgylchu ar y teclyn. 

Dylai unrhyw wybodaeth gyfrinachol sy’n cael ei hanfon neu ei storio yn electronig gael ei 

diogelu â chyfrinair. Dylai gofalwyr maeth sy’n dewis cofnodi’n electronig arbed y 

wybodaeth hon mewn ffeiliau gan nodi’r geiriau 'SWYDDOGOL / SENSITIF’ yn glir arnynt. 

Wrth e-bostio gwybodaeth i staff yn yr adran, dylai gofalwyr maeth osgoi defnyddio enwau 

plant / pobl ifanc unigol yn y bar pwnc. Yn hytrach dylid defnyddio blaenlythrennau yn unig 

a nodi’r e-bost yn un ‘SWYDDOGOL / SENSITIF’. Dylai unrhyw ddogfennau sydd ynghlwm 

wrth yr e-bost gael eu diogelu â chyfrinair. Siaradwch gyda’ch Gweithiwr Cymdeithasol 

Goruchwyliol er mwyn cael y cyfrinair cywir. 

 

Awdurdod Dirprwyedig – pa benderfyniadau allaf eu gwneud? 

Fel gofalwr maeth dylech gael awdurdod dirprwyedig i wneud penderfyniadau rhianta o 

ddydd i ddydd. Mae hyn yn eich galluogi i ddarparu’r gofal gorau posibl i’r plentyn.  



 

Mae’r ffurflen awdurdod dirprwyedig yn ffordd o sicrhau bod plant a phobl ifanc mewn gofal 

maeth yn cael mwynhau’r un cyfleoedd a’u cyfoedion a’ch bod yn cael digon o ymreolaeth i 

wneud penderfyniadau bob dydd am y plentyn yn eich gofal. 

Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn treulio amser yn esbonio wrth y rhieni beth mae’r 

cydsyniad hwn yn ei olygu a bydd yn gwneud y rhieni yn ymwybodol o’r goblygiadau, gan 

barchu eu hawliau a’u dymuniad i gadw rhywfaint o reolaeth briodol dros y gofal a roddir i’w 

plant. 

Byddwch yn cael copi o’r ffurflen Awdurdod Dirprwyedig a lofnodwyd cyn gynted ag sy’n 

bosibl ar ôl y lleoliad, os nad yw ar gael pan gaiff y plentyn ei leoli. Mae copi o’r Ffurflen 

Awdurdod Dirprwyedig a’r polisi cyfatebol wedi’u cynnwys yn yr atodiad. 

Hyfforddiant 

Fel gofalwr maeth mae disgwyl i chi gwblhau hyfforddiant rheolaidd er mwyn datblygu 
ymarfer. Mae cyrsiau a chyrsiau gloywi ar bynciau allweddol, megis amddiffyn plant, yn 
orfodol a bydd gofynion hyfforddi eraill yn cael eu disgrifio mewn cynllun datblygu unigol a 
gytunwyd rhyngoch chi a’ch Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol. Mae amryw o gyfleoedd 
hyfforddi priodol yn cael eu cynnig gan y Gwasanaeth Maethu a’r Cyngor yn gyffredinol, 
gan gynnwys modiwlau e-ddysgu ar-lein.  
 

Gweler rhestr o’r hyfforddiant gorfodol / arferion da isod: 
 

Hyfforddiant gorfodol: Hyfforddiant ychwanegol - Arferion Da: 

Hyfforddiant ôl-gymeradwyaeth – 

Sgiliau Maethu 

Diogelwch ar-lein 

 Diogelu Ar y Cyd Sylfaenol Cymru 

Gyfan  

Dad-ddwysau (MAPA) 

 Cwrs Gloywi Diogelu (bob tair 

blynedd) 

Cofnodi Profiadau Bywyd 

Cymorth Cyntaf Pediatrig Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE) 

Ymlyniad ADHD 

Diogelwch Bwyd Hunan-niweidio / iechyd emosiynol  

 Camddefnyddio sylweddau 

  Dull Solihull 

 Cam-drin Domestig 

 

Mae’n rhaid i hyfforddiant gorfodol gael ei gwblhau yn y flwyddyn gyntaf ar ôl i chi gael eich 
cymeradwyo. 
 
Hyfforddiant pellach i Ofalwyr Maeth 



 

Fel gofalwr maeth cewch gyfle i ddatblygu ac ennill mwy o gymwysterau.  Mae cymhwyster 
City & Guilds Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lefel 2 a Lefel 3) ar gael i’w astudio. Fel gofalwr 
maeth, os ydych yn dymuno ymgymryd â’r hyfforddiant hwn bydd argymhelliad priodoldeb 
yn cael ei wneud yn eich adolygiad.  Fel Awdurdod rydym yn annog ac yn cynorthwyo pob 
gofalwr maeth i gyflawni astudiaethau a hyfforddiant pellach. Caiff y cymhwyster hwn ei 
gwblhau mewn partneriaeth â Choleg Cambria.  
 
Mae cymhwyster i ymgymryd â Lefel 2 a Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn 
amodol ar y meini prawf canlynol: 

• O leiaf blwyddyn o brofiad maethu ar ôl cael eich cymeradwyo 
• Adolygiad blynyddol cadarnhaol  
• Cadw at y cynllun gofal / lleoli 
• Mynychu Adolygiad Plant Sy'n Derbyn Gofal 
• Tystiolaeth o ofal maeth o safon uchel a ddarparwyd yn barhaus dros y flwyddyn 

flaenorol ers yr adolygiad neu’r gymeradwyaeth.   
• Diweddiadau priodol i leoliadau h.y. cyrraedd terfyn y bennod ofal fel y cytunwyd 

ac y cynlluniwyd.   
• Os bydd gofalwr maeth yn dymuno terfynu lleoliad, bydd angen 28 diwrnod o 

rybudd ysgrifenedig. Yna caiff y lleoliad ei derfynu 28 diwrnod ar ôl derbyn 
rhybudd ysgrifenedig.   

• Adroddiadau boddhaol gan Weithwyr Cymdeithasol Gofal Plant gan gynnwys 
adroddiadau diwedd lleoliad.  

• Cwblhau 4 o’r modiwlau hyfforddiant gorfodol 
 

Cydnabyddir y gall rhai gofalwyr maeth sydd wedi cael cymeradwyaeth benodol ei chael yn 

anodd ateb y meini prawf ond gan mai bwriad y cynllun yw cynorthwyo datblygiad parhaus 

ym mhob agwedd ar faethu, gellir eu cynnwys er mwyn ehangu eu rôl.   



 

Adran 4 - Cyllid 
 

Talu ffioedd a lwfansau 
 
Polisi Gwasanaeth Maethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw talu lwfansau maethu ar 
gyfradd a argymhellir yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru.  
 
Telir ffi hefyd i ofalwyr maeth sydd wedi dangos cymhwysedd trwy gyflawni cyrsiau City & 
Guilds Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lefel 2 a Lefel 3) (a aseswyd fel gofalwr maeth) ac i 
ofalwyr maeth sy’n gysylltiedig â rolau arbenigol, megis gofal maeth therapiwtig a lleoli mam 
a’i baban sy’n golygu asesiadau rhianta a gyfarwyddir gan y Llys. 
 
Mae’n bosibl y caiff taliadau eu gwneud yn ôl disgresiwn i ad-dalu gofalwr maeth fel a 
ganlyn:-  

• Yswiriant am ddifrod a achoswyd gan blant maeth; 
• Teithiau nad ydynt yn rhai arferol 
• Unrhyw gostau ychwanegol a gytunwyd o ganlyniad i anghenion arbennig plentyn 

sydd wedi’i leoli; 
• Mae’n bosibl y bydd taliadau ar gael i wneud addasiadau / estyniadau i eiddo ar 

gyfer Gofalwyr Maeth presennol sy’n dymuno addasu / ymestyn i ddarparu cartref 
parhaol i blentyn a faethwyd, mewn achosion lle nad yw’n bosibl / briodol i’r 
plentyn gael ei fabwysiadu neu ddychwelyd adref. 

 
 
Arian Poced  
 
Mae gan blentyn sy’n derbyn gofal hawl i gael arian poced ac nid oes raid iddynt wneud 
unrhyw beth i’w ennill. Mae arian poced yn ffurfio rhan o’r Lwfans Maethu a dylid ei roi yn 
uniongyrchol i’r plentyn (neu ei dalu i gyfrif cynilo'r plentyn).  
 
 
Lwfans Byw i’r Anabl 
 
Mae’r Lwfans Byw i'r Anabl (LBA) yn fudd-dal di-dreth er mwyn helpu â chostau 
ychwanegol sy'n gysylltiedig â gofalu am blentyn sydd: 

 dan 16 oed 

 yn cael anhawster cerdded neu sydd angen mwy o ofal na phlentyn o’r un oedran 
sydd heb anabledd 

 
Caiff LBA ei dalu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i unigolion anabl er mwyn darparu 
cymorth ariannol i ddiwallu’r anghenion ychwanegol sydd ganddynt o ganlyniad i’r anabledd 
hwnnw. 
 
Daw’r oedolyn sy’n gwneud cais i hawlio’r LBA ar ran y plentyn yn benodai. Os yw’r plentyn 
mewn gofal maeth, dylai’r gofalwr maeth fod yn benodai i'r LBA ar ran y plentyn. 
 
Os yw plentyn yn mynd i mewn i ofal ac eisoes yn derbyn LBA, bydd y Gwasanaethau Plant 
yn cynorthwyo'r rhiant i derfynu eu hymgysylltiad â'r hawliad ac yn eu hysbysu o’r 
goblygiadau i’w budd-daliadau eraill (e.e. Lwfans Gofalwyr). 
 



 

Os yw plentyn yn symud i leoliad maethu, dylai’r gofalwr maeth ildio ei statws penodai ar 
gyfer y plentyn a, lle bo hynny’n briodol, darparu manylion y penodai nesaf i’r Adran Gwaith 
a Phensiynau. 
 
Mewn ymgynghoriad â’r plentyn (lle bo hynny’n briodol), dylai Gweithiwr Cymdeithasol a 
gofalwr maeth y plentyn gytuno sut y dylai'r LBA gael ei wario. Mae’n rhaid i’r penderfyniad 
hwn gael ei gymeradwyo gan y Pennaeth Gwasanaeth ac mae’n rhaid iddo gael ei 
gofnodi’n ffurfiol ar ffeil y plentyn. Caiff y penderfyniad ei adolygu yn barhaus fel rhan o’r 
Cyfarfodydd Adolygu Plant Sy'n Derbyn Gofal. 
 
Mae’n rhaid i ofalwyr maeth sy’n gwneud cais am LBA ar ran y plentyn roi gwybod i 
Weithiwr Cymdeithasol y plentyn a’r Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol am y cais a’u 
bod yn derbyn y budd-dal os yw'r cais yn llwyddiannus. 
 
Ar y cyd â’r rhieni os yw hynny’n briodol, dylai’r gofalwr maeth a’r Gweithwyr Cymdeithasol 
gytuno sut y dylai'r LBA gael ei wario a dylai hynny fod yn gynwysedig yng Nghynllun Gofal 
y plentyn. Dylai gofalwyr maeth gadw cofnod o sut mae'r lwfans yn cael ei wario trwy 
ddefnyddio'r ffurflen LBA (gweler atodiad). Dylid rhannu’r cofnod hwn gyda Gweithwyr 
Cymdeithasol a Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol wrth oruchwylio. 
 
Dylid monitro gwariant y LBA trwy ddefnyddio ffurflen LBA sydd ar gael gan y Tîm Maethu 
yn ystod sesiynau goruchwylio. 
 
Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar bolisi 5.19 - Lwfans Byw i'r Anabl - Plant Sy'n Derbyn 
Gofal a Gofalwyr Maeth (gweler yr atodiad).  
 
Taliadau ar gyfer gwyliau crefyddol, penblwyddi a gwyliau 
 
Bwriad y Lwfans Maethu yw talu costau gofalu am blentyn ac o ganlyniad ni chaiff unrhyw 
lwfansau ychwanegol eu talu, ac eithrio: 
 
Grant gwyliau crefyddol e.e. Nadolig – mae swm sy’n cyfateb i wythnos o Lwfans Maethu 
yn daladwy i bob plentyn yn y cartref maethu yn ystod cyfnod yr ŵyl. 
 
Grant pen-blwydd – telir lwfans sy’n cyfateb i wythnos o Lwfans Maethu i blentyn o’r oedran 
hwnnw. 
 
Grant gwyliau – telir lwfans uchaf sy’n cyfateb i bythefnos o Lwfansau Maethu ar gyfer pob 
plentyn mewn gofal maeth yn ddibynnol ar statws y lleoliad.  Bydd angen llenwi Ffurflen 
Cymorth Ariannol a dangos derbynebau. 
 
Am arweiniad pellach ar y Lwfansau Maethu, darllenwch yr atodiad: ‘Lwfansau Maethu 
2019/2020’ 
 
 
Cludiant 
 
Mae CBSW yn nodi disgwyliad y bydd gofalwyr maeth yn diwallu anghenion cludiant 
plentyn yn y lleoliad. Fodd bynnag os oes angen darparu cludiant i blentyn yn rheolaidd, 
dylid cofnodi hynny yn y Cynllun Gofal neu fel rhan o’r ymweliad statudol. Dylid nodi unrhyw 



 

resymau pam na all y gofalwr maeth gludo plentyn cyn gynted ag sy’n bosibl gan ddarparu 
rhesymeg glir.  
 
Disgwylir i gostau cludiant gael eu talu o fewn y lwfans cynhaliaeth maethu safonol e.e. 
teithio i’r ysgol, gweithgareddau cymdeithasol, adolygiadau, trefniadau cyswllt ar gyfer 
siwrneiau hyd at 20 milltir y mis.  Fodd bynnag, os gofynnir i ofalwyr maeth deithio dros 20 
milltir, bydd ad-daliad o 30c y filltir yn daladwy.   
 
Dylid cyfeirio at y Ffurflen Hawlio Costau Teithio yn yr atodiad.  
 
Hunangyflogaeth, Gostyngiad Yn Y Dreth a Budd-daliadau Ychwanegol 
 
Mae pob gofalwr maeth yn cael ei drin fel gweithiwr hunangyflogedig at ddibenion treth ac 
mae gofyn iddynt gwblhau ffurflen hunanasesiad treth yn flynyddol.  
 
Pan gewch eich cymeradwyo fel gofalwr maeth, mae’n rhaid i chi gofrestru gyda Chyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) fel gweithiwr ‘hunangyflogedig’. Bydd CThEM yn codi tâl 
cosb os na fyddwch wedi cofrestru cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y flwyddyn dreth y 
cawsoch eich cymeradwyo. Mae’n bwysig hefyd eich bod yn dechrau cadw cofnodion o’r 
plant yr ydych yn eu maethu, eu hoedrannau a dyddiadau dechrau a gorffen gofalu 
amdanynt.  
 
Mae’n rhaid i bawb sy’n hunangyflogedig hefyd gofrestru i dalu cyfraniadau Yswiriant 
Gwladol Dosbarth 2.  
 
Mae gan Ofalwyr Maeth hawl i gael gostyngiad yn y dreth gan CThEM sy’n cynnwys swm 
penodedig o £10,000 ar gyfer pob aelwyd am flwyddyn lawn. Ar ben hynny, mae’r gofalwyr 
maeth yn derbyn ‘gostyngiad gofal cymwys’. Bydd y swm cymwys yn dibynnu ar sawl 
ffactor gan gynnwys faint o blant yr ydych wedi’u maethu neu yr ydych yn eu maethu ar hyn 
o bryd, oedran y plant sy’n cael eu maethu, a pha mor hir yr oeddech yn gofalu amdanynt 
yn ystod y flwyddyn dreth. Cyfanswm gostyngiad yn y dreth wythnosol i blentyn dan 11 oed 
yw £200 yr wythnos, a £250 i blant 11 oed neu’n hŷn. 
 
Mae CThEM wedi creu modiwl e-ddysgu am ddim yn arbennig ar gyfer gofalwyr maeth. 
Mae’n cynnwys gwybodaeth am fod yn hunangyflogedig, sut i gofrestru fel gweithiwr 
hunangyflogedig, y ‘gostyngiad gofal cymwys’, cadw cofnodion a mwy. 
http://www.hmrc.gov.uk/courses/syob2/fc/index.htm  
 
Mae gofalwyr maeth sydd wedi cael eu cymeradwyo gan CBSW ac wedi maethu plentyn yn 
y flwyddyn dreth berthnasol cyn y flwyddyn dreth bresennol yn gymwys am ostyngiad o 
75% yn eu bil treth y cyngor. Mae hyn yn cynnwys Gofalwyr Maeth Cyffredinol a Gofalwyr 
sy’n Berthynas, yn ogystal â Gofalwyr Maeth sydd wedi’u cymeradwyo gan CBSW ond sy’n 
byw y tu allan i’r sir. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar y polisi yn yr atodiad (Cynllun 
Gostyngiad Treth y Cyngor Yn Ôl Disgresiwn) neu cysylltwch â'r Tîm Maethu ar 01978 
295316.  
Mae gan ofalwyr maeth sy’n cael eu cyflogi gan CBSW hawl i 5 diwrnod ychwanegol o 
wyliau blynyddol y flwyddyn. I staff rhan amser bydd hwn yn cael ei gyfrifo mewn oriau pro-
rata.    
 
 

http://www.hmrc.gov.uk/courses/syob2/fc/index.htm


 

Yswiriant 
 
Fel gofalwr maeth cymeradwy, byddwch yn cael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a phob 
risg fel rhan o’r gefnogaeth gan yr Awdurdod Lleol.  
 
Trwy fod yn aelodau o’r rhwydwaith maethu, mae gofalwyr maeth hefyd yn derbyn yswiriant 
amddiffyniad cyfreithiol yn ogystal â chyngor a gwybodaeth ddiduedd. 
 

Mae CBSW yn cydnabod y risg ychwanegol bosibl i ofalwyr maeth sy’n derbyn plentyn felly 
bydd y Gwasanaeth Maethu bob amser yn ceisio bod yn gydymdeimladol o’u sefyllfa. Fodd 
bynnag, mae’n rhaid i bob gofalwr maeth fod yn gyfrifol am hysbysu eu hyswirwyr o'u 
statws i sicrhau nad yw eu hyswiriant yn cael ei annilysu. Mae hyn yn cynnwys yswiriant 
adeiladau, cynhwysion, ceir a theithio. 
 
Mae’r Awdurdod Lleol yn darparu’r sicrwydd yswiriant canlynol i ofalwyr maeth:- 
 
Adeiladau a Chynhwysion 
Colli neu ddifrodi adeiladau a chynhwysion sy’n perthyn i’r teulu maeth trwy law 
uniongyrchol y plentyn yn eu gofal. Nid yw hynny’n cynnwys cerbydau. Y swm a yswirir yw 
£100,000 y teulu yn amodol ar dâl-dros-ben o £100.  
 
Atebolrwydd Cyhoeddus: 
Yswirio gofalwyr maeth ar gyfer atebolrwydd cyfreithiol i dalu costau iawndal a hawlwyr 
mewn perthynas ag anaf neu farwolaeth person, difrod i eiddo sy’n deillio o faethu plant 
mewn gofal yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam hyd at £5,000,000 heb unrhyw dâl-
dros-ben. Mae’r yswiriant atebolrwydd cyhoeddus hwn hefyd yn amddiffyn gofalwyr maeth 
yn erbyn hawliadau yn eu herbyn, megis cyhuddiadau o gamdriniaeth, gan y plentyn sy’n 
derbyn gofal ganddynt neu wedi derbyn gofal ganddynt yn y gorffennol. 
 
Dylid gwneud cais i hawlio o dan y polisi yn ysgrifenedig i: 
Yswiriant 
Yr Adran Gyllid a TGCh 
Neuadd y Dref 
Wrecsam 
LL11 1NF 
Rhif ffôn: 01978 292214 
 
Am fwy o wybodaeth gweler yr atodiad: ‘Polisi 5.3 – Yswiriant i Ofalwyr Maeth’.  
 
 
 
  



 

Adran 5 – Gofalu am blentyn 
 
Paru 
 
Mae’n bwysig bod mesurau yn cael eu gweithredu i baru gofalwyr maeth yn ofalus gyda 
phlant er mwyn sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu’n ddiogel ac i osgoi 
sefyllfaoedd a allai wneud y plentyn a’r gofalwr maeth yn agored i niwed.   
 
Bydd pob plentyn sy’n derbyn gofal yn cael asesiad o anghenion yn unol â’r Fframwaith 
Asesu i blant mewn angen a’u teuluoedd. Bydd anghenion plentyn yn cael eu cofnodi’n glir 
yn y cynllun gofal a chymorth megis: 
 
• Ethnigrwydd 
• Crefydd 
• Oed 
• A oes angen lleoli'r plentyn gyda brodyr a chwiorydd 
• Daearyddiaeth 
• Yr angen am gyswllt 
• Lleoliad yr ysgol 
• A oes angen sylw neu gwmni ar y plentyn 
• Sgiliau ac adnoddau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion ac ymddygiad y plentyn 
• Hyd y cyfnod lleoli  
 
Yn ogystal â’r rhain, mae’n bwysig bod dymuniadau a theimladau’r plentyn a’r teulu yn cael 
eu hystyried a byddant yn cael eu cofnodi fel rhan o’r broses baru. Bydd y plentyn sy’n 
derbyn gofal yn cael ei baru gyda’r gofalwr maeth sy’n gallu diwallu anghenion y plentyn 
orau. Mae’r Gwasanaeth Maethu yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau i baru’r plentyn 
a’r gofalwr maeth. Bydd pariad llwyddiannus yn darparu sefydlogrwydd sydd ei angen ar 
blentyn yn ystod y cyfnod anodd hwn yn eu bywydau.  
 
Os yw’n glir o'r cychwyn cyntaf nad yw holl anghenion y plentyn yn cael eu diwallu gan 
ofalwr maeth penodol, dylid ystyried hyfforddiant priodol i sicrhau bod y gofalwr maeth yn 
deall anghenion y plentyn. Os tybir bod y pariad yn hyfyw, caiff y gofynion hyfforddi eu 
hysgrifennu yn y cytundeb lleoli.  
 
Cynllunio Lleoliad 
 
Mae’n rhaid i Weithiwr Cymdeithasol y plentyn baratoi Cynllun Lleoli (fel rhan o Gynllun 
Gofal a Chymorth y plentyn) sy’n nodi sut y bydd y lleoliad yn cyfrannu at ddiwallu 
anghenion y plentyn yn unol ag atodlen 3 y Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu 
Achosion 2015.   
 
Dylid paratoi’r Cynllun Lleoli cyn i’r plentyn symud i mewn i’r lleoliad. Fodd bynnag, os nad 
yw’n rhesymol ymarferol i gynllun lleoli gael ei baratoi cyn lleoli’r plentyn, mae’n rhaid i’r 
Cynllun Lleoli gael ei baratoi cyn pen 5 diwrnod gwaith ar ôl i’r lleoliad ddechrau.  
 
 
 
 
 

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/1818/made
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/1818/made


 

Lleoli mewn Argyfwng 
 
Gallai Gwasanaeth Maethu Wrecsam neu Dîm Dyletswydd Argyfwng (TDA) y Tu Allan i 
Oriau Gogledd Ddwyrain Cymru gysylltu â chi os oes angen lleoli plentyn mewn argyfwng.  
Byddwn yn ceisio cysylltu â chi mewn perthynas â phlant sydd o fewn ystod eich 
cymeradwyaeth bob amser, ond ar rai achlysuron mae'n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi 
mewn argyfwng mewn cysylltiad â phlant sydd y tu hwnt i'r ystod hwnnw. Mae’n bwysig eich 
bod yn cydnabod eich hawl i ddewis p’un a ydych yn derbyn unrhyw leoliad(au) maethu. 
 
Os ydych ar gael ac yn cytuno lleoli plentyn, byddwch yn derbyn y wybodaeth ganlynol gan 
y gwasanaeth maethu: 
 

• Ffurflen Cytundeb Lleoli, a fydd yn cael ei llenwi cyn lleoli neu cyn pen 72 awr ar 
ôl lleoli.  

• Cynllun Gofal Diogel – a gwblheir ar y cyd rhwng Gweithiwr Cymdeithasol y 
Gwasanaeth Maethu, Gweithiwr Cymdeithasol y Plentyn, y plentyn (os yw 
hynny’n briodol) a’r Gofalwyr Maeth.  

• Ffurflen Dirprwyo Cydsyniad yr Awdurdod Lleol – i’w llenwi gan y Gweithiwr 
Cymdeithasol Gofal Plant a’i darparu i’r gofalwr maeth  

• Cynllun Gofal a Chymorth y plentyn – a ddarperir gan Weithiwr Cymdeithasol y 
plentyn 

• Cofnod Gwybodaeth am Leoliad – a ddarperir gan Weithiwr Cymdeithasol y 
plentyn 

• Ffurflen Amrywio / Eithrio cymeradwyaeth (os yw hynny’n berthnasol) 
 
Os yw plentyn yn cael ei leoli gyda chi gan y TDA y tu allan i oriau, dylai’r wybodaeth 
ganlynol gael ei darparu i chi: 

• Ffurflen Cytundeb Lleoliad 
• Cofnod Gwybodaeth Am Leoliad 
• Cynllun Gofal a Chymorth ar gyfer y plentyn 

 
Os na fyddwch wedi derbyn unrhyw un o’r uchod cysylltwch â’ch Gweithiwr Cymdeithasol 
Goruchwyliol.   
 
Fel gofalwr maeth mae’n hanfodol sicrhau bod gennych offer angenrheidiol i ymgymryd â’r 
dasg.  Bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol yn nodi unrhyw ofynion fel rhan o’r 
cytundeb lleoli a bydd yn cael ei adolygu yn rheolaidd. 
 
 
Ymgartrefu 
 
Mae plant sy’n dod i “dderbyn gofal” yn dod ag amrywiaeth o brofiadau ac emosiynau gyda 
nhw. Mae’n bwysig cofio bod cael eu tynnu o’u cartrefi ac oddi wrth eu rhieni, teulu a 
ffrindiau, beth bynnag fo’r amgylchiadau, yn brofiad trawmatig a gofidus i blant. Bydd angen 
cysur a sicrwydd arnyn nhw. Bydd angen i’r plant deimlo eu bod yn cael eu croesawu heb 
gael eu gorlethu gyda sylw a ffws.  
 
Bydd angen eu helpu i ddeall pam nad ydynt yn byw gyda'u teulu ac addasu i fyw gyda 
dieithriaid. Ni fydd plant o reidrwydd yn cofio popeth a ddywedir wrthyn nhw am y broses 



 

symud a'r teulu newydd. Mae angen amynedd a dealltwriaeth arnynt a siawns i ddod i 
delerau gyda'u hamgylchiadau newidiol. 
 
Pan fydd y plentyn yn ymweld cyn lleoli a/neu ar y diwrnod y maent yn cael eu lleoli, mae’n 
bwysig bod eu hystafell wely yn barod ar eu cyfer. Dylid sicrhau bod lle ar gael ar gyfer eu 
dillad a’u meddiannau. Efallai y bydd angen iddyn nhw gael teganau cyfarwydd ac ati o’u 
cwmpas. Efallai y bydd cael ffotograffau o’u teulu yn eu helpu, trafodwch hyn gyda 
gweithiwr cymdeithasol y plentyn a fydd yn eich cynghori p’un a yw hyn yn briodol. 
 
Mae’n hawdd trin plant maeth newydd fel gwesteion er mwyn gwneud iddyn nhw deimlo’n 
gartrefol ac er mwyn iddynt ein hoffi. Ond mae’n well bod yn onest am eich disgwyliadau o’r 
dechrau. Fel arall gallai’r plentyn deimlo’n ddryslyd ac yn ansefydlog pan ddaw pethau i 
drefn arferol. Bydd y cytundeb lleoliad maethu yn helpu i egluro beth yw disgwyliadau pawb. 
 
Bydd angen meddwl yn galed am eich ‘Rheolau Tŷ’ a’ch disgwyliadau o’r cychwyn cyntaf a 
dylid esbonio’r rhain wrth y plentyn fel nad oes disgwyl iddyn nhw addasu i’r rhain heb 
wybod beth ydyn nhw. 
 
 
Hunaniaeth 
 
Mae hunaniaeth a hunan-hyder pob plentyn yn cael ei werthfawrogi a'i hyrwyddo; bydd 
gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr maeth yn gweithio ar y cyd i wella hyder plant a’u 
hymdeimlad o hunan-werth. 
 
Mae’n rhaid parchu hil, diwylliant, crefydd ac iaith y plentyn a dylid herio gwahaniaethu ar 
ran unrhyw blentyn. Dylech hyrwyddo treftadaeth a hunaniaeth diwylliannol a chrefyddol y 
plentyn. 
 
Credoau – efallai y bydd gennych gredoau cryf eich hunain. Ni ddylech wthio’r rhain ar 
blentyn ac mae angen trafod materion megis mynychu eglwys neu werthoedd yr aelwyd a’u 
cofnodi yn y Cytundeb Lleoli Maethu. 
 
Hyrwyddo hunaniaeth gadarnhaol ac agweddau cadarnhaol tuag at y rhieni biolegol 
 
Mae’n bwysig hyrwyddo positifrwydd o ran hunaniaeth plentyn gan gynnwys  
hyrwyddo’n gadarnhaol eu hunaniaeth rywiol a’u hamrywiaeth wrth ofalu am bobl ifanc sy’n 
hoyw neu’n drawsryweddol neu wrth weithio gydag aelodau o’r teulu lle mae’r un 
ystyriaethau yn berthnasol. 
 
Yn ogystal mae’n rhaid i ofalwyr maeth gadw agwedd bositif tuag at rieni biolegol y plentyn 
a'u teulu ehangach, gan gefnogi a hyrwyddo cyswllt gyda nhw a pheidio â barnu 
amgylchedd cartref y plentyn, er mwyn cefnogi plant i gynnal barn gadarnhaol amdanynt eu 
hunain. 
 
 
Mae’n bosibl y bydd hyn yn gymhleth ar rai achlysuron oherwydd ymddygiadau eithriadol y 
teulu biolegol ac mewn gwirionedd nid yw’r disgwyliad hwn yn awgrymu y dylid celu 
ymddygiad y rhieni oddi wrth y plentyn. Er hynny dylid cadw agwedd bositif cymaint ag sy’n 
bosibl. 



 

Enwau 
 

 Mae enwau’n bwysig iawn – mae angen parchu enw plentyn ac ni ddylid ei fyrhau 
na’i newid heb ganiatâd a heb drafod gyda’r Gwasanaeth Maethu a’r rhieni. 

 Dylid annog plant i beidio â'ch galw chi fel gofalwyr maeth yn ‘mami a dadi' / 'mam a 
dad' gan y gall hyn achosi dryswch i'r plentyn a gofid i'r rhieni biolegol. Mae angen 
cymryd teimladau eich plant eich hun i ystyriaeth hefyd. 

 Mae plentyn yn cadw ei enw ei hun pan gaiff ei faethu. Hyd yn oed os yw plentyn 
maeth yn mynegi dymuniad i newid ei enw, dim ond trwy’r llys y gellir gwneud hynny. 

 
Meddiannau Personol 
 

 Dylid parchu, gwerthfawrogi a chadw meddiannau personol plant yn ddiogel. I rai 
plant efallai mai dyma eu hunig gysylltiad â'u gorffennol ac felly bydd angen iddynt 
fod yn rhan o siwrnai eu bywyd a dylent bob amser fynd gyda'r plentyn wrth iddyn 
nhw symud ymlaen. 

 I fabanod a phlant ifanc mae arogleuon a gweadau cyfarwydd yn eu helpu i deimlo’n 
saff a diogel. Rydym yn annog gofalwyr maeth a rhieni sy'n mabwysiadu i sicrhau 
bod y plant yn mynd â’u dillad gwely a gwrthrychau cyfarwydd gyda nhw i’w helpu â'r 
broses ymgartrefu mewn lleoliadau mabwysiadu newydd. 

 Ni ddylai meddiannau plant gael eu cludo mewn bagiau bin du na bagiau 
plastig dan unrhyw amgylchiadau. Mae bagiau / blychau teithio ar gael gan eich 
Gweithiwr Cymdeithasol / Cymorth Goruchwyliol yn ôl y gofyn. 

 
 
Cofnodi profiadau bywyd 
 
Dylai’r gwaith o gofnodi profiadau bywyd ddechrau yn lleoliad cyntaf y plentyn a dylai 
gynnwys lleoliadau seibiant hefyd.  
 
Mae gan ofalwyr maeth rôl bwysig i’w chwarae i helpu plant i gadw atgofion a 
chyflawniadau yn ystod eu plentyndod. Penblwyddi, Nadolig, gwyliau, diwrnodau 
chwaraeon a digwyddiadau teuluol yw’r rhain fel arfer, a gallant fyfyrio arnynt fel oedolion a 
gyda’u plant eu hunain. 
 
Dylai gofalwyr maeth gadw gwobrau, cyflawniadau a chopïau o’u hadroddiadau ysgol fel 
rhan o ‘atgof y plentyn’ a dylid eu cynnwys yn y gwaith cofnodi profiadau bywyd.  
 
Dylid casglu gwybodaeth mewn albymau a/neu flychau atgofion, pa bynnag un y tybir sydd 
fwyaf priodol. Caiff y deunyddiau hyn eu cyflenwi gan y gwasanaeth maethu.  
 
Dylai gwaith cofnodi profiadau bywyd symud gyda’r plentyn os ydynt yn newid lleoliad. 
 
Mae hyfforddiant gwaith cofnodi profiadau bywyd ar gael i ofalwyr maeth, gofynnwch i’ch 
Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol am fanylion pellach. 
 
 
 
 
 



 

Apiau ‘Mind of My Own’ 
 
Mae CBSW yn defnyddio apiau ‘Mind Of My Own’ i alluogi plant a phobl ifanc i fynegi eu 

barn. Rhaglen ar y rhyngrwyd yw hon sy’n rhoi dull uniongyrchol a chyfleus i blant a phobl 

ifanc fynegi eu barn.  

 

Mae apiau ‘Mind Of My Own’ yn cynnwys dwy nodwedd – ap ‘One’ ac ‘Express’: 

Ap ‘One’ 
 

Mae ap ‘One’ yn helpu plant hŷn i gyfleu eu safbwyntiau mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw.  

 

Mae’r plant yn creu cyfrif ar ap ‘One’ ac ar ôl cofrestru gallant ei ddefnyddio ar eu pennau 

eu hunain ar unrhyw adeg o’r dydd, bob dydd o’r wythnos.  Mae ap ‘One’ yn helpu plant i 

baratoi ar gyfer unrhyw gyfarfodydd sydd ganddynt i’w mynychu, adrodd am broblemau, 

rhannu newyddion da ac ati.  

  

Nodweddion ap ‘One’ yw: 

 Gellir lawrlwytho’r ap oddi ar ‘app store’ neu ‘google play’ 

 Gellir cael gafael arno ar y we trwy https://one.mindofmyown.org.uk/   

 Gall plant ei ddefnyddio’n annibynnol ar unrhyw declyn bob awr o’r dydd, bob 

dydd o’r wythnos  

 Gellir ei ddefnyddio ar y cyd â gweithiwr neu ar gyfrif gweithiwr  

 Gellir ei ddefnyddio ar gyfer cyfarfodydd, adolygiadau, i rannu newyddion da ac i 

ddatrys problemau. 

Ap 'Express’ 
 

Mae ‘Express’ yn ap hygyrch i blant iau a'r rheiny ag anghenion ychwanegol i fynegi eu 

barn.  

 

Mae ap ‘Express’ yn: 

 Defnyddio lluniau mynegiannol, llai o destun a synau cadarnhau 

 Gellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw broses addysg, iechyd neu i gynllunio/adolygu 

gofal cymdeithasol  

 Mae wedi’i lunio i’w ddefnyddio ar y cyd â gweithiwr proffesiynol (ni ellir ei 

ddefnyddio’n annibynnol) 

 

 

Mae Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn yn gyfrifol am gyflwyno’r plentyn i apiau ‘Mind Of My 

Own’ a chanfod pa ap sydd fwyaf priodol i’r plentyn, yn seiliedig ar eu hoedran, lefelau 

dealltwriaeth a p’un a oes gan y plentyn anabledd a/neu angen ychwanegol.  

https://one.mindofmyown.org.uk/


 

Dylai gofalwyr maeth annog a hwyluso plant i ddefnyddio apiau ‘Mind Of My Own’ lle bo 

hynny’n briodol. Dylai hynny gynnwys sicrhau bod plant yn gallu cael mynediad ato yn 

breifat os ydynt yn dymuno. 

 

Ni ddylai gofalwyr maeth agor cyfrifon i bobl ifanc gan ddefnyddio eu cyfeiriadau e-bost eu 

hunain.  

 
 
Gofalu am blant dan flwydd oed 
 
Y GIG sydd â'r wybodaeth ddiweddaraf am ofalu am fabanod: 
https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/being-a-parent/?tabname=your-
newborn    
 
Cysgu 
 
Am y 6 mis cyntaf dylai babanod gysgu yn yr un ystafell â chi, ddydd a nos. Dylent gysgu ar 
eu cefnau mewn cot neu grud basged.  
 
 
Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod / Marwolaeth Yn Y Crud  
 
Ni wyddom pam mae rhai babanod yn marw’n sydyn ac heb reswm amlwg o syndrom 
marwolaeth sydyn babanod (SIDS) neu farwolaeth yn y crud. 
 
Mae arbenigwyr yn gwybod bod gosod baban i gysgu ar ei gefn yn gostwng y risg, a bod 
gwneud baban yn agored i fwg sigarét neu ganiatáu iddyn nhw or-gynhesu yn cynyddu’r 
risg.  
 
Gwyddom hefyd bod cysylltiad rhwng cysgu gyda’ch baban ar wely, soffa neu gadair (cysgu 
ar y cyd) â SIDS. 
  
Sut i ostwng y risg o SIDS: 

• Gosodwch eich baban ar ei gefn i gysgu, mewn cot yn yr un ystafell â chi, am y 6 mis 
cyntaf.  

• Peidiwch ag ysmygu yn ystod beichiogrwydd neu pan ydych yn bronfwydo, a 
pheidiwch â gadael i unrhyw un ysmygu yn yr un ystafell â'ch baban.  

• Peidiwch â rhannu gwely gyda’ch baban os ydych wedi bod yn yfed alcohol, os 
ydych yn cymryd cyffuriau neu os ydych yn ysmygwr.  

• Peidiwch byth â chysgu gyda’ch baban ar soffa neu gadair freichiau.  
• Peidiwch â gadael i’ch baban fynd yn rhy boeth neu’n rhy oer.  
• Peidiwch a gorchuddio pen eich baban. Dylid tycio eu blanced i mewn dim uwch na’u 

hysgwyddau.  
• Gosodwch y baban gyda’i draed ar ben isaf y cot neu’r crud basged. 

 
 
Bwydo  
 
Gall y cyngor a’r cyfarwyddyd yn y maes hwn newid yn unol â’r gwaith ymchwil 

https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/being-a-parent/?tabname=your-newborn
https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/being-a-parent/?tabname=your-newborn


 

diweddaraf sydd ar gael. Mae’r wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf am fwydo, diheintio 
poteli a gwneud llaeth fformiwla babanod ar gael ar wefan y GIG neu gan eich Ymwelydd 
Iechyd.  
Mae mwy o wybodaeth ar gael ynglŷn â bwydo yma:  
https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/?tabname=your-newborn  
 
Ymolchi 
 
Nid oes raid i chi roi bath i’ch babi bob dydd, ond os ydynt yn mwynhau, nid oes rheswm i 
beidio.  
Mae’n well peidio â rhoi bath i’ch baban yn syth ar ôl bwydo neu pan fydd yn llwglyd neu’n 
flinedig. Gofalwch bod yr ystafell lle rydych yn rhoi bath i’ch babi yn gynnes.  
 
Gwnewch yn siŵr bod popeth gennych wrth law: bath babi neu bowlen golchi llestri lân 
gyda dŵr cynnes, dau dywel, clwt glân, dillad glân a gwlân cotwm. 
 
Peidiwch byth â gadael eich babi ar ei ben ei hun yn y bath, dim hyd yn oed am eiliad. 
 
Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y GIG: https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-
baby/washing-your-baby/  
 
 
Seddi Ceir i Fabanod 
 
Fel arfer mae’n rhaid i blant ddefnyddio sedd car nes eu bod yn 12 oed neu’n 135 centimetr 
o daldra, pa bynnag un sy’n digwydd gyntaf. 
 
Mae’n rhaid i blant sydd dros 12 oed neu’n dalach na 135cm wisgo gwregys diogelwch. 
 
Gallwch ddewis sedd car i'ch plentyn yn unol â thaldra neu bwysau eich plentyn. 
 
Mae gwefan Seddi Car Plant (ROSPA) yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut i ddewis sedd 
a theithio’n ddiogel gyda phlant mewn ceir.  
 
Offer a theganau babanod 
 
Mae’n rhaid i offer a theganau babanod gynnwys nod CE a bod mewn cyflwr da. 
 
Cyngor diogelwch da gan ROSPA ynglŷn â theganau:  

• Prynwch deganau o siopau uchel eu parch - chwiliwch am y symbol CE 
• Gofalwch bod y tegan yn addas i’r plentyn – gwiriwch yr ystod oedran 
• Byddwch yn arbennig o ofalus gyda theganau i blant dan dair oed 
• Byddwch yn wyliadwrus o blant ifanc yn chwarae gyda theganau plant hŷn 
• Gwiriwch y teganau am wallt rhydd a darnau bach, ymylon miniog a chorneli pigog 
• Gofalwch bod siglenni a llithrennau mewn gerddi yn gadarn ac nad oes perygl o 

dagu 
• Gwiriwch y teganau yn rheolaidd am arwyddion o draul.  Dylech eu trwsio neu eu 

taflu i ffwrdd lle bo hynny’n angenrheidiol 
• Cadwch ardaloedd chwarae yn daclus 
• Dilynwch y cyfarwyddiadau a’r rhybuddion a ddarperir gyda theganau 

https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/?tabname=your-newborn
https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/washing-your-baby/
https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/washing-your-baby/
https://www.childcarseats.org.uk/choosing-using/


 

• Goruchwyliwch blant ifanc wrth iddyn nhw chwarae 
 
Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch teganau, edrychwch ar dudalen we ‘Diogelwch 
Teganau’ ROSPA.  
 
P’un a ydych yn prynu pram neu fygi newydd sbon neu ail law, dylech bob amser edrych 
am gyfeiriad at safon diogelwch - fel arfer bydd hwn yn BS 7409 neu BSEN 1888:2003.  
 
Dylech bob amser wirio a yw’r nwyddau yr ydych yn eu prynu yn ddiogel ac nad ydynt wedi 
cael eu galw yn ôl. Dylent hefyd gynnwys marc i ddangos eu bod yn cydymffurfio â’r 
safon(au) diogelwch a grybwyllwyd. Gwiriwch pob harnais i sicrhau bod ganddynt bump 
strap a chofiwch nad yw seddi nad ydynt yn gogwyddo yn addas i blant dan chwe mis oed. 
 
Cyn i chi roi eich plentyn mewn bygi neu gadair wthio: 

• Gwiriwch y brêcs (tynnwch a rhyddhawch y brêcs cyn eu gwthio) 
• Gwiriwch a ydynt wedi cael eu hagor yn iawn a'u "cloi" at ei gilydd yn gywir 
• Gwiriwch nad oes unrhyw ddifrod gan gynnwys ymylon miniog neu ddefnydd wedi 

rhwygo. 
 
Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch cadeiriau gwthio a bygis, ewch i dudalen we 
‘Cadeiriau Gwthio a Bygis’ ROSPA.  
 
 
Gofalu am blentyn sydd wedi cael ei gam-drin 
 
Pan leolir plentyn gyda chi, byddwch yn cael gwybodaeth lawn ynglŷn ag unrhyw 
gamdriniaeth y mae plentyn wedi’i gael gan gynnwys amheuaeth o gamdriniaeth sydd heb 
ei brofi. Yn aml ni fyddwn yn gwybod i ba raddau y mae plentyn wedi cael ei gam-drin neu 
ei esgeuluso pan gaiff ei leoli gyda chi gyntaf ac mae’n bosibl y daw hynny i’r amlwg yn 
ystod y cyfnod lleoli. Gan hynny mae’n rhaid i chi bob amser ddilyn ymarfer ‘gofalu mwy 
diogel’ gyda'r holl blant yr ydych yn eu maethu. 
 
Mae’n hanfodol bod unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei rhannu ar unwaith gyda’r 
Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol a Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn, gan y bydd hyn 
yn helpu pawb sy'n gysylltiedig â’r plentyn i ddeall pa ofal a/neu gymorth sydd ei angen 
arno/arni. 
 
Cam-drin Corfforol 
 
Mae camdriniaeth gorfforol yn cynnwys taro, slapio, gorddefnyddio neu gamddefnyddio 
meddyginiaeth, ataliaeth ormodol neu gosbau amhriodol.  
 
Pan gaiff plant eu lleoli, efallai y bydd yn amlwg o gleisiau neu anafiadau eraill sydd 
ganddynt 
eu bod wedi cael eu cam-drin yn gorfforol. Mae’n bosibl y gofynnir i ofalwyr maeth 
gynorthwyo i fynd â'r plentyn i apwyntiadau asesiadau iechyd / meddygol.  
 
Gall natur yr anafiadau a mae plentyn wedi’i ddioddef fod yn frawychus a gall wneud i’r 
plentyn deimlo dicter tuag at y sawl sydd wedi gwneud y niwed neu sy'n cael ei amau o 

https://www.rospa.com/Home-Safety/Advice/Product/Toy-Safety
https://www.rospa.com/Home-Safety/Advice/Product/Toy-Safety
https://www.rospa.com/Home-Safety/Advice/Product/Pushchairs-and-Buggies.aspx


 

wneud y niwed. Fodd bynnag mae’n bosibl y disgwylir i ofalwyr maeth gyfarfod gyda rhieni 
biolegol ac aelodau o’r teulu sydd wedi niweidio’r plentyn neu ei amau o niweidio’r plentyn. 
 
Mae’n hanfodol nad yw gofalwyr yn beirniadu nac yn condemnio’r plentyn nac eraill. Gall 
plant sydd wedi cael eu niweidio’n gorfforol ddychwelyd at eu teuluoedd a bydd angen 
annog a chynnal y berthynas a’r cyswllt presennol tra bod ymchwiliadau a phenderfyniadau 
yn cael eu gwneud am ddyfodol y plentyn. 
 
Cam-drin Rhywiol 
 
Mae cam-drin rhywiol yn cynnwys gorfodi neu ddenu plentyn neu berson ifanc i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau rhywiol, p’un a yw’r plentyn yn deall beth sy’n digwydd ai 
peidio, gan gynnwys: cyswllt corfforol, boed yn weithredoedd treiddiol neu anhreiddiol; 
gweithgareddau di-gyswllt, megis cynnwys plant mewn gweithgareddau gwylio neu 
gynhyrchu deunyddiau pornograffig neu wylio gweithgareddau rhywiol neu annog plant i 
ymddwyn mewn ffyrdd rhywiol amhriodol.  
 
Os gwyddom bod plentyn wedi cael ei gam-drin yn rhywiol, bydd Gweithiwr Cymdeithasol y 
plentyn yn rhoi’r hanes hwn i chi fel y gallwch ddarparu gofal priodol i'r plentyn a'i amddiffyn. 
Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yng Nghynllun Gofal Diogel y plentyn. Fodd 
bynnag gan nad ydym bob amser yn gwybod a yw plentyn wedi cael ei gam-drin cyn ei 
(l)leoli neu gan nad yw wedi'i brofi, mae’n rhaid i chi ddilyn ymarfer ‘gofalu mwy diogel’ 
gyda phob plentyn a faethwch bob amser. 
 
Efallai na fydd gofalwyr maeth yn gwybod beth oedd union amgylchiadau’r gamdriniaeth a 
gan hynny ni fyddant yn gallu paratoi eu hunain am y 'sbardunau' a fydd yn dod ag atgofion 
yn ôl neu’n denu ymateb rhywiol gan y plentyn. Fodd bynnag os yw gweithred yn denu 
ymateb gan blentyn sy’n annisgwyl neu’n anghymesur, dylid ymdrin â hynny mewn modd 
sensitif, ei nodi yn y dyddiadur a’i drafod gyda Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn a’ch 
Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol ar frys. 
 
 
Esgeulustod 
 
Esgeulustod yw methu â diwallu anghenion corfforol, emosiynol neu seicolegol sylfaenol 
plentyn sy’n debygol o arwain at amharu ar ei iechyd a’i ddatblygiad. 
 
Yn aml mae esgeulustod yn nodwedd ym mywydau plant sydd wedi cael eu cam-drin yn 
gorfforol neu’n rhywiol. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd plentyn wedi cael ei esgeuluso 
heb dderbyn unrhyw fath arall o gamdriniaeth. 
 
Gall esgeuluso plant yn ddifrifol yn y tymor hir arwain at oedi datblygiad, problemau iechyd, 
anawsterau dysgu, diffyg hylendid personol, lefelau cymdeithasu isel, diffyg gallu i reoli 
ymddygiad ac ati.  
 
Fel gofalwr maeth byddwch yn cael eich hysbysu o fanylion unrhyw esgeuluso a sut mae 
wedi effeithio ar y plentyn, fel y gallwch ddarparu gofal ac anogaeth sydd eu hangen ar y 
plentyn i ddechrau lleihau effeithiau’r esgeulustod.  
 



 

Yn aml mae babanod a phlant ifanc sydd wedi cael eu hesgeuluso yn dangos arwyddion o 
oedi mewn datblygiad corfforol ac emosiynol. Yn aml bydd angen rhoi sylw meddygol iddynt 
a monitro eu pwysau a’u tyfiant yn ofalus. Bydd angen i ofalwyr maeth gydweithio’n agos 
gyda staff iechyd i reoli’r rhain.  
 
Fodd bynnag, fel mathau eraill o gam-drin, mae’n bosibl na fyddwn yn gwybod i ba raddau y 
mae’r plentyn wedi cael ei esgeuluso nac unrhyw fanylion pan gaiff y plentyn ei leoli gyntaf. 
 
Cam-drin Emosiynol / Seicolegol 
 
Mae camdriniaeth emosiynol / seicolegol yn cynnwys bygythiad o niwed neu adawiad, 
rheolaeth orfodol, bychanu, camdriniaeth lafar neu hiliol, ynysu neu gilio oddi wrth 
wasanaethau neu rwydweithiau cefnogol, a gweld eraill yn cael eu cam-drin.  
 
Bydd plentyn sy’n cael ei gam-drin yn y ffyrdd a nodir uchod bob amser yn dioddef niwed 
emosiynol. Fodd bynnag, caiff datblygiad emosiynol ac ymddygiadol plentyn ei effeithio’n 
niweidiol gan gamdriniaeth emosiynol gyson neu ddifrifol neu wrthodiad heb unrhyw fath 
arall o gamdriniaeth.  
 
Bydd y math hwn o gamdriniaeth yn aml yn arwain at oedi yn natblygiad y plentyn neu fethu 
â ffynnu. Gall ymddygiadau gynnwys gwlychu, baeddu, hunan-niwed, ymosodedd, ceisio 
sylw. Fel gofalwr maeth, mae’n bwysig eich bod yn deall y niwed emosiynol y mae plentyn 
wedi’i ddioddef fel bo modd i chi ddarparu'r gefnogaeth sydd ei hangen arno/arni gyda'r 
ymddygiadau.  
 
 
Datgeliad neu amheuon o gamdriniaeth  
 
Unwaith y bydd plentyn wedi ymgartrefu mewn lleoliad maeth, efallai y bydd yn dechrau 
teimlo’n ddigon diogel a sicr i roi mwy o wybodaeth am amgylchiadau eu camdriniaeth i’r 
gofalwr maeth. Mae’n bosibl y caiff gwybodaeth ei datgelu i blentyn y teulu maeth. 
 
Mae’n bwysig iawn bod gofalwyr yn gwybod sut i ymateb yn yr amgylchiadau hyn.  
 
Dywedwch wrth y plentyn y bydd yn rhaid i chi roi’r wybodaeth i’w Gweithiwr 
Cymdeithasol. 
 
Sut i Ymateb 
Fel gofalwr, mae'n debyg y byddwch yn aml mewn sefyllfa lle byddwch yn clywed datgeliad 
o gamdriniaeth. Mae’r ffordd yr ydych yn ymateb i’r datgeliad hwnnw yn bwysig iawn. Mae 
canllawiau cyffredinol i’w dilyn wrth ymdrin â datgeliadau: 
 
1: GWRANDO ar beth sydd ganddo/ganddi i'w ddweud. Ceisiwch beidio â tharfu ar y 
plentyn na holi llwyth o gwestiynau. Gall llawer o gwestiynau wneud i’r plentyn deimlo fel pe 
bai’n cael ei holi’n dwll. Gallai hynny hefyd beryglu unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol. 
Gadewch iddo / iddi ddweud wrthych yn ei (h)amser ei hun. Peidiwch â phoeni os yw ef/hi 
yn rhoi’r gorau i siarad am ychydig – mae tawelwch yn iawn hefyd. Nid oes angen i chi 
frysio i lenwi’r bylchau. 
 
2: Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i’r plant eich bod yn eu CREDU nhw. 



 

Anaml iawn y mae unigolion yn creu storïau am gam-drin rhywiol. Mae’n bwysig hefyd 
meddwl am yr hyn yr ydych yn ei ddweud. Byddwch wedi cael eich dylanwadu, fel pawb, 
gan y mythau niferus yn ein cymdeithas bresennol am gamdriniaeth rywiol felly nid yw 
dweud yr hyn sy'n dod i'ch meddwl yn reddfol yn helpu. MEDDYLIWCH YN GYNTAF a 
gwnewch yn siŵr nad yw’ch ymateb yn atgyfnerthu unrhyw un o’r mythau hyn. 
 
3: RHEOLWCH eich teimladau eich hun. Mae’n bwysig peidio â dangos braw neu 
ddychryn. 
Gall hyn atgyfnerthu ymdeimlad a gywilydd. 
 
4: Dylech GYDNABOD eu hymddiriedaeth wrth ddatgelu gwybodaeth i chi ac amlygu eu 
dewrder a’u cryfder i gymryd camau cadarnhaol yn eu proses iachau. 
 
5 Cofiwch: 
 
DYLECH ddweud wrth y plentyn yn syth eich bod yn eu credu. 
 
DYLECH ddweud wrth y plentyn eu bod wedi gwneud y peth iawn yn dweud wrthych a’u 
bod yn ddewr yn gwneud hynny. 
 
DYLECH ddefnyddio iaith neu eirfa’r plentyn. 
 
DYLECH gydnabod ei bod yn anodd siarad am bethau fel hyn. 
 
DYLECH ddweud wrth y plentyn bod hyn wedi digwydd i blant eraill hefyd ac nad yw ar ei 
ben ei hun. 
 
DYLECH ddweud wrthynt nad ydynt yn gyfrifol am beth a ddigwyddodd ac nad ydynt yn ei 
haeddu. 
 
DYLECH ddweud wrthynt bod oedolion yn gwneud pethau anghywir ambell waith (ceisiwch 
osgoi dweud bod y troseddwr yn “sâl”). 
 
DYLECH wneud popeth y gallwch i gefnogi, cysuro a sicrhau’r plentyn. 
 
DYLECH sicrhau bod y plentyn yn teimlo’n ddiogel ar ôl datgelu. Efallai y bydd angen i chi 
aros yn agos at y plentyn er mwyn rhoi ymdeimlad o sicrwydd ychwanegol – mae’n bosibl y 
bydd y troseddwr wedi defnyddio bygythiadau. 
 
PEIDIWCH â gwneud addewidion na allwch eu cadw 
 
PEIDIWCH â mynd i banig neu ddangos eich bod wedi cael braw. Mae’n bwysig bod yn 
bwyllog a chadw rheolaeth dros eich teimladau. 
 
PEIDIWCH â rhoi’r argraff eich bod yn beio’r plentyn e.e. peidiwch â gofyn: “pam wnest ti 
adael iddo?”, “beth oeddet ti’n ei wneud yno beth bynnag?” neu “pam na wnes ti ddweud 
wrthyf i o'r blaen?" 
 
PEIDIWCH â gofyn cwestiynau ymwthiol. Gwrandewch ond peidiwch â busnesa. Parchwch 
y ffaith bod angen preifatrwydd ar y plentyn. 



 

PEIDIWCH â bod yn or-amddiffynnol. 
 
Cofiwch, pan fydd plentyn yn datgelu maent yn debygol o deimlo: 
Cywilydd – Mae plant yn aml yn teimlo cywilydd am y gamdriniaeth ei hun. 
Dryswch – Yn aml bydd y plant yn teimlo’n ddryslyd am eu teimladau tuag at y cyflawnwr. 
Ofn – Yn aml mae’r plentyn yn ofni beth fydd yn digwydd ar ôl iddyn nhw ddweud. Efallai y 
bydd ganddynt ofn y cyflawnwr, ofn y bydd y gamdriniaeth yn ailddechrau, neu y bydd y 
teulu yn chwalu. 
 
Euogrwydd – Yn aml mae plant yn beio eu hunain am y gamdriniaeth ac yn teimlo’n euog 
am ddweud. 
 
BYDDWCH YN OFALUS ynghylch cyffwrdd (e.e. cofleidio) y plentyn os nad yw wedi gofyn 
am hynny. Efallai y bydd cyswllt corfforol yn achosi trallod i rai plant. 
 
Os yw plentyn yn datgelu camdriniaeth dylech hysbysu Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn 
ar unwaith. Os nad yw ar gael gofynnwch i gael siarad gyda’r Swyddog Dyletswydd, 
Rheolwr Tîm neu Weithiwr Cymdeithasol / Cymorth Goruchwyliol.  
 
Os yw’n digwydd y tu allan i oriau - cysylltwch â’r tîm dyletswydd argyfwng.  
 
Cofnodwch yn union beth ddywedodd y plentyn, cadwch y cyfan yn ffeithiol a pheidiwch â 
chynnig eich barn. Mae’n iawn cofnodi agwedd ac ymddygiad y plentyn. 
 
 
Cyswllt 
 
Mae cyswllt i blant mewn gofal maeth yn cael ei lywodraethu gan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau 
Lleol (Cymru) 2018.  Mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i hyrwyddo cyswllt i blant 
mewn gofal maeth er mwyn cynnal a datblygu cyswllt a chyfeillgarwch gyda'u teuluoedd. 
 
Mae nifer o blant sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol yn dychwelyd i ofal eu teulu 
biolegol neu deulu estynedig. Gan hynny mae’n hanfodol i lwyddiant cynlluniau adsefydlu 
bod cyswllt positif a rheolaidd yn cael ei gadw gydag aelodau o’r teulu trwy gydol lleoliad y 
plentyn mewn gofal maeth. Dylai cyswllt tebyg anelu at gadw ymlyniadau a helpu plant i 
ddatblygu eu hymdeimlad o hunaniaeth a deall eu bywydau a'u hymdeimlad o'u hunain. 
 
Mathau o gyswllt 
 
Cyswllt wyneb yn wyneb yw’r cyswllt fel arfer a gall ddigwydd mewn canolfan gyswllt / 
canolfan deuluoedd, cartref y gofalwyr maeth, cartref y rhiant neu aelod o’r teulu neu mewn 
lleoliad a drefnwyd gan weithiwr cymdeithasol y plentyn. Mathau eraill o gyswllt yw 
galwadau ffôn, llythyrau, cardiau, Skype neu negeseuon wedi’u recordio ar fideo neu sain. 
Bydd angen cefnogaeth ac anogaeth eu gofalwyr maeth ar rai plant o gadw'r cyswllt hwn. 
 
Trefniadau Cyswllt 
 
Trafodir trefniadau cyswllt i ddechrau fel rhan o’r broses baru a pharatoi ar gyfer lleoli. Caiff 
y cynlluniau, gan gynnwys rôl y gofalwr maeth i hwyluso a hyrwyddo cyswllt ei drafod a’i 



 

gytuno a'i ysgrifennu yn y Cytundeb Lleoli. Caiff unrhyw newidiadau i drefniadau cyswllt eu 
trafod gyda’r gofalwr maeth a bydd unrhyw newidiadau i’w hymgysylltiad yn cael eu cytuno. 
Nid yw gofalwyr maeth yn cael gwneud unrhyw newidiadau i drefniadau cyswllt heb 
gytundeb gweithiwr cymdeithasol y plentyn o flaen llaw, ac ni ddylent beidio â chefnogi nac 
atal cyswllt. 
 
Dan amgylchiadau penodol, caniateir cyswllt o dan oruchwyliaeth Gweithwyr Cefnogi 
Teuluoedd yn y Gwasanaeth Atal a Chefnogi. Gofynnir i ofalwyr maeth gydweithredu â 
threfniadau (sy'n cael eu cyfarwyddo gan y llys ambell waith) cymaint ag sy’n bosibl gan 
gymryd i ystyriaeth eu hymrwymiadau eraill i’w teuluoedd. 
 
 
Ambell waith gall plentyn ddychwelyd ar ôl treulio amser gyda’i rieni yn teimlo'n ddigalon 
neu'n ddryslyd. Mae angen i ofalwyr ddeall bod angen amser ar y plentyn i ail-addasu neu 
efallai y bydd angen help arnynt i siarad am eu teimladau. Ceisiwch baratoi’r plentyn am 
gyswllt. Gall cynnwys y teulu biolegol mewn dathliadau fel penblwyddi fod yn help (lle bo 
hynny’n briodol). 
 
Os yw aelod o’r teulu yn ymweld yn annisgwyl mae’n bwysig gwybod beth i’w wneud. 
Dylai Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn fod wedi disgrifio statws cyfreithiol y plentyn yn y 
Cynllun Gofal a Chymorth a rhoi eglurhad o unrhyw bryderon/risgiau mewn perthynas ag 
unrhyw unigolion penodol. Gofalwch eich bod yn cofnodi ymweliadau tebyg ac yn hysbysu 
Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn a/neu’ch Gweithiwr Cymdeithasol / Cymorth 
Goruchwyliol. 
 
Mae’n bosibl y bydd rhai gofalwyr maeth yn cymryd rhan yn y broses o helpu plant i symud 
ymlaen i leoliadau mabwysiadu. Bydd hyn yn golygu cael y teulu mabwysiadu yn eich 
cartref yn ystod cyflwyniadau dechreuol a rhoi gwybodaeth iddynt am arferion, hoffterau a 
chasbethau a’r holl wybodaeth arall am y plentyn. Bydd disgwyl i chi roi albwm iddynt gyda 
ffotograffau o amser y plentyn gyda chi i'w gynnwys yn eu gwaith cofnodi profiadau bywyd. 
Dylid adolygu trefniadau cyswllt yn rheolaidd, dylid ceisio barn y plentyn a dylid rhoi 
blaenoriaeth lle bynnag y bo hynny’n bosibl i bennu trefniadau cyswllt. 
 
Cofnodi Trefniadau Cyswllt 
 
Bydd gofyn i ofalwyr maeth gofnodi canlyniadau’r cyswllt a’i effaith ymddangosiadol ar y 
plentyn yn y Dyddiadur Gofalwr Maeth. Cyfrifoldeb y gofalwyr maeth yw cludo’r plant sydd 
yn eu gofal i fynychu’r trefniant cyswllt. Mae hyn yn rhoi sicrwydd a sefydlogrwydd i’r 
plentyn o wybod y bydd y gofalwr maeth yn gyson, yn enwedig mewn achosion pan fydd y 
rhieni / teulu yn penderfynu peidio â mynychu’r trefniant cyswllt.  
 
Cadw mewn cysylltiad gyda ffrindiau 
 
Er bod y pwyslais ar gynllunio a threfnu cyswllt yn tueddu i ganolbwyntio ar aelodau o'r 
teulu, mae’n bwysig bod plant mewn gofal maeth yn cael eu hannog a'u cefnogi i gadw 
cyswllt a chysylltiadau gyda ffrindiau hen a newydd. Mae anogaeth yn cynnwys helpu plant i 
wneud galwadau ffôn i siarad gyda ffrindiau, ysgrifennu llythyrau ac anfon cardiau pen-
blwydd. Mae hefyd yn bwysig bod plant sy’n cael eu maethu yn cael ‘caniatâd’ i wahodd 
ffrindiau i ymweld â nhw a threulio amser gyda'i gilydd neu gael pryd o fwyd gyda'r teulu 
maeth. 



 

Fel unrhyw riant cyfrifol, bydd gofalwr maeth yn ffurfio barn am addasrwydd rhwydwaith 
cyfeillgarwch y plentyn. Os yw gofalwr yn credu bod ffrind neu grŵp o ffrindiau yn cael 
dylanwad drwg ar blentyn, argymhellir siarad gyda'r Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol a 
Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn am gyngor ynglŷn â’r ffordd orau o ymdrin â’r sefyllfa. 
 
Gwrando a pharchu barn plant 
 
Mae’r Adran Gofal Cymdeithasol yn gweithredu Dull Hawliau’r Plentyn, sef fframwaith ar 
gyfer gweithio gyda phlant sy’n tarddu o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn, i helpu cyrff cyhoeddus i integreiddio hawliau plant ym mhob agwedd ar wneud 
penderfyniadau, polisïau ac ymarfer. 
 
Mae’r Gwasanaeth Maethu yn disgwyl i ofalwyr maeth fabwysiadu dull gweithredu sy'n 
seiliedig ar hawliau'r plentyn. Mae gofalwyr maeth mewn sefyllfa unigryw o ran gofalu am 
blant gan eu bod yn gallu gwrando a gweithredu ar eu barn. Dylai gofalwyr maeth geisio 
canfod barn y plentyn yn rheolaidd ac yn aml a gweithredu arnynt lle bo hynny'n briodol.   
 
Dylai gofalwyr maeth gofnodi barn a dymuniadau plentyn mewn perthynas ag unrhyw 
faterion cynllunio gofal a dweud wrth Weithiwr Cymdeithasol y plentyn beth ydynt. Mae hon 
yn broses barhaus ac ni ddylai ddigwydd wrth baratoi ar gyfer cyfarfodydd adolygu plant 
sy’n derbyn gofal y plentyn yn unig.  
 
Mae’n bosibl y bydd angen i chi geisio cymorth i gael barn y plant sydd ag anawsterau 
cyfathrebu oherwydd oedran, anabledd neu iaith. Siaradwch gyda Gweithiwr Cymdeithasol 
y plentyn am help gyda hyn.  
 
Eiriolaeth 
 
Mae’r Fframwaith Safonau a Chanlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng 
Nghymru (2019) yn diffinio Eiriolaeth fel a ganlyn: Mae eiriolaeth yn ymwneud â: siarad ar 
ran plant a phobl ifanc, gan rymuso plant a  phobl ifanc i wneud yn siŵr bod eu hawliau yn 
cael eu parchu a bod eu barn, eu  dymuniadau a’u teimladau’n cael eu clywed bob amser, 
mynegi barn, dymuniadau a  theimladau plant a phobl ifanc wrth y rhai sy'n gwneud 
penderfyniadau, a'u helpu i  fynd drwy'r system. 
 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd 
statudol ar yr Awdurdod Lleol i ddarparu gwasanaethau eiriolaeth i rai grwpiau o blant, yn 
benodol ‘plant sy'n derbyn gofal’, ‘pobl sy'n gadael gofal’, ‘plant dan fygythiad’ a ‘phlant 
mewn angen gofal a chymorth’.  
 
Mae TGP Cymru yn cael ei gomisiynu gan CBSW i ddarparu gwasanaeth eiriolaeth 
annibynnol a chyfrinachol i’r grwpiau hyn o blant yn Wrecsam. Gallant roi cymorth ar gyfer: 

• Hysbysu plant / pobl ifanc o’u hawliau 
• Trefnu pethau gyda gweithwyr/gofalwyr 
• Cefnogi a helpu plant / pobl ifanc i siarad mewn cyfarfodydd. 
• Helpu plant sydd wedi dechrau derbyn gofal i ddeall beth mae derbyn gofal yn ei 

olygu a beth yw cyfarfodydd adolygu Plant sy’n Derbyn Gofal a sut maent yn 
gweithio 

• Deall beth mae bod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn ei olygu a beth yw Cynadleddau 
Amddiffyn Plant a sut maent yn gweithio 

https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/childrens-rights/united-nations-convention-of-the-rights-of-the-child
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• Sut all eiriolaeth helpu plant a phobl ifanc mewn Cyfarfodydd Adolygu Plant sy’n 
Derbyn Gofal a Chynadleddau Amddiffyn Plant    

 
Am fwy o wybodaeth gweler y manylion cyswllt isod a /neu darllenwch y taflenni 
gwybodaeth yn yr atodiad.  
 
Rhif ffôn: 01286 238 007 
Rhadffôn: 0800 111 6880 
E-bost: NorthWalesAdvocacy@tgpcymru.org.uk  
Cyfeiriad: Uned 3, Doc Fictoria, Ffordd Balaclava, Caernarfon, LL55 1TH 
 
 
Ymwelwyr Annibynnol 
 
Mae CBSW hefyd yn comisiynu TGP Cymru i ddarparu Gwasanaeth Ymwelwyr Annibynnol 
i blant a phobl ifanc sydd mewn gofal ond sydd â dim cysylltiad neu sydd mewn cysylltiad 
bach â'u teulu.  
 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chydlynydd Ymwelwyr Annibynnol TGP Cymru: 
Rhif ffôn:  01286 238 007 
Rhadffôn: 0800 111 6880 
E-bost: northwalesadvocacy@tgpcymru.org.uk  
 
 
Arosiadau dros nos 
 
Dylai gofalwyr maeth allu gwneud penderfyniadau am y plant a’r bobl ifanc y maent yn eu 
maethu, yn yr un ffordd ag y byddent ar gyfer eu plant eu hunain, a gweithredu fel rhiant 
cefnogol. Dylai gofalwyr maeth ystyried arosiadau dros nos yn rhan o ddatblygiad naturiol 
sgiliau cymdeithasol plentyn. Dylai gofalwyr maeth gofnodi y penderfyniadau a wneir yn 
nyddiadur y plentyn / unigolion ifanc a hysbysu Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn.  Mae 
proses ar wahân ar gyfer cymeradwyo arosiadau dros nos gyda’r teulu biolegol. Mae angen 
i arosiadau dros nos gyda’r teulu biolegol gael eu hawdurdodi gan yr Awdurdod Lleol. 
 
Dylai gofalwyr maeth sy’n ystyried cais gan blentyn i aros dros nos seilio eu 
penderfyniad ar y canlynol: 
 

• A oes unrhyw gyfyngiadau perthnasol ar arosiadau dros nos yng Nghynllun Gofal y 
plentyn, y Cytundeb Lleoli Maethu, neu unrhyw Orchmynion Llys sy’n cyfyngu'r 
plentyn rhag arosiadau dros nos penodol? 

 
• A oes unrhyw ffactorau ym mhrofiadau neu ymddygiad y plentyn yn y gorffennol a 

fyddai'n atal arosiadau dros nos? 
 

• Oedran a lefel dealltwriaeth y plentyn dan sylw 
 

• A oes unrhyw bryderon ynglŷn â'r aelwyd neu'r gweithgareddau dan sylw? 
 

• A yw’r plentyn yn aros ar yr aelwyd gyda phlentyn arall neu blant o’r un oedran, yn 
hytrach nag aros gyda phlant llawer hŷn neu gydag oedolyn neu oedolion yn unig? 
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• Beth yw pwrpas yr arhosiad dros nos? 
 

• Beth yw hyd yr arhosiad - ar gyfer arhosiad hir, dylid gofyn am ganiatâd Gweithiwr 
Cymdeithasol y plentyn a'r Rheolwr Gwasanaeth o flaen llaw oherwydd y 
posibilrwydd y bydd angen gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 

 
Os oes gan ofalwyr maeth unrhyw amheuon mae’n rhaid iddynt gysylltu â’r Gweithiwr 
Cymdeithasol Goruchwyliol neu’r Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Plant. Dylai'r gofalwr maeth 
gadw cofnod o unrhyw ymholiadau a wneir wrth ystyried arhosiad dros nos. Dylid cadw’r 
cofnod hwn yn nyddiadur y gofalwr maeth.  
 
Mae’n rhaid i ofalwyr maeth wneud pob ymholiad rhesymol i fodloni eu hunain bod 
gofal da yn cael ei roi i'r plentyn a bod yn glir ynghylch y canlynol: 
 

• Manylion cyswllt (cyfeiriad a rhif ffôn) yr aelwyd lle mae’r plentyn yn aros. 
 

• Canfod pwy fydd yn gyfrifol am y plentyn. 
 

• Siarad yn bersonol gyda’r oedolyn cyfrifol (gweler diffiniad) er mwyn bodloni eu 
hunain eu bod yn ymddangos yn addas fel gofalwr dros dro. 

 
• Gwirio bod trefniadau cysgu’r plentyn yn hysbys ac yn ymddangos yn ddiogel. 

 
• Cael rhyw syniad o beth fydd y plentyn neu'r person ifanc yn ei wneud. 

 
• Sicrhau bod gan yr oedolyn cyfrifol fanylion cyswllt y gofalwr maeth mewn argyfwng. 

 
• Sicrhau y bydd unrhyw anghenion iechyd penodol yn cael eu diwallu yn ystod yr 

arhosiad. 
 

• Gwybod pryd y disgwylir i’r plentyn neu’r person ifanc ddychwelyd adref a bod 
trefniadau cludiant wedi’u gwneud i hwyluso hyn, y dewis a ffefrir yw bod y gofalwr 
maeth yn rhan o’r trefniadau cludiant.  

 
 
Gwarchod 
 
Gallwch gynnwys plant maeth yn eich trefniadau gwarchod arferol. 
Mae disgwyl i’r gofalwr maeth weithredu fel “rhiant da” yn ei hawl ei hun a 
gwneud asesiad o briodoldeb yn seiliedig ar drafodaethau gyda'r plentyn 
a’r person y bwriedir gadael y plentyn ag ef/hi. 
 
Nid oes cyfraith yn y DU sy’n datgan pa mor hen y dylai gwarchodwr fod. Mae’r NSPCC yn 
argymell y dylent fod o leiaf 16 oed.  
 
Nid yw’r Adran Gofal Cymdeithasol yn argymell y dylai plentyn sy’n derbyn gofal gael ei 
adael gyda phlant biolegol y teulu maeth os ydynt dan 18 oed.  
 



 

Ni ddylid byth rhoi plentyn sy’n derbyn gofal mewn sefyllfa lle mae’n gwarchod neu’n gofalu 
am blentyn arall neu mewn sefyllfa lle mae’n derbyn gofal gan blentyn arall sy’n derbyn 
gofal. 
Efallai y bydd yr Adran Gofal Cymdeithasol yn awgrymu cwblhau gwiriad gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer unrhyw oedolion sy’n aelodau o’ch rhwydwaith 
cefnogi a fydd yn gwarchod y plant yn eich gofal yn rheolaidd. 
 
Lle bo hynny’n bosibl, dylid cynnwys trefniadau gwarchod yn y Cytundeb Lleoli Maethu.  
I blant sydd wedi cael eu cam-drin, bydd angen i ofalwyr maeth gytuno gyda’u Gweithiwr 
Cymdeithasol Goruchwyliol a Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn ar drefniadau boddhaol ar 
gyfer gofalu am blant maeth pan fo’r gofalwyr yn dymuno mynd allan hebddynt, megis 
trefniadau dwyochrog a gynlluniwyd gyda gofalwyr maeth eraill.  
 
Dylid cofnodi unrhyw ddefnydd a wneir o warchodwr yn y Dyddiadur Gofalwyr Maeth.  
 
Gweler isod rhai pethau i’w hystyried wrth ddefnyddio gwarchodwr: 

• Os ydynt yn gofalu am fwy nag un plentyn neu blentyn ag anghenion cymhleth, 
ystyriwch a fyddant yn gallu ymdopi â hynny 

• Gofynnwch iddynt sut y byddent yn ymdrin â sefyllfaoedd fel eich plentyn yn gwrthod 
mynd i’r gwely 

• Trefnwch eu bod yn cael cwrdd â’ch plentyn i weld a ydynt yn dod ymlaen yn dda ac 
yna gofynnwch i'ch plentyn beth yw eu teimladau am y gwarchodwr 

• Gofynnwch i’r gwarchodwr a ydynt yn gofalu am blant yn aml a p’un a fyddent yn 
fodlon i chi siarad gyda phobl eraill y maent wedi darparu gwasanaeth gwarchod 
iddynt 

• Os oes gennych unrhyw amheuon o gwbl am y gwarchodwr posibl, mae bob amser 
yn well chwilio am rywun arall 

 
 
Gadael plant heb oruchwyliaeth  

Nid oes oedran cyfreithiol derbyniol ar gyfer gadael plant adref ar eu pennau eu hunain, ond 
gallwch gael eich erlyn am esgeulustod os yw’r plentyn yn cael ei roi mewn perygl o anaf 
neu ddioddefaint. 
 
Mae’r NSPCC wedi creu canllaw dan y teitl ‘Ydy fy mhlentyn yn barod i gael ei adael ar ei 
ben ei hun?’ 
Gall y canllaw eich helpu i benderfynu beth sydd orau i’ch plentyn, eu paratoi ar gyfer aros 
adref ar eu pennau eu hunain, a gwneud yn siŵr eu bod yn ddiogel.  
 
Mae’r Adran Gofal Cymdeithasol yn ardystio cyngor yr NSPCC: 

• Peidiwch byth â gadael baban neu blentyn ifanc adref ar ei ben ei hun, dim hyd yn 
oed am ychydig funudau – p’un a ydynt yn cysgu neu’n effro. Mae'r rhan fwyaf o 
ddamweiniau yn digwydd yn y cartref a phlant dan bump oed sydd yn y perygl mwyaf 
o frifo. 

• Hyd yn oed os yw’ch plentyn bron yn 12 oed, efallai nad ydynt yn ddigon aeddfed i 
ymdopi mewn argyfwng. Os oes raid i chi eu gadael, gofalwch mai dim ond am 
amser byr yr ydych yn gwneud hynny. 

• Os ydych yn gadael plentyn hŷn ar ei ben ei hun, gofalwch eu bod yn hapus am y 
trefniant a’u bod yn gwybod pryd a sut i gysylltu â chi a’r gwasanaethau brys. 

https://learning.nspcc.org.uk/media/1107/home-alone-guide-keeping-child-safe-welsh.pdf
https://learning.nspcc.org.uk/media/1107/home-alone-guide-keeping-child-safe-welsh.pdf


 

• Os yw’ch plentyn dan 16 oed ni ddylent gael eu gadael ar eu pennau eu hunain dros 
nos. 

• Dysgwch eich plentyn beth i’w wneud os oes problem. Cadwch eich ffôn symudol 
gyda chi a gofalwch bod eich plentyn yn gwybod beth yw'ch rhif ffôn. Hefyd gadewch 
restr o bobl yr ydych yn ymddiried ynddynt ac y gallant fynd atynt neu alw arnynt, 
megis cymydog neu berthynas. 

 
Os ydych yn bwriadu bod oddi cartref dros nos, mae'n rhaid i chi hysbysu eich 
Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol a Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn o flaen llaw fel 
bod modd trefnu gofal amgen priodol i’r plentyn neu’r person ifanc. Efallai y bydd hyn yn 
cynnwys cysgu dros nos yng nghartref ffrind, neu gydag aelod o’ch rhwydwaith cefnogi, ond 
mae’n rhaid cytuno ar hynny o flaen llaw er mwyn i unrhyw wiriadau priodol gael eu cynnal, 
ac fel bo trefniadau yn cael eu rhoi mewn lle mewn achos o argyfwng. 
 
 
Ar goll o’r lleoliad 

Mae plant a phobl ifanc yn mynd ar goll o’u cartrefi maeth am amryw o resymau. Efallai y 
bydd y posibilrwydd o hyn yn digwydd wedi cael ei nodi gan Weithiwr Cymdeithasol y 
plentyn ar ddechrau’r lleoliad ac y bydd asesiad risg wedi’i gynnal i ba mor ddiamddiffyn 
yw’r plentyn yn y sefyllfaoedd hyn. 
 
Gall natur eu hamgylchiadau a’r rhesymau pam eu bod yn blant sy’n derbyn gofal mewn 
cartrefi maeth olygu eu bod yn arbennig o ddiamddiffyn yn y sefyllfaoedd hyn. 
 
Pan fo plant/pobl ifanc yn gwneud eu hunain yn absennol heb ganiatâd, mae angen dilyn 
gweithdrefnau sy’n eu hannog i ddychwelyd cyn gynted ac mor ddiogel ag sy’n bosibl a 
sicrhau eu bod yn cael eu trin yn bositif ar ôl dychwelyd. 
 
Absenoldeb heb ei Awdurdodi 
 
Bydd rhai plant yn gwneud eu hunain yn absennol am gyfnod byr ac yna yn dychwelyd i’r 
cartref maeth. 
 
Ni ddylid hysbysu’r Heddlu fel mater o drefn o unrhyw blentyn/person ifanc sy’n disgyn i’r 
categori hwn. Bydd y categori ‘absennol heb awdurdod’ yn berthnasol am uchafswm o 
chwech awr yn unig.   Ar ôl y cyfnod hwnnw, os yw lleoliad y person ifanc yn anhysbys, caiff 
yr absenoldeb ei gategoreiddio fel ‘ar goll’. 
 
Mewn rhai sefyllfaoedd bydd cyfnodau llawer byrrach na chwech awr yn briodol, e.e. os oes 
plentyn ifanc iawn ar goll neu os yw'r asesiad risg yn nodi bod angen ymateb yn gyflymach. 
Mae’n rhaid i’r plant hyn gael eu hystyried fel plant ‘ar goll’ ac nid 'absennol’.  
 
Ar goll o Leoliad Gofal 
 
Ystyrir bod plentyn / person ifanc ar goll os yw ef/hi yn absennol o’i fan/man preswylio heb 
awdurdod.  
 



 

Pan fo lleoliad neu reswm dros absenoldeb y person ifanc yn anhysbys ac os oes achos i 
bryderu amdanynt oherwydd pa mor ddiamddiffyn ydynt neu os oes perygl posibl i’r 
cyhoedd. 
 
Mae’n rhaid i unrhyw blentyn sy'n absennol heb awdurdod am fwy na chwech awr neu ar ôl 
hanner nos gael ei ystyried yn blentyn ar goll a dylid hysbysu'r heddlu. 
 
 
Beth i’w wneud 
 
Disgwylir i ofalwyr maeth gadw at:  
Protocol Cymru Gyfan – Plant Sydd ar Goll (gweler atodiad).  
Polisi 4.21 – Plant Sy'n Derbyn Gofal sy’n Mynd ar Goll (gweler atodiad) 
 

Troseddu / Ymgysylltiad yr Heddlu 
 
Bydd rhai plant sydd wedi cael eu rhoi mewn gofal maeth eisoes yn gysylltiedig â’r Timau 
Troseddau Ieuenctid. Bydd gofalwyr maeth yn derbyn gwybodaeth lawn am hanes 
troseddu’r bobl ifanc y maent yn gofalu amdanynt fel y gallant ddeall pwrpas a math yr 
ymgysylltiad â Thimau Troseddau Ieuenctid.  
 
Bydd y wybodaeth hon yn cael ei darparu i ofalwyr maeth cyn lleoli a bydd manylion rôl y 
Timau Troseddau Ieuenctid yn cael eu manylu’n glir yn y Cofnod Gwybodaeth Lleoli. 
 
Pan fydd plentyn yn troseddu 

Os yw’r heddlu yn hysbysu gofalwyr maeth bod plentyn neu berson ifanc wedi dod i’w sylw, 

mae’n hanfodol bod y gofalwr maeth yn hysbysu Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn a’r Tîm 

Troseddau Ieuenctid.  

Os yw’r heddlu am gyfweld â pherson ifanc mae’n rhaid i ‘oedolyn priodol’ fod yn bresennol. 

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, gall yr oedolyn hwn fod yn rhiant, Gweithiwr Cymdeithasol 

neu Weithiwr Troseddau Ieuenctid sydd wedi cael eu hyfforddi yng ngweithdrefnau’r heddlu.  

Dylai gofalwyr maeth gysylltu â Gweithiwr Cymdeithasol y person ifanc (neu’r Tîm 

Dyletswydd Argyfwng os yw y tu allan i oriau).  

Mae’n hanfodol bod plentyn yn cael ei wneud yn gwbl ymwybodol o’i hawliau i gael cyngor 

a chynrychiolaeth gyfreithiol. 

 
Troseddu yn y cartref maeth 
 
Mae’n bosibl y bydd rhai achlysuron pan fydd plentyn mewn lleoliad yn dwyn oddi wrth y 
gofalwr maeth neu'n difrodi eu heiddo neu'r cartref. Fodd bynnag, gall cysylltu â’r heddlu yn 
gynnar arwain at ganlyniadau annymunol i blentyn megis caffael cofnod troseddol a allai 
ddylanwadu ar ei siawns o gael gwaith a pherthynas â theulu, gosod amodau mechnïaeth a 
allai olygu bod yn rhaid symud y plentyn o’r lleoliad neu wneud difrod parhaol i’w berthynas 
â’r teulu maeth.  



 

Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, dylai gofalwyr maeth gysylltu â Gweithiwr Cymdeithasol y 
plentyn, y Tîm Dyletswydd Argyfwng a/neu eu Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol am 
gyngor. 
 
Cysylltu â’r Heddlu 
 
Mewn rhai amgylchiadau mae’n bosibl y bydd angen cysylltu  â’r heddlu er mwyn amddiffyn 
plant, gofalwyr, y gymuned neu eiddo. Yn y sefyllfaoedd hyn bydd angen trafodaethau â'r 
Gwasanaethau Plant o flaen llaw.  
   
Mae’n rhaid i unrhyw benderfyniad i gysylltu â’r heddlu ystyried amgylchiadau’r person ifanc 
unigol, eu hanes o droseddu, eu cefndir, oedran a statws cyfreithiol. 
 

Gofynion y Rhieni i Symud Plentyn 
 
Ar achlysuron prin mae’n bosibl y bydd y rhieni yn gofyn i gael symud eu plentyn o ofal y 
gofalwr maeth. 
 
Os yw’r plentyn yn cael ei ‘letyo yn wirfoddol’ neu ‘letyo o dan Adran 76’ o Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae gan rieni (neu rywun â 
chyfrifoldeb rhiant) hawl cyfreithiol i symud y plentyn oddi wrth y gofalwr maeth ar unrhyw 
adeg. 
 

Os yw’r plentyn yn destun: 
Gorchymyn Gofal Interim (Adran 38 o Ddeddf Plant 1989), neu 
Gorchymyn Gofal (Adran 31 o Ddeddf Plant 1989), neu 
Gorchymyn Amddiffyn Brys (GAB), neu 
Gorchymyn Amddiffyn yr Heddlu (GAH) 
 
Ni all rhieni symud y plentyn heb ganiatâd y Gwasanaethau Plant. 
 
Yn gyntaf, dylai gofalwyr wrthod trosglwyddo plant i rieni nes eu bod wedi ceisio cyngor 
Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn, Gweithiwr Cymdeithasol Dyletswydd neu’r Tîm 
Dyletswydd Argyfwng. Cewch eich cynghori pa gamau gweithredu i’w cymryd. 
 
Yn achos plant sy’n cael eu lletyo yn wirfoddol, gall gofalwyr maeth ofyn i’r rhieni am eu 
cydweithrediad i derfynu lleoliad mewn modd a gynlluniwyd er mwyn lleihau trallod i’r 
plentyn, neu ofyn i rieni a allant aros tra bo’r gofalwr yn siarad gyda Gweithiwr 
Cymdeithasol y plentyn. Mae’n rhaid i ofalwyr maeth hysbysu Gweithiwr Cymdeithasol y 
plentyn neu’r Gweithiwr Cymdeithasol Dyletswydd (neu'r Tîm Dyletswydd Argyfwng) ar 
unwaith pan gaiff plentyn ei symud mewn modd sydd heb ei gynllunio. 
 
Os oes gan ofalwr bryderon difrifol oherwydd ysbryd y rhiant neu ei allu i ofalu am blentyn 
ar hyn o bryd, byddai’n hanfodol hysbysu’r Gweithiwr Cymdeithasol neu’r Tîm Dyletswydd 
Argyfwng ar unwaith a cheisio perswadio’r rhiant i aros a siarad gyda’r Gweithiwr 
Cymdeithasol. 
 
Mewn amgylchiadau difrifol lle mae plentyn neu berson arall mewn perygl, byddai'n briodol 
ffonio'r heddlu am gymorth ar unwaith. 



 

Terfynu Lleoliadau 
 
Gall lleoliad derfynu am amryw o resymau. Mae’n bosibl y bydd y plentyn yn dychwelyd at 
ei rieni neu at aelod arall o’r teulu. Efallai y bydd yn symud i leoliad maethu arall neu gartref 
mabwysiadu. Efallai y byddant yn cyrraedd oedran ‘gadael gofal’ pan fyddant yn dewis byw 
yn annibynnol, neu efallai y byddant yn mynd i brifysgol. 
 
Mae gan ofalwyr maeth ran bwysig i’w chwarae i helpu plentyn wrth derfynu lleoliad.  
 
Mae angen i ofalwyr maeth fod ag agwedd gadarnhaol a chalonogol tuag at y symud (p'un 
a ydynt yn cytuno â'r symud ai peidio). Mae’n rhaid iddynt gefnogi’r plentyn wrth esbonio’r 
rhesymau dros y symud a gwneud cyswllt adeiladol gyda’r oedolion a fydd yn cymryd gofal 
o’r plentyn. Gall hyn gynnwys gwybodaeth am arferion dyddiol y plentyn, hoffterau a 
chasbethau ac unrhyw wybodaeth arall a fydd yn helpu’r plentyn a’u gofalwyr i addasu i’r 
symud.  
 
Ni ddylai plentyn symud gyda’u meddiannau mewn bagiau plastig dan unrhyw 
amgylchiadau. Dylai pob plentyn dderbyn bocsys / cesys dillad, a gyflenwir gan y 
Gwasanaeth Maethu. Ambell waith, efallai y bydd rhieni sy'n mabwysiadu yn dymuno prynu 
bag newydd (cês / bag dillad) ar gyfer y plentyn, fel arall dylai’r gofalwr maeth ddefnyddio’r 
bocsys / cesys dillad a ddarperir gan y Gwasanaeth Maethu. 
 
Mae anghenion, dymuniadau a theimladau’r plentyn yn hollbwysig. Y person pwysicaf i’w 
ystyried ar adegau fel hyn yw’r plentyn.  
 
Bydd y Gwasanaeth Maethu yn cefnogi gofalwyr maeth i gynnal cysylltiad gyda phlant sy’n 
gadael eu gofal, lle bynnag y bo hynny’n briodol. 
 

Cyfarfodydd terfynu annisgwyl ac amhariadau 
 
Ambell waith daw lleoliadau i ben gan nad yw'r gofalwyr maeth bellach yn teimlo y gallant 
ofalu am y plentyn. Mae llawer o resymau posibl dros hyn. Beth bynnag fo'r rhesymau a'r 
amgylchiadau, mae'n bwysig bod y plentyn yn teimlo mor gadarnhaol ag sy’n bosibl ynglŷn 
â symud. 
 

Pan fo lleoliadau yn cael eu terfynu mewn modd annisgwyl, mae’n bwysig bod cyfarfod 
amhariad yn cael ei gynnal. Pwrpas y cyfarfod hwn yw nodi ffactorau a arweiniodd at 
fethiant y lleoliad, dysgu o’r profiad a galluogi cynlluniau mwy priodol yn y dyfodol. Mae’n 
bwysig bod y gofalwr maeth yn mynychu’r cyfarfod amhariad lle bo hynny’n bosibl gan eu 
bod yn meddu ar wybodaeth werthfawr a allai atal amhariadau yn y dyfodol. 
 
Os yw gofalwyr maeth yn dymuno terfynu lleoliad, bydd angen iddynt drafod hyn gyda’u 
Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol yn gyntaf a chytuno pryd y gall y lleoliad ddod i ben. 
 

 

  



 

Adran 6 – Iechyd a Diogelwch 
 

Iechyd a diogelwch yn y cartref 

Fel gofalwr maeth cymeradwy i CBSW, cynhelir Asesiad Risg Iechyd a Diogelwch blynyddol 

gan eich Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol fel rhan o’ch adolygiad blynyddol.  

Diogelwch Tân 

Pan fo plant yn newydd i leoliad byddant yn anghyfarwydd â’r eiddo ac mae’n bosibl na 

fyddant yn ymwybodol o beryglon posibl. Ar gyfer peryglon y gellir eu hosgoi a allai arwain 

at anaf neu niwed i blentyn, mae'n rhaid i chi ddefnyddio offer addas megis gatiau grisiau / 

gwarchodwyr tân, sy'n briodol i oedran a datblygiad y plentyn. 

Dylai pob plentyn wybod pa allanfeydd y gallant eu defnyddio os bydd digwyddiad megis 

tân yn y cartref. Gall tân ddechrau’n hawdd iawn a gall ledaenu ar gyflymder dychrynllyd. 

Dylai’r cartref maethu osod larymau mwg, un ar bob llawr yn y tŷ (e.e. cyntedd neu ben 

grisiau) ac unrhyw ardal arall a ddefnyddir fel llwybr dianc. Mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr 

bod pob larwm yn cael eu gwirio bob wythnos a bod batris yn cael eu newid yn ôl yr angen. 

Ar ôl cael eich cymeradwyo, bydd gofyn i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 

ymweld â’ch cartref i gynnal gwiriad diogelwch tân yn y cartref a gallwch wneud cais eich 

hun ar unrhyw adeg.  

Bydd aelod o’r gwasanaeth tân yn ymweld â’ch cartref ac yn darparu: 

 Cyngor am ddiogelwch tân. 

 Eich helpu i greu cynllun dianc mewn tân priodol. 

 Sicrhau bod larymau mwg yn cael eu gosod yn gywir / gosod larymau newydd os 

oes angen. 

Gwneud cais am wiriad 'diogel ac iach' am ddim gan Wasanaeth Tân Gogledd Cymru, 

ffoniwch 0800 169 1234 neu ewch i’r wefan i lenwi’r ffurflen ar-lein: https://www.nwales-

fireservice.org.uk/keeping-you-safe/at-home/free-smoke-alarm/  

Carbon Monocsid (CO)  

Mae carbon monocsid (CO) yn nwy di-liw a diarogl sy'n hynod wenwynig.  

Camsyniad cyffredin yw mai nwy yn unig sy'n creu carbon monocsid. Fodd bynnag, mae 

unrhyw beth sy’n llosgi megis coed, olew, glo, nwy o brif gyflenwad / potel, peledi biomas, 

mawn a siarcol yn creu CO. Gan hynny, mae hyd yn oed tân glo agored neu losgwr coed yn 

y cartref yn gallu bod yn beryglus.  

Cofiwch pan ydych ar eich gwyliau, neu ar ddiwrnod allan neu ar gwch, gall barbeciws 

cludadwy, stofiau, gwresogyddion a generaduron i gyd gynhyrchu CO. 

https://www.nwales-fireservice.org.uk/keeping-you-safe/at-home/free-smoke-alarm/
https://www.nwales-fireservice.org.uk/keeping-you-safe/at-home/free-smoke-alarm/


 

 Cynnal a chadw nwy – mae’n rhaid i beiriannydd Gas Safe asesu unrhyw offer nwy 

a sicrhau eu bod yn ddiogel.  

 Llosgwyr coed – mae’n rhaid iddynt gael eu gosod gan berson cymwys priodol sy'n 

gallu cyflenwi Tystysgrif Cydymffurfiaeth HETAS i ardystio eu bod yn ddiogel.  

 Tannau Agored – mae angen i simneiau a ffliwiau fod mewn cyflwr da a hefyd mae 

angen eu glanhau unwaith y flwyddyn.  

 Synwyryddion carbon monocsid – mae’n rhaid eu gosod yn gywir yn y man cywir.  

Rhagor o wybodaeth  
 

 Mae gwefan RoSPA (Cymdeithas Frenhinol Atal Damweiniau) yn cynnig toreth o 
wybodaeth gan gynnwys diogelwch carbon monocsid a nwy: 
http://www.rospa.com/home-safety/advice/   

 Elusen gofrestredig Carbon Monoxide Awareness am wybodaeth bellach am garbon 
monocsid: http://covictim.org/   

 Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru – Carbon Monocsid: http://www.nwales-
fireservice.org.uk/keeping-you-safe/at-home/carbon-monoxide.aspx?lang=en   

 

Gerddi ac ardaloedd awyr agored 

Mae angen i ofalwyr maeth fod yn ymwybodol o unrhyw beryglon yn eu gerddi eu hunain ac 
yng ngerddi ffrindiau a chymdogion y bydd y plentyn yn mynd iddynt. 
 
Mae’n rhaid i ffensys a giatiau gerddi fod mewn cyflwr da ac yn ddiogel. Rhaid cael ffensys 
neu reiliau diogel o amgylch unrhyw ddisgyniadau yn yr ardd. Mae’n rhaid gosod ffensys o 
amgylch tai gwydr a fframiau oer. 
 
Mae’n rhaid i siglenni a llithrennau gael eu gosod yn ddiogel a’u cadw mewn cyflwr da a’u 
glanhau’n rheolaidd. 
Mae’n rhaid gorchuddio pyllau tywod pan nad ydynt yn cael eu defnyddio. Mae’n rhaid 
sicrhau nad oes unrhyw faw anifeiliaid mewn rhannau o’r ardd lle mae plant yn chwarae. 
Gall plant ac oedolion ddal amrywiaeth o salwch difrifol megis tocsoplasmosis oddi wrth 
gathod a salmonela oddi wrth ieir. 
 
Nodweddion / Pyllau Dŵr 
 
Mae plant ifanc yn chwilfrydig ynghylch dŵr. P’un a yw’r dŵr mewn pwll yn yr ardd, casgen 
dŵr glaw, pwll padlo neu fwced, bydd plentyn ifanc bob amser am ymchwilio. Mae’n 
amhosibl i unrhyw riant / gofalwr oruchwylio plentyn bach trwy gydol yr amser felly mae’n 
hanfodol bod camau wedi cael eu cymryd i leihau’r risg o foddi yn yr ardd lle bydd y plentyn 
yn chwarae (ROSPA, 2015). 
 
Am fwy o wybodaeth am nodweddion dŵr mewn gerddi, edrychwch ar wefan RoSPA: 

https://www.rospa.com/leisure-safety/water/advice/pond-garden-water/   

 
 
 

http://www.rospa.com/home-safety/advice/
http://covictim.org/
http://www.nwales-fireservice.org.uk/keeping-you-safe/at-home/carbon-monoxide.aspx?lang=en
http://www.nwales-fireservice.org.uk/keeping-you-safe/at-home/carbon-monoxide.aspx?lang=en
https://www.rospa.com/leisure-safety/water/advice/pond-garden-water/


 

Planhigion Gwenwynig 
 
Dylai gofalwyr maeth wybod bod posibilrwydd i rai planhigion yn yr ardd a'r cartref fod yn 
niweidiol. Chi sy’n gyfrifol am sicrhau nad oes unrhyw blanhigion gwenwynig neu niweidiol 
mewn ardaloedd o’r ardd sy’n hygyrch i blant.  
 
Mae Gofalwyr Maeth yn gyfrifol am sicrhau cymaint ag sy’n bosibl nad yw’r plant yn eu gofal 
yn agored i beryglon. Mae hyn yn cynnwys peryglon oddi wrth blanhigion, bylbiau, llwyni, 
coed a ffwng peryglus. Dylai gofalwyr maeth wybod y gall llawer o blanhigion cyffredin yn yr 
ardd a chefn gwlad fod yn wenwynig. Gallant achosi anghysur a salwch, brechau a 
chrafiadau a gall rhai fod yn hynod beryglus. Gall plant feddwl eu bod yn bwyta bwyd (er 
enghraifft aeron).   
 
Cynghorir gofalwyr maeth i ystyried osgoi cael planhigion peryglus mewn rhannau o'u gardd 
sy'n hygyrch i blant a dylent bob amser wirio'r peryglon wrth brynu planhigion newydd. 
 
Mae’n rhaid i ofalwyr maeth ofyn am help meddygol ar unwaith os ydynt yn meddwl bod 
plentyn wedi bwyta darn o blanhigyn peryglus. 
 
Mae mwy o wybodaeth ar gael am blanhigion gwenwynig ar: 
https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=524  

Cyfryngau Cymdeithasol ac Aros yn Ddiogel Ar-lein 

Rhyngrwyd Cartref / Defnyddio Ffôn Symudol 

Dylai gofalwyr maeth fod yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ynglŷn â meddiannu a 

defnyddio ffonau symudol, yn yr un ffordd ag y byddent yn ei wneud ar gyfer eu plant eu 

hunain. Dylent dderbyn arweiniad a chytundeb clir gan y Gweithiwr Cymdeithasol Gofal 

Plant mewn ymgynghoriad â'r Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol ynglŷn â phobl ifanc yn 

defnyddio ffonau symudol a’r rhyngrwyd. Dylid nodi unrhyw gyfyngiadau penodol, gan 

gynnwys mynediad at y rhyngrwyd, pan gaiff y plentyn ei leoli neu os oes pryderon yn codi 

yn ddiweddarach.   

Dylai’r gofalwyr maeth sicrhau eu bod yn gwybod beth yw polisïau ysgol y plant a 

chydymffurfio â’r rhain bob amser. Dylai pob gofalwr maeth osod rheolaethau rhiant priodol 

ar gyfrifiadur, ffôn symudol a chonsolau gemau y plentyn / person ifanc.  Gall hidlyddion ar 

gyfrifiaduron a ffonau symudol atal y plentyn / person ifanc rhag gweld deunydd amhriodol a 

allai fod yn anghyfreithlon a’u rhoi mewn perygl.  Gall y rheolwr maeth actifadu a newid 

lefelau yn ddibynnol ar oedran a gallu’r plentyn / person ifanc.   

Os yw gofalwr maeth yn poeni am fwlio, cyswllt amhriodol neu rywbeth ar y rhyngrwyd sy’n 

gyswllt anghyfreithlon, dylent gysylltu â darparwr y gwasanaeth a chysylltu â’r Ganolfan 

Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) yn www.ceop.police.uk/saety-centre a 

thrafod hynny gyda Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn a’r Gweithiwr Cymdeithasol 

Goruchwyliol.   

https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=524
http://www.ceop.police.uk/saety-centre


 

Dylai gofalwyr maeth fod yn ymwybodol o faterion cyfrinachedd mewn cysylltiad â 

chyfryngau cymdeithasol. Ni ddylai trafodaethau yn ymwneud â materion am y plentyn yr 

ydych yn ei faethu a’i deulu gael eu trafod gydag unrhyw un heblaw am y gweithwyr 

proffesiynol sy’n gysylltiedig â’r achos neu rieni neu bersonau â chyfrifoldeb rhiant dros y 

plentyn. Mae’r cyfrinachedd hwn yn berthnasol ar y rhyngrwyd hefyd ac wrth ddefnyddio 

cyfryngau cymdeithasol. Darllenwch yr adran ‘Cyfrinachedd i ofalwyr maeth’ yn y llawlyfr am 

fwy o wybodaeth. 

Mae hyfforddiant ar gael i ofalwyr maeth trwy'r Rhwydwaith Maethu a'r Gwasanaeth 

Maethu. Am fwy o wybodaeth am yr hyfforddiant hwn cysylltwch â’ch Gweithiwr 

Cymdeithasol Goruchwyliol. 

Mae’r wybodaeth ganlynol wedi dod o’r adran ‘Plant sy’n Derbyn Gofal – Risgiau Penodol’ o 

wefan www.thinkuknow.co.uk/parents/ a redir gan CEOP.  

Cyswllt – Diogelwch Ar-lein 

Mewn gofodau ar-lein megis safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, gall fod yn anodd rheoli 

cyswllt uniongyrchol y plant â’u rhieni biolegol neu rywun y maent yn ei adnabod neu 

oedolion eraill (anhysbys). 

Mae safleoedd rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook a Instagram yn rhoi’r dewis i 

gyfathrebu trwy chwilio am ‘ffrindiau’, rhannu gwybodaeth bersonol a ffotograffau.  

Mae cyfathrebu gyda ffrindiau go iawn yr ydych yn eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt 

ar-lein yn gallu bod yn hwyliog a diniwed i’r rhan fwyaf o bobl, ond yn achos plant 

diamddiffyn gall peryglon ychwanegol posibl fodoli. 

• Gall rhieni biolegol neu aelodau o'r teulu sydd â chyswllt cyfyngedig ddod i 

gysylltiad â’r plentyn  

• Gall dieithriaid gysylltu â’r plentyn  

Cofiwch... os nad yw’r cyswllt hwn yn cael ei ganiatáu yn y byd go iawn, ni ddylai ddigwydd 

ar-lein chwaith. 

Fel y gwyddom gall plant fod yn chwilfrydig, felly ystyriwch y posibilrwydd y bydd eich 

plentyn yn chwilio’n frwd am eu rhieni biolegol neu ffrindiau y maent wedi colli cysylltiad â 

nhw. Efallai na fydd y bobl hyn yn rhoi eu lles gorau yn gyntaf ac mae’n bosibl y bydd angen 

atgoffa’ch plentyn o hynny mewn modd cynnil. Siaradwch gyda nhw ynglŷn â pham nad 

yw’n syniad da. 

Beth allwch chi ei wneud? 

• Eistedd gyda’r plentyn ac esbonio peryglon dod yn ffrindiau gyda phobl ar-lein, 

gan gynnwys pobl nad ydynt erioed wedi eu cyfarfod yn y byd go iawn, ond hefyd 

pobl o’u gorffennol. Esboniwch bod y rheolau sy'n rhaid eu dilyn yn y byd go iawn 

yn berthnasol yn y byd ar-lein hefyd a'u bod yno i'w cadw'n ddiogel. 



 

• Gofalwch bod eu gosodiadau preifatrwydd mewn gofodau ar-lein yn breifat fel 

mai dim ond pobl y maent yn eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt sy’n gallu 

gweld gwybodaeth amdanyn nhw 

• Gofynnwch iddyn nhw ddweud wrthych os oes rhywun yn cysylltu â nhw ar-lein er 

nad ydynt i fod i wneud hynny (fel eu teulu biolegol).  Gofynnwch iddynt beidio ag 

ymateb iddynt na’u derbyn fel ffrind. 

• Dywedwch wrthynt na fyddant yn mynd i helynt ac y gallwch eu helpu 

• Os ydych yn ymwybodol o unrhyw gyswllt amhriodol gan aelodau o’r teulu neu 

eraill, mae’n ddyletswydd arnoch i roi gwybod am y digwyddiad i Weithiwr 

Cymdeithasol eich plentyn 

Diogelwch 

Mae cyfryngau cymdeithasol wedi ein galluogi i rannu gwybodaeth trwy glicio botwm yn 

unig. Mae plant (ac oedolion) yn rhannu ffotograffau, negeseuon wal a hyd yn oed eu 

lleoliad presennol, trwy eu ffonau symudol a thechnolegau eraill ar y rhyngrwyd. 

Gall unrhyw blentyn sy’n rhannu gormod o wybodaeth bersonol roi eu hunain mewn perygl, 

ond yn achos plant ‘sy’n derbyn gofal’, mae'r risgiau hyn yn uwch. 

Gall gwybodaeth bersonol gael ei chamddefnyddio a’i defnyddio yn eu herbyn oherwydd 

natur eu hamgylchiadau personol. Efallai bod rhywun o’u gorffennol yn ceisio dod o hyd 

iddyn nhw, canfod ble maen nhw’n byw neu pa ysgol y maent yn ei mynychu. I leihau’r risg, 

gofynnwch i’r plentyn beidio â rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein, megis; 

• Lleoliadau byd go iawn [dolen i leoliad] fel eu cartref neu'r ysgol y maent yn ei 

mynychu 

• Ffotograffau ohonynt mewn gwisg ysgol neu mewn lleoliad y gellir ei adnabod 

•  Dod yn ffrindiau gyda phobl nad ydynt yn eu hadnabod nac yn ymddiried ynddynt 

yn y byd go iawn 

• Ffotograffau anweddus ohonynt eu hunain neu eraill (gall hynny gael ei ystyried 

yn drosedd).  

• Gorfodaeth i rannu ffotograffau  

Heriau 

Efallai bod eich plentyn wedi dod o gartref lle nad oedd diogelwch ar-lein yn cael ei fonitro. 

Efallai y byddant yn ei chael yn anodd amgyffred pam yr ydych yn ceisio gweithredu 

gosodiadau newydd, diogelwch a chyngor am dechnolegau a safleoedd y maent yn eu 

defnyddio. 

Efallai y byddant yn teimlo bod hyn yn ymyrryd ar eu preifatrwydd, mai nhw sy’n berchen ar 

y technolegau hyn ac nad oes gennych hawl i’w cyffwrdd. 

I oresgyn yr heriau hyn, ystyriwch; 



 

• Eistedd gyda’ch plentyn a thrafod y rhesymau dros weithredu ‘cytundeb tŷ’ – 

esboniwch mai eu diogelwch yw eich prif bryder a'ch bod yn gwybod pa mor 

hawdd yw cael eich hun i sefyllfaoedd anodd ar-lein. Dangoswch adnodd 

Thinkuknow (CEOP) (https://www.thinkuknow.co.uk/) – gallwch ddewis o rai sydd 

wedi’u hanelu at blant 5-7 oed, 8-10 oed, 11-13 oed neu bobl ifanc 14+ oed – i 

gadarnhau’r negeseuon 

• Cymerwch un cam ar y tro, rhowch gyfle iddynt ymgyfarwyddo ag unrhyw 

newidiadau cyn symud i’r nesaf 

• Gweithredu canllawiau diogelwch gyda’r teulu cyfan, peidiwch â chael eich gweld 

yn eu trin nhw’n wahanol 

Bwlio ac ymddygiad cymryd risg 

Mae plant sy’n cael eu hystyried yn ‘wahanol’ mewn rhyw ffordd yn aml yn darged i fwlis. 

Efallai bod rhywun yn gwybod bod y plentyn yn derbyn gofal a gall hynny wneud iddyn nhw 

sefyll allan ar-lein ac all-lein. 

Os gwyddoch bod eich plentyn yn cael ei fwlio yn y byd go iawn, meddyliwch sut y gallai'r 

bwlio hwn amlygu ei hun ar-lein. Gelwir hyn yn seiberfwlio ac mae’n digwydd naill trwy 

negeseuon testun neu ar-lein. 

Os yw’ch plentyn yn cael ei fwlio mae camau syml y gallwch eu cymryd i’w hamddiffyn.  

Edrychwch ar wefan bulliesout.com  a bullying.co.uk/advice-for-young-people/ am 

wybodaeth a chefnogaeth wych i blant sy'n cael eu bwlio. 

Fel rhiant neu ofalwr gall fod yn anodd cael ar ddeall bod eich plentyn yn fwli. 

Gall y plant yn eich gofal fod yn ddioddefwyr neu’n gyflawnwyr bwlio. Oherwydd rhai o’r 

profiadau y maent wedi’u cael yn eu gorffennol mae’n bosibl eu bod yn gweithredu’r 

emosiynau hynny yn y byd ar-lein neu eu bod yn fwy agored i fwlio trwy’r gemau y maent yn 

eu chwarae neu drwy eu rhyngweithiad ag eraill. 

Os ydych yn poeni am ymddygiad eich plentyn ar-lein, siaradwch gyda Gweithiwr 

Cymdeithasol eich plentyn.   

https://www.thinkuknow.co.uk/
https://bulliesout.com/
https://www.bullying.co.uk/advice-for-young-people/


 

Adran 7 – Iechyd a Datblygiad 
 
 
Mae’r Gwasanaeth Maethu yn sicrhau bod plant mewn gofal maeth yn cael gofal iechyd 

sy’n diwallu eu hanghenion ar gyfer datblygiad corfforol, emosiynol a chymdeithasol. 

Mae gan y Gwasanaeth Maethu ddealltwriaeth helaeth o wasanaethau iechyd, gan 

gynnwys gwasanaethau arbenigol sydd ar gael yn yr ardal y mae’n ei gwasanaethu ac 

mae’n cymryd y rhain i ystyriaeth wrth baru gofalwyr maeth a phlant. Gan hynny mae’r 

Gwasanaeth Maethu yn sicrhau nad oes unrhyw blentyn neu berson ifanc yn cael ei leoli 

mewn ardal a fyddai’n ei (h)atal rhag derbyn gwasanaethau gofal iechyd arbenigol sydd eu 

hangen arno/arni.  

Dylai pob plentyn neu berson ifanc gael Cynllun Iechyd Personol mewn lle cyn pen 4 

wythnos ar ôl cyrraedd y system derbyn gofal. Dylid adolygu’r cynllun fel rhan o’r broses 

adolygu gofal statudol. 

 

Rolau a Chyfrifoldebau 

Gofalwr maeth 

• Sicrhau bod pob plentyn neu berson ifanc mewn lleoliad maeth yn cymryd rhan 

yn egnïol ac yn ddeallus mewn gweithgareddau hamdden amrywiol  

• Cofrestru plentyn neu berson ifanc gyda meddyg neu ddeintydd yn ôl yr angen 

(gall Nyrs Arbenigol yn y tîm Plant Sy'n Derbyn Gofal y Gwasanaethau 

Cymdeithasol gynorthwyo â hyn) 

• Mynd â’r plentyn neu’r person ifanc i unrhyw apwyntiadau iechyd, gan gynnwys 

apwyntiadau deintydd ac optegydd yn ôl y gofyn 

• Helpu’r plentyn neu’r person ifanc i gael mynediad at y gwasanaethau sydd eu 

hangen arno/arni, e.e. deiet, glendid personol, materion hybu iechyd ac ati. 

• Gweithredu fel eiriolwr ar ran y plentyn 

• Cyflenwi gwybodaeth am anghenion iechyd y plentyn ar gyfer y broses gynllunio 

ac adolygu 

• Cofnodi unrhyw driniaeth feddygol / meddyginiaeth a dderbynnir gan y plentyn 

neu'r person ifanc ar y Ffurflen Cofnodi Meddyginiaeth.  

• Darparu amrywiaeth o fwydydd i sicrhau deiet cytbwys ac iach 

• Helpu plant a phobl ifanc i reoli perthnasoedd 

Mae’n bwysig eich bod chi, y gofalwr maeth, yn chwarae rôl weithredol i helpu plant a phobl 

ifanc i ddeall eu cyfrifoldebau a’u cyfraniadau eu hunain at fyw yn iach. 

 

 

 



 

Gweithiwr Cymdeithasol 

Mae’n rhaid i’r Gweithiwr Cymdeithasol hyrwyddo budd pennaf a lles y plentyn a dylai 

gymryd diddordeb yn eu hiechyd. Dylent wneud eu gorau i sicrhau bod anghenion iechyd a 

nodwyd ar gyfer y Plentyn sy’n Derbyn Gofal yn cael eu diwallu.  

Gwasanaeth Maethu 

Bydd y Gwasanaeth Maethu yn cydweithio’n agos â’r Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Plant 

a’r gofalwr maeth ac yn arbennig y gofalwr maeth i sicrhau y gallant gyflawni eu rôl yn 

hyderus i hyrwyddo iechyd a datblygiad y plentyn neu’r person ifanc yn eu gofal. 

Wrth gydweithio’n agos bydd y Gwasanaeth Maethu yn: 

• Darparu gwybodaeth / hyfforddiant berthnasol a chyfredol i chi am anghenion 

iechyd y plentyn neu’r person ifanc a sut y gellir eu cyflawni. 

• Cynnal cysylltiadau da ag anghenion iechyd a sut i’w diwallu ar gyfer y plentyn 

neu’r person ifanc yn ôl yr angen. 

Nyrs Arbenigol 

Mae’r Nyrs Arbenigol ar gyfer Plant Sy'n Derbyn Gofal yn gweithio yn y Tîm Plant Sy'n 

Derbyn Gofal ac yn cydweithio’n agos â phlant a phobl ifanc, Gweithwyr Cymdeithasol, 

gofalwyr a gweithwyr proffesiynol perthnasol eraill i hybu iechyd a datblygiad Plant Sy'n 

Derbyn Gofal. 

Gellir cysylltu â’r Nyrs Arbenigol os oes gennych unrhyw bryderon am iechyd plentyn neu 

berson ifanc gyda meddyg neu ddeintydd. 

Trwy’r Nyrs Arbenigol yn y Tîm Plant Sy'n Derbyn Gofal, bydd yr Adran Gofal Cymdeithasol 

Plant yn sicrhau bod trefniadau yn cael eu gwneud i blentyn dderbyn gwasanaethau gofal 

iechyd, gan gynnwys imiwneiddiadau, gofal a thriniaeth feddygol a deintyddol. Fodd 

bynnag, chi fydd yn gyfrifol am sicrhau bod y plentyn neu’r person ifanc yn mynychu 

apwyntiadau.  

Cydsyniad ar gyfer gweithdrefnau meddygol 

Darllenwch Bolisi 5.15 ‘Awdurdod Dirprwyedig i Ofalwyr Maeth’ am fwy o wybodaeth am 

gydsyniad ac awdurdod i gydsynio.  

Mae triniaeth feddygol nad yw’n arferol yn gymhleth. Mae llofnodi ar gyfer gweithdrefnau 

llawfeddygol yn rhywbeth nad yw nifer o ofalwyr maeth yn dymuno ei wneud ond eto gall 

gadael i “ddieithriaid” ddod i ymyl y gwely beri gofid.  

Os yw’r weithdrefn feddygol wedi’i chynllunio, dylai’r Gweithiwr Cymdeithasol sicrhau bod 

pob cydsyniad a gwybodaeth i arwain cydsyniad yn cael ei roi i’r llofnodwr. Bydd angen i 

ofalwyr maeth asesu risgiau o ran triniaeth feddygol frys a rhoi cydsyniad lle bo’r angen, er 

enghraifft mewn achos o ddamwain sydd wedi arwain at dorri asgwrn, mae'n bosibl na fydd 



 

oedi cydsyniad er budd pennaf y plentyn neu'r person ifanc. Mae angen i ofalwyr fod yn 

ymwybodol o oblygiadau Egwyddor Gillick a Chanllawiau Fraser o ran pobl ifanc yn rhoi eu 

cydsyniad eu hunain i driniaeth feddygol.  

Dylid trafod rhoi cydsyniad i weithdrefnau mwy ymledol fesul achos oherwydd mae’n bosibl 

y bydd gan rai plant/pobl ifanc gyflyrau meddygol mwy hirsefydlog sy’n mynnu ymyrraeth 

feddygol aml. Mewn llawer o amgylchiadau bydd gweithdrefnau lle mae angen rhoi 

anesthetig cyffredinol i’r plentyn yn cael eu cynllunio ac felly bydd amser i’w trafod a 

chytuno arnynt o flaen llaw gyda’r Pennaeth Gwasanaeth cyfrifol. 

Asesiadau / Profion Meddygol 

Bydd Gwasanaethau Plant yn sicrhau bod pob plentyn neu berson ifanc sy'n derbyn gofal 

yn derbyn archwiliad iechyd / prawf meddygol ac asesiad o iechyd y plentyn ifanc a’i 

(h)angen am ofal iechyd.  

I osgoi oedi, mae’n rhaid i drefniadau asesiadau iechyd gael eu gwneud cyn lleoli a dim 

hwyrach na 14 diwrnod gwaith ar ôl y dyddiad lleoli, oni bai bod asesiad wedi'i gynnal yn 

ystod y 3 mis diwethaf. 

Os yw’r plentyn yn aros yng ngofal yr Awdurdod Lleol, bydd asesiadau iechyd yn cael eu 

cynnal yn rheolaidd yn ddibynnol ar oedran y plentyn – fel a ganlyn: 

Dan 5 oed - asesiad iechyd bob 6 mis 

Dros 5 oed - asesiad iechyd bob 12 mis 

Bydd asesiadau iechyd yn parhau nes bo’r plentyn yn 18 oed. Fodd bynnag mae gan y 

plentyn hawl i wrthod asesiad iechyd, yn enwedig plant 16 – 18 oed.   

Gwybodaeth iechyd a ddarperir i chi 

Cyn i’r plentyn gael ei leoli dylech dderbyn disgrifiad mor llawn ag sy'n bosibl o anghenion 

iechyd y plentyn neu'r person ifanc a leolir gyda chi. Os nad ydych wedi derbyn y 

wybodaeth hon efallai nad oedd gwybodaeth ar gael cyn i’r plentyn gael ei leoli - cysylltwch 

â’ch Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol neu Weithiwr Cymdeithasol y plentyn neu'r 

person ifanc a fydd yn eich hysbysu / rhoi’r manylion hynny i chi. 

Byddwch hefyd yn cael cofnod iechyd ysgrifenedig ar gyfer pob plentyn neu berson ifanc a 

leolir yn eich gofal; caiff hwn ei ddiweddaru yn ystod y lleoliad a bydd yn symud gyda’r 

plentyn. 

Yn dibynnu ar oedran a dealltwriaeth y plentyn, dylai gael mynediad at y cofnod iechyd a 

gedwir gan yr Awdurdod Lleol a dylai ei ddeall. 

Materion sy’n effeithio ar iechyd a datblygiad y plentyn/person ifanc 

Iechyd Corfforol 



 

Alcohol 

Caiff pobl ifanc eu hannog i beidio ag yfed alcohol. Dylid rhoi gwybodaeth iddynt ynglŷn â 

dylanwad ac effeithiau niweidiol a all godi o yfed alcohol. Er enghraifft: 

http://www.talktofrank.com/drug/alcohol  

Ni ddylai plant allu cael mynediad rhwydd at alcohol. 

Cyffuriau /camddefnyddio sylweddau 

Mae angen i bob plentyn a pherson ifanc gael eu hysbysu o’r risg a chanlyniadau sy’n 

gysylltiedig â defnyddio cyffuriau. Er eu bod o bosibl yn cael gwybodaeth yn yr ysgol, bydd 

angen eich cefnogaeth, cyngor ac arweiniad chi arnynt. Dylech ystyried y canlynol wrth 

ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i blentyn neu berson ifanc: 

• Lefel eich dealltwriaeth / gwybodaeth / hyfforddiant a dderbyniwyd am gyffuriau, 

alcohol, ysmygu a sylweddau eraill 

• Eich profiad, gwerthoedd ac agwedd tuag at sylweddau ac effeithiau 

camddefnyddio  

• Canfod pa lefel o ddealltwriaeth a gwybodaeth y mae'r plentyn wedi'i gael am 

gamddefnyddio sylweddau (gan yr ysgol / gweithiwr cymdeithasol / cyfiawnder 

ieuenctid / asiantaethau eraill), gan gofio cymryd i ystyriaeth eu hoedran, 

anghenion ac effeithiau pwysau cyfoedion.  

Os bydd gofalwr maeth yn canfod bod gan berson ifanc sylweddau yn y cartref maethu e.e. 

cyffuriau anghyfreithlon, ‘sylweddau penfeddwol cyfreithlon’ neu gyffuriau presgripsiwn, 

dylid gofyn am gyngor gan y Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol ar unwaith. 

Beth i chwilio amdano? 

Gall y dangosyddion canlynol fod yn arwydd o gamddefnyddio sylweddau a dylech 

hysbysu'r Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Plant a’r Gwasanaeth Maethu os oes gennych 

unrhyw bryderon:  

• Newid sydyn mewn tymer 

• Anniddigrwydd anarferol 

• Colli archwaeth bwyd 

• Syrthni gormodol 

• Tystiolaeth o gelwyddau ac ymddygiad llechwraidd 

• Gostyngiad neu gynnydd anesboniadwy mewn arian a/neu eiddo personol  

• Arogl, staeniau, marciau anarferol ar ddillad yn y cartref neu ar y plentyn. 

• Paraffernalia sy’n gysylltiedig â defnyddio cyffuriau ar ddillad y plentyn / yn 

ystafell y plentyn e.e. ffoil, pestl, clorian, bong   

Os ydych yn canfod eich hun yn gorfod ymdrin â materion sy’n gysylltiedig â chyffuriau, 

trafodwch gyda’ch Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol a/neu Weithiwr Cymdeithasol y 

http://www.talktofrank.com/drug/alcohol


 

plentyn lle i gael gwybodaeth briodol a’r strategaethau y gallech eu defnyddio i fynd i’r afael 

â’r mater. 

Ysmygu 

Mae nicotin yn hynod gaethiwus. Efallai y bydd rhai plant sy’n derbyn gofal wedi cael 

caniatâd i ysmygu yn y gorffennol neu efallai nad oedd eu rhiant/rhieni yn cyfyngu ar eu 

harfer o ysmygu cyn iddynt ddechrau derbyn gofal.  

Ni ddylai unrhyw ofalwyr maeth gyflenwi sigaréts nac unrhyw fath arall o dybaco i blentyn 

sy’n derbyn gofal maeth. Yng Nghymru a Lloegr mae’n drosedd i oedolyn brynu sigaréts i 

unrhyw un dan 18 oed; mae hefyd yn drosedd gwerthu e-sigaréts i blant dan 18 oed. 

Disgwylir i ofalwyr maeth annog plant sy’n ysmygu i wario arian poced ac arian personol 

arall ar eitemau a/neu weithgareddau sy’n addas i'w hoedran. 

Anhwylderau Bwyta 

Efallai y bydd gan blant a phobl ifanc arferion bwyta gwahanol ac nid yw hynny o reidrwydd 

yn golygu bod problem.  

Mae nifer o ffactorau sy’n gallu cyfrannu at ddatblygu anhwylder bwyta mewn plentyn neu 

berson ifanc ac mae’n bwysig rhoi cefnogaeth ac arweiniad iddynt trwy gydol yr amser hwn 

a sicrhau bod llwybrau cymorth yn cael eu defnyddio. Os ydych yn pryderu am eich plentyn 

neu berson ifanc maeth, siaradwch gyda'ch Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol a/neu 

Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Plant i drafod pa gamau y gallwch eu cymryd i helpu’r 

plentyn neu’r person ifanc. 

Mae nifer o anhwylderau bwyta wedi’u nodi.  Mae’r diffiniadau canlynol wedi’u darparu gan 

y GIG: 

Anorecsia Nerfosa 

Mae pobl sy’n dioddef o anorecsia yn ceisio cadw eu pwysau mor isel ag sy’n bosibl trwy 

beidio â bwyta digon o fwyd neu trwy wneud gormod o ymarfer corff, neu'r ddau. Gall hyn 

eu gwneud yn sâl iawn oherwydd eu bod yn dechrau newynu. Yn aml mae ganddynt 

ddelwedd afluniedig o’u cyrff ac maent yn meddwl eu bod yn dew hyd yn oed pan maent 

dan eu pwysau. 

Mae’n gyflwr sy’n effeithio ar y ddau ryw ond mae’n fwy cyffredin ymysg merched yn eu 

harddegau.  

Bwlimia 

Mae pobl sy’n dioddef o fwlimia yn mynd trwy gyfnodau lle maent yn bwyta llawer o fwyd 

mewn cyfnod byr (gorfwyta mewn pyliau) ac yna yn gwneud eu hunain yn sâl, defnyddio 

moddion gweithio (i helpu i wagio eu coluddyn) neu wneud gormod o ymarfer corff, neu 

gyfuniad o’r rhain, i geisio atal eu hunain rhag magu pwysau. 



 

Mae’n gyflwr sy’n effeithio ar y ddau ryw ond mae’n fwy cyffredin ymysg merched yn eu 

harddegau.  

Anhwylder Bwyta Cymhellol / Anhwylder Gorfwyta Mewn Pyliau  

Mae anhwylder gorfwyta mewn pyliau yn golygu bod person yn bwyta llawer o fwyd ar 

unwaith yn rheolaidd nes eu bod yn teimlo’n anghyfforddus o llawn, ac yna’n aml yn 

teimlo’n drist neu’n euog. 

Mae gorfwyta mewn pyliau yn cael ei gynllunio o flaen llaw yn aml ac efallai y bydd y person 

yn prynu bwydydd “arbennig” i’w gorfwyta. 

Mae’n gyflwr sy’n effeithio ar y ddau ryw ond fel arfer mae’n dechrau ar ddiwedd 

blynyddoedd yr arddegau.  

Arwyddion o Anhwylderau Bwyta 

• Methu prydau bwyd yn rheolaidd 

• Cyfrif calorïau yn ormodol 

• Diddordeb sydyn mewn paratoi prydau (i guddio eu harferion bwyta eu hunain) 

• Gwisgo dillad llac er mwyn cuddio’r corff 

• Ymarfer corff obsesiynol 

• Colli neu fagu pwysau gormodol neu ddramatig 

• Bwyd yn mynd ar goll o’r gegin 

• Diflannu ar ôl prydau bwyd 

Iechyd Emosiynol 

Er y bydd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn byw bywydau emosiynol iach, mae'n bwysig gwybod 

y gall eu profiad o ddechrau derbyn gofal (y rhesymau a'r broses) arwain at fethu ag ymdopi 

cystal gydag uchafbwyntiau ac isafbwyntiau bywyd. 

Gall llawer o gynnwrf emosiynol setlo gydag amser ond mae nifer o bethau y gallwch chi eu 

gwneud i helpu'r person ifanc i ddod i delerau â'r digwyddiadau a byw bywydau emosiynol 

iach: 

• Trwy fod yn onest ac yn gyson a datblygu ymddiriedaeth 

• Derbyn y person ifanc fel person hyd yn oed os nad ydych yn cymeradwyo’r 

ymddygiad 

• Derbyn pwysigrwydd cyfeillgarwch hyd yn oed os nad ydych yn cymeradwyo’u 

ffrindiau 

• Parchu eu hunigoliaeth  

• Gwrando ar y person ifanc a rhoi amser a sylw iddynt 

• Deall beth sy’n achosi eu hymddygiad – da a drwg 

• Rhoi adborth yn sensitif ac agor eu problemau allan  

• Datblygu eu cryfderau a’u diddordebau  

 



 

Gwlychu’r Gwely 

Efallai y bydd plentyn sydd wedi ddioddef profiad trawmatig, gan gynnwys camdriniaeth neu 

symud i ffwrdd oddi wrth ei rieni naturiol, yn dechrau gwlychu’r gwely. Byddwch yn 

amyneddgar, gwnewch i’r plentyn deimlo mor saff a diogel ag y gallwch a peidiwch â’u 

cosbi gan fod hyn yn siŵr o ychwanegu at drallod y plentyn. 

Trafodwch y broblem gyda Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn a nodwch strategaethau i 

reoli ac ymateb i’r sefyllfa. Gall gwlychu'r gwely fod yn arwydd o broblem arall.  Efallai y 

bydd lwfans ychwanegol ar gael i gynorthwyo â chostau golchi. 

Iechyd Meddwl 

Mae'r rhan fwyaf o blant yn dechrau derbyn gofal o ganlyniad i gamdriniaeth ac 

esgeulustod. Er eu bod yn dioddef o lawer o’r un problemau iechyd a’u cyfoedion, gall y 

rhain fod yn waeth oherwydd eu profiadau blaenorol. Er enghraifft, mae gan bron i hanner y 

plant mewn gofal anhwylder iechyd meddwl y gellir ei ddiagnosio ac mae gan ddau draean 

anghenion addysgol arbennig. Gall oedi mewn nodi a diwallu eu hanghenion lles emosiynol 

ac iechyd meddwl gael effaith pellgyrhaeddol ar bob agwedd ar eu bywydau, gan gynnwys 

eu siawns o gyflawni eu potensial a byw bywydau iach ac hapus fel oedolion. 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) 

Mae gan bob ardal ei Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc ei hun. Mae’r timau 

yn amlddisgyblaethol ac yn cynnwys staff Seiciatrig, Seicoleg, Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol 

a chefndiroedd therapiwtig amrywiol. Mae gweithwyr CAMHS ar gael i weithio gyda phlant a 

phobl ifanc sydd wedi nodi problemau emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol. Mae gan 

blant sy’n derbyn gofal weithwyr dynodedig. 

Os oes gennych bryderon am blentyn sy’n derbyn gofal gennych, gellir trefnu cyfarfod 

ymgynghori, rhwng CAMHS a gweithiwr cymdeithasol dynodedig y plentyn i ddechrau, yna 

rhyngoch chi a CAMHS. Byddant yn eich helpu i ddeall anghenion plant o wahanol 

gefndiroedd ac mae’n bosibl y gallant gynnig cyngor ar sut i reoli eu hymddygiad. Os ydych 

yn teimlo bod hwn yn wasanaeth y gallech chi neu’r plant yr ydych yn gofalu amdanynt elwa 

ohono, trafodwch hyn gyda’ch Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol. 

Hunan-niweidio 

Mae hunan-niwed yn digwydd pan fo plant / pobl ifanc yn anafu neu’n niweidio eu hunain yn 

fwriadol. Gallant gymryd gorddos; taro, torri neu losgi eu hunain; tynnu gwallt neu bigo'r 

croen, cymryd gormod o gyffuriau neu yfed gormod o alcohol. Gall gweithredoedd fel hyn 

fod yn arwydd bod rhywbeth mawr o’i le. Efallai mai dyma’r unig ffordd y maent yn gallu 

ymdopi â rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol neu sy’n digwydd ar hyn o bryd. 

Gall person ifanc hunan-niweidio am nifer o resymau. Efallai y bydd yn ffordd o ymdopi a 

theimlo’n well am gyfnod trwy: 



 

• Ryddhau tensiwn a theimladau sydd wedi’u cau y tu mewn ac sy’n brifo cymaint 

nes eu bod yn annioddefol (gall y teimladau hyn darddu o anawsterau yn eu 

bywydau rŵan, megis straen oherwydd arholiadau, torri perthynas gyda chariad, 

aflonyddu hiliol neu ddryswch ynglŷn â hunaniaeth rywiol, neu efallai ei fod yn 

ymateb i brofiadau poenus o’r gorffennol megis camdriniaeth gorfforol neu 

rywiol). 

• Gwneud i’r corff edrych yn anneniadol er mwyn cadw pobl eraill draw. 

• Ennill rhywfaint o reolaeth yn enwedig ar gyfer plentyn / person ifanc sydd wedi 

cael ei gam-drin ac a oedd yn ddi-rym. 

• Cosbi eu hunain fel ffordd o wneud iawn am deimlo'n ddrwg neu'n euog. 

• Ceisio help trwy ddangos eu trallod. 

• Cysuro eu hunain – nid yn unig i ryddhau tensiwn ond hefyd i gael rhywbeth 

‘arbennig’ y maent yn ei wneud iddyn nhw eu hunain sydd hefyd o bosibl yn 

ennyn sylw a gofal gan eraill. 

Mae’n rhaid i chi hysbysu gweithiwr cymdeithasol y plentyn a’ch gweithiwr cymdeithasol 
goruchwyliol yn syth os oes achos o hunan-niweidio yn digwydd. Mae’n rhaid i hyn hefyd 
gael ei gofnodi’n glir yn eich dyddiadur. 
 

Iechyd Rhywiol 

Yn ogystal â gofalu am eu hiechyd corfforol ac emosiynol, dylai pobl ifanc hefyd gael eu 

hannog i ofalu am eu hiechyd rhywiol. Mae Iechyd Rhywiol yn cynnwys ffactorau megis 

hunan-barch, hunaniaeth rywiol, heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, perthnasoedd a dulliau 

atal cenhedlu. 

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu person ifanc i ofalu am eu hiechyd rhywiol gan 

gynnwys: 

• Cydnabod eu hawl i dderbyn gwybodaeth gadarn sy’n addas i’w hoedran 

• Rhoi cyfleoedd i drafod eu pryderon am berthnasoedd personol 

• Eu hamddiffyn rhag sefyllfaoedd niweidiol ond caniatáu iddynt ddysgu drostynt eu 

hunain 

• Addysg ryw 

• Annog mynediad at wybodaeth bellach e.e. Infosiop Wrecsam 

• Sicrhau bod y fframwaith cyfreithiol a chanlyniadau perthnasoedd rhywiol yn cael 

eu hesbonio, os yw hynny’n addas i’w hoedran (e.e. oedran cydsynio cyfreithiol; 

negeseuon testun rhywiol: anfon / derbyn lluniau anweddus o’ch hunan / pobl 

ifanc dan oed eraill)  

Addysg ryw 

Mae addysg ryw yn sôn am sut mae’r corff yn gweithio, sut mae’n newid a beth allwn ni ei 

wneud gyda’n cyrff a pham. Er y bydd pobl ifanc o bosibl wedi cael gwybodaeth gan yr 

ysgol neu asiantaethau eraill, efallai y bydd rhai plant wedi methu ysgol ac na fydd 

ganddynt unrhyw ddealltwriaeth o gwbl.  



 

Efallai y bydd eich plentyn / person ifanc maeth yn gofyn cwestiynau i chi am rywioldeb ac 

ymddygiad rhywiol. Mae’n bwysig eich bod yn:  

• Eu hannog i drafod y pwnc gyda chi 

• Trafod gyda Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn a/neu Weithiwr Cymdeithasol 

Goruchwyliol os yw rhywbeth y mae'r person ifanc yn ei ddweud yn eich poeni 

• Ceisio bod yn onest gyda’r person ifanc am y pwnc ac unrhyw bryderon sy’n codi 

Rhywioldeb 

Nid oes unrhyw un yn disgwyl i ofalwr fod yn arbenigwr mewn trafod rhywioldeb gyda 

pherson ifanc yn eu gofal – ond gallai cyngor a gwybodaeth gan Wasanaeth Gwybodaeth i 

Deuluoedd Wrecsam neu Infosiop Wrecsam fod o gymorth.  

Pethau pwysig i’w cofio: 

• Byddwch yn onest ac yn agored gyda’r person ifanc 

• Atebwch eu cwestiynau gorau y medrwch – byddwch yn onest os nad ydych yn 

gwybod yr ateb 

Ymddygiad a Chydsyniad Rhywiol 

Mae’n bwysig deall bod y gyfraith yn cydnabod bod gan berson ifanc dros 16 oed sydd â 

galluedd meddyliol hawl i gydsynio i ryw ac i dderbyn help gyda dulliau atal cenhedlu heb 

ofyn am gydsyniad y person sydd â chyfrifoldeb rhiant. 

Gall person ifanc dan 16 oed y tybir sy’n ddigon hen a deallus dderbyn cyngor a help am 

ddulliau atal cenhedlu heb gael cydsyniad y person â chyfrifoldeb rhiant. Dylai 

gweithgarwch rhywiol dan oed bob amser gael ei ystyried yn arwydd posibl o gamfanteisio'n 

rhywiol ar blant. 

Lle bo hynny’n briodol ac yn bosibl, dylech achub ar y cyfle i drafod gyda’r person ifanc a 

ydynt eisiau bod mewn perthynas a chael cyfathrach rywiol. Mae bob amser yn bwysig eu 

hannog i ddefnyddio clinig, canolfan iechyd neu wasanaeth arall sy'n gallu darparu cyngor 

iechyd rhywiol a dulliau atal cenhedlu e.e. Infosiop Wrecsam.  

Mae Infosiop Wrecsam ar gael i bobl ifanc i gael gafael ar wybodaeth a chyngor cyfrinachol 

am ddim ynglŷn â nifer o faterion. 

Terfynu Beichiogrwydd 

Darllenwch ‘Bolisi 4.12 - Terfynu Beichiogrwydd’ am arweiniad ar gyfer plant dan 18 oed 

sy'n derbyn gofal ac sy’n feichiog ac yn ystyried terfynu’r beichiogrwydd.    

  



 

Adran 8 - Addysg 
 
Mae sylfaen tystiolaeth ac ymchwil cadarn yn dangos bod plant sy’n derbyn gofal yn fwy 
tebygol o gael cyflawniadau addysgol gwael, lefelau presenoldeb is a chyfraddau gwahardd 
uwch na’u cyfoedion. 
 
Mae’r rhesymau dros hyn yn niferus ac yn amrywiol ond gallant gynnwys amgylchiadau 
ansefydlog yn y cartref, diffyg cefnogaeth gan y rhieni ac ati.  Fodd bynnag, i rai plant a 
phobl ifanc, mae’r ysgol yn darparu’r unig bwynt sefydlog yn eu bywydau, felly credir ei bod 
yn bwysig bod plant a phobl ifanc yn parhau i fynychu'r un ysgol ar ôl iddynt gael eu lleoli 
gyda gofalwr maeth, hyd yn oed os nad honno yw'r ysgol agosaf at gartref y gofalwr maeth.  
 
Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn rhoi blaenoriaeth uchel i ddiwallu anghenion 
addysgol pob plentyn neu berson ifanc mewn gofal maeth ac mae’n sicrhau eu bod yn cael 
eu hannog i gyrraedd eu llawn botensial. 
 
Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam hefyd yn rhoi blaenoriaeth uchel i’ch helpu chi i 
ddiwallu anghenion addysgol y plant.  
 
Cynlluniau Addysg Personol (CAP) 
 
Mae’r Cynllun Addysg Personol yn offeryn allweddol i sicrhau bod pawb – yr adran addysg, 
staff ysgol, gofalwyr maeth, gweithwyr cymdeithasol a theuluoedd yn cydweithio i sicrhau 
bod plant sy'n derbyn gofal yn derbyn yr holl help a chefnogaeth sydd eu hangen arnynt i 
wneud yn dda yn yr ysgol.  
 
Dylai Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn sicrhau bod y CAP wedi’i gwblhau a’i fod yn cael ei 
ddosbarthu i’r Cydlynydd Addysg Plant Sy’n Derbyn Gofal, y gofalwr maeth a'r holl bobl 
berthnasol eraill. Yna daw’r CAP i’r Adolygiad Cynllun Gofal statudol cyntaf a gynhelir cyn 
pen 28 diwrnod ar ôl i’r plentyn neu’r person ifanc ddechrau derbyn gofal. 
 
Fel gofalwr maeth mae gennych rôl allweddol i’w chwarae i gyfrannu at ysgrifennu, adolygu 
a chyflenwi’r CAP. Mae’r CAP yn ofynnol i bob plentyn mewn gofal a caiff ei effeithiolrwydd 
ei fonitro gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â’r rheiny sy’n gysylltiedig ar lefel leol. Dylid 
cytuno a chwblhau'r CAP cyn pen 28 diwrnod ar ôl i'r plentyn neu berson ifanc ddechrau 
derbyn gofal, a dylai gael ei adolygu bob chwe mis pryd bynnag y bydd newid yn y 
ddarpariaeth yn yr ysgol.  
 
 
Rolau a Chyfrifoldebau 
 
Tra bo plentyn yn derbyn gofal mae nifer o bobl â rôl allweddol i’w chwarae i sicrhau bod y 
plentyn neu’r person ifanc yn cyrraedd ei lawn botensial. Maent yn cynnwys: 
 
Gofalwyr Maeth 
 
Cyfathrebu â'r ysgol 
 
Mae’n rhaid i’r gofalwr gysylltu gyda’r ysgol mor gynnar ag sy’n bosibl a chadw mewn 
cysylltiad. Gallant wneud hyn drwy: 



 

• Ddod i adnabod cynorthwy-ydd dosbarth y plentyn, ei athrawon a’r Athro 
Dynodedig ar gyfer Plant Sy'n Derbyn Gofal yn yr ysgol 

• Rhoi manylion cyswllt gofalwr penodol i’r ysgol er mwyn iddynt allu cysylltu â nhw 
• Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i ysgolion am newidiadau, problemau neu 

gyswllt sydd wedi digwydd neu sydd ar fin digwydd ac sydd wedi cythryblu’r 
plentyn  

• Cynorthwyo’r plentyn i fynegi ei bryderon/phryderon a’i (d)dyheadau 
• Cysylltu â’r ysgol ar ran y plentyn pan fydd hynny’n briodol. 

 
 

Sicrhau presenoldeb yn yr ysgol 
 
Dylai’r gofalwr sefydlu disgwyliad clir o ran presenoldeb a phrydlondeb yn yr ysgol trwy: 

• Sicrhau bod y plentyn yn deffro ar amser rhesymol a darparu brecwast iddo/iddi 
• Mynd â’r person ifanc i’r ysgol lle bo’r angen 
• Darparu’r holl offer angenrheidiol i’r person ifanc fel y gall gymryd rhan lawn ym 

mywyd yr ysgol 
• Cysylltu a gweithio gyda gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda'ch plentyn 

megis y Gweithiwr Cymdeithasol Addysg ac aelodau o’r tîm Addysg Plant sy’n 
Derbyn Gofal.  

• Sicrhau nad yw absenoldeb bwriadol yn cael ei wobrwyo mewn unrhyw ffordd 
h.y. dim teledu ac ati pan ddylai'r plentyn fod yn yr ysgol  

 
Creu amgylchedd dysgu cadarnhaol yn y cartref  
 
Mae’n bwysig iawn bod plant sy'n derbyn gofal yn cael amgylchedd lle mae dysgu yn cael 
ei werthfawrogi a’i barchu yn y cartref. Dylai’r gofalwr archwilio unrhyw gyfleoedd i gael 
adnoddau diwylliannol a darparu o leiaf:  

• Amser i astudio 
• Man tawel i wneud gwaith cartref 
• Llyfrau a deunyddiau darllen eraill 
• Cyfleoedd dysgu y tu allan i’r cartref megis ymweld ag amgueddfeydd ac ati.  
• Diddordeb, sgwrs ac agwedd gadarnhaol tuag at bob agwedd ar ddysgu 

 
Cymryd diddordeb cadarnhaol  
 
Mae angen i ofalwyr gymryd rhan a chymryd diddordeb ym mywyd ysgol y plentyn. Dylent:  

• Gefnogi polisïau’r ysgol, megis rhai sy’n gysylltiedig â disgyblaeth a gwisg ysgol 
• Cymryd diddordeb yng ngweithgareddau dyddiol y person ifanc yn yr ysgol 
• Cwblhau unrhyw ddyddiaduron gwaith cartref neu gofnodion darllen 
• Cefnogi gwaith cartref trwy ddarllen gyda phlentyn, cynnig cyngor a sicrhau bod 

gwaith yn cael ei gwblhau 
• Mynychu nosweithiau rhieni a digwyddiadau eraill a gynhelir yn yr ysgol  
• Cymryd rhan yn y cyfarfod Cynllun Addysg Personol 

 
Cofnodi Profiadau Bywyd y Plentyn 
 
Dylai gofalwyr maeth gadw copïau o adroddiadau ysgol a gwobrau cyflawniadau fel rhan o 
‘atgof y plentyn’ a dylid eu cynnwys yn y gwaith cofnodi profiadau bywyd. Dylai’r rhain fynd 
gyda’r plentyn os yw’n newid lleoliad. 



 

Gweithiwr Cymdeithasol 
 
Y Gweithiwr Cymdeithasol sy’n gyfrifol am hysbysu’r ysgol bod person ifanc wedi dechrau 
‘derbyn gofal’, gan ddechrau’r cyfarfod Cynllun Addysg Personol. 
 
Mae’n rhaid i Weithiwr Cymdeithasol y plentyn hyrwyddo budd pennaf a lles y plentyn a 
dylai gymryd diddordeb brwd yn ei addysg. Dylent hefyd wneud eu gorau i sicrhau bod 
anghenion y Plentyn sy’n Derbyn Gofal yn cael eu nodi a’u hybu. 
 
Gweithiwr Cymdeithasol Addysg 
 
Dylai Gweithwyr Cymdeithasol Addysg chwarae rôl weithredol i hyrwyddo buddiannau 
addysgol plant sy'n derbyn gofal. Gallant sicrhau bod ysgolion, yr adran addysg, gweithwyr 
cymdeithasol, gofalwyr, y plentyn a’r teulu yn parhau i gyfathrebu’n dda.  
 
Athro Dynodedig 
 
Yr Athro Dynodedig yw’r prif berson yn yr ysgol a nodir yng Nghynllun Addysg Personol a 
Chynllun Gofal y plentyn i weithredu fel eiriolwr a darparu cefnogaeth i blentyn sy’n derbyn 
gofal. 
 
Yr Athro Dynodedig yw’r prif berson yn yr ysgol y bydd y Gwasanaethau Plant, gofalwyr ac 
unrhyw asiantaethau neu weithwyr proffesiynol eraill sy’n gysylltiedig yn cysylltu i drafod 
materion sy’n ymwneud ag addysg plentyn unigol sy’n derbyn gofal. Maent hefyd yn gyfrifol 
am sicrhau: 

• Bod yr ysgol yn rhannu ac yn cefnogi disgwyliadau uchel ohonynt, 
• Bod gwybodaeth addysgol yn cael ei throsglwyddo yn gyflym rhwng asiantaethau 

ac unigolion 
• Bod gan bob Plentyn sy’n Derbyn Gofal Gynllun Addysg Personol a adolygir bob 

chwe mis o leiaf 
• Bod cytundeb rhwng y cartref a'r ysgol yn cael ei lunio gyda’r prif ofalwr. 

 
Gwasanaeth Maethu 
 
Bydd y Gwasanaeth Maethu yn cydweithio’n agos gyda’r bobl a restrir uchod ac yn enwedig 
y gofalwr maeth i sicrhau y gallant gyflawni eu rôl yn hyderus i hyrwyddo cyflawniad 
addysgol. 
 
Cydlynydd Addysg 
 
Mae’r Cydlynydd Addysg ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal yn gysylltiedig â ‘Thîm Plant sy’n 
Derbyn Gofal’ y Gwasanaethau Plant. Mae’r Cydlynydd Addysg yn rheoli tîm bach sy’n 
cynnwys nifer o gynorthwywyr dosbarth. Mae’r tîm yn cydweithio’n agos â phlant a phobl 
ifanc, athrawon, gweithwyr cymdeithasol, gofalwyr, ysgolion a gweithwyr proffesiynol 
perthnasol eraill i godi lefelau cyrhaeddiad plant sy'n derbyn gofal. 
 
 
 
 
 



 

Addysg Bellach 
 
Mae addysg ôl-16 neu addysg ‘bellach’ yn cwmpasu mathau amrywiol o addysg a 
hyfforddiant sy’n addas i bobl sydd dros yr oedran ysgol gorfodol, gan gynnwys addysg a 
hyfforddiant galwedigaethol, hyfforddiant mewn swydd a graddau lefel sylfaen. Mae’r ffocws 
yn bennaf ar bobl ifanc 16 i 18 oed ond gall unrhyw un dros oedran ysgol gorfodol gymryd 
rhan mewn addysg bellach.  
 
Mae rhaglenni Addysg Bellach yn cael eu darparu mewn colegau AB, yn y gwaith ac mewn 
amgylcheddau dysgu oedolion yn y gymuned yn bennaf.  
 

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys cyngor gyrfaol, edrychwch ar wefan Gyrfa Cymru. Gall 
Gyrfa Cymru helpu pobl ifanc i gynllunio eu gyrfa, paratoi i gael swydd a chwilio ac ymgeisio 
am y prentisiaethau, cyrsiau a hyfforddiant cywir.   

https://gyrfacymru.llyw.cymru/


 

Adran 9 – Paratoi ar gyfer Oedolaeth a Byw’n Annibynnol    
 

Paratoi ar gyfer annibyniaeth  

Dylid dechrau paratoi plant ar gyfer oedolaeth yn gynnar trwy annog hunan-reolaeth a 

hunan-ofal. Mae’n bwysig i bob gofalwr maeth gydnabod mai nid y rhai sy'n gofalu am blant 

hŷn a phobl ifanc yn unig a ddylai baratoi ar gyfer anibynniaeth. Disgwylir i ofalwyr maeth 

hyrwyddo sgiliau hunanofal plant o bob oedran. Mae hyn yn cynnwys gwisgo, bwydo, 

hylendid personol a diogelwch personol. Disgwylir i ofalwyr maeth hefyd sicrhau bod plant 

hŷn a phobl ifanc yn cael eu hannog i fod yn fwy cyfrifol amdanyn nhw eu hunain a’u 

hymddygiad. 

Cynllun Llwybr 

Caiff rôl y gofalwr maeth i feithrin annibyniaeth a pharatoi ar gyfer oedolaeth ei drafod a’i 

gytuno yn y Cynllun Gofal a Chymorth.  

Ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac yn pontio i oedolaeth, mae'n rhaid i Gynllun Llwybr gael 

ei ddatblygu gan yr Awdurdod Lleol. Mae Cynllun Llwybr yn hyrwyddo’r broses o bontio’r 

plentyn yn llwyddiannus i annibyniaeth a chynhwysiad cymdeithasol. Bydd y Cynllun Llwybr 

yn adeiladu ar y Cynllun Gofal a Chymorth a dylai gynnwys manylion y materion hynny sy’n 

berthnasol i’w bywydau yn y dyfodol ar ôl iddyn nhw adael gofal. Mae’n rhaid i’r Cynllun 

Llwybr gynnwys:- 

• Iechyd a Lles Corfforol a Meddyliol  

• Addysg, Hyfforddiant a Gwaith 

• Hyrwyddo Perthnasoedd Cadarnhaol  

• Galluoedd Ariannol a Rheoli Arian 

• Llety cyn/ôl 18 oed (gan gynnwys anghenion cymorth sy’n gysylltiedig â 

thenantiaeth)  

• Cymorth personol; h.y. hunaniaeth, cyflwyniad cymdeithasol, cael mynediad at 

wasanaethau cyhoeddus 

• Sgiliau ymarferol a sgiliau eraill i annog annibyniaeth 

• Enw’r Ymgynghorydd Personol 

• Materion perthnasol eraill 

• Cynlluniau wrth gefn 

Rhaid i bobl ifanc fod yn ganolog yn natblygiad eu Cynllun Llwybr. Dylid cynnig cymorth / 

eiriolaeth i berson ifanc yn ôl yr angen i’w helpu i gymryd rhan lawn yn y gwaith o ddatblygu 

ac adolygu eu Cynllun Llwybr.  

Dylai’r Cynllun Llwybr ymateb i anghenion newidiol y person ifanc a dylid ei newid yn unol â 

hynny. Dylid meddwl am y Cynllun Llwybr fel ‘dogfen fyw’. 



 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi terfynau amser 

ar gyfer cwblhau’r Cynllun Llwybr. Am fwy o wybodaeth, gweler ‘Polisi 4.36 – Cynllunio 

Llwybr’.  

Ymgynghorydd Personol 

Unwaith y bydd person ifanc yn gorffen derbyn gofal, daw yn berson sy’n gadael gofal (p’un 

a yw hynny’n digwydd cyn iddynt droi’n 18 oed, neu pan fyddant yn cyrraedd 18 oed sef 

oedran oedolaeth cyfreithiol), ni fydd yr Awdurdod Lleol bellach yn gorfod dynodi Gweithiwr 

Cymdeithasol ar eu cyfer i gynllunio a chydlynu eu gofal a’u cefnogaeth. 

Mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol benodi Ymgynghorydd Personol (YP) i gefnogi’r person 

ifanc. Bydd yr YP yn gweithredu fel pwynt ffocws i sicrhau bod pobl sy'n gadael gofal yn 

derbyn y math cywir o gymorth personol. Bydd Ymgynghorydd Personol yn cael ei 

ddyrannu i'r person ifanc pan fydd yn 15 blwyddyn a 9 mis oed. 

Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol yn parhau i fod yn weithiwr proffesiynol allweddol sy’n 

gyfrifol am gydlynu gofal a chymorth i’r person ifanc a gweithredu’r Cynllun Llwybr nes bo’r 

plentyn yn cyrraedd 18 oed.  Ar ôl pen-blwydd y person ifanc yn 18 oed, yr Ymgynghorydd 

Personol sy’n cymryd y cyfrifoldeb. 

Ar ôl cyrraedd 18 oed, bydd yr Ymgynghorydd Personol yn chwarae rôl hanfodol (lle bo 

hynny’n berthnasol) yn y gwaith asesu, paratoi, gweithredu ac adolygu Cynllun Llwybr y 

person ifanc. Byddant yn cydlynu darpariaeth gwasanaethau ac yn cymryd camau rhesymol 

fel bod pobl sy’n gadael gofal yn defnyddio gwasanaethau a byddant yn sicrhau eu bod yn 

cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd a lles y bobl sy'n gadael gofal.  

 

Llety - Pobl Sy'n Gadael Gofal 

 

Mae gan bobl ifanc nifer o opsiynau i’w hystyried o ran ble y byddant yn byw 

ar ôl eu pen-blwydd yn 18 oed: 

• Symud i’w llety eu hunain 

• Symud i lety â chymorth  

• Byw mewn llety prifysgol 

• Aros gyda Gofalwyr Maeth 

 

 ‘Pan fyddaf yn barod’ 

Mae’r Awdurdod Lleol yn cydnabod bod llawer o bobl ifanc mewn gofal yn aeddfedu yn 
hwyrach ac mai nid eu pen-blwydd yn 18 oed yw’r amser mwyaf priodol iddyn nhw symud 
o’r gofal maeth.  
 
Mae trefniant ‘Pan fyddaf yn barod’ yn golygu bod person ifanc yn aros gyda’u gofalwyr 
maeth presennol ar ôl eu pen-blwydd yn 18 oed.  Mae’r trefniant yn helpu i hyrwyddo 
cyfnod pontio graddol i bobl ifanc mewn lleoliad teuluol, o leoliad maeth sefydlog i 
oedolaeth a byw'n annibynnol. 



 

Dylid archwilio opsiwn trefniant ‘Pan fyddaf yn barod' mor gynnar â 15.9 mlwydd oed, fel 
rhan o'r Cynllun Llwybr.  Bydd trafodaethau cynnar yn digwydd gyda gofalwr maeth y 
person ifanc gan ei bod yn hanfodol bod y gofalwr maeth yn cytuno â’r trefniant cyn y gellir 
gwneud unrhyw gynlluniau manylach.  Mae angen cytundeb terfynol mewn lle erbyn i’r 
person ifanc gyrraedd 17½ oed.  
 
Mae polisi ‘Pan fyddaf yn barod’ wedi’i sefydlu ym mhob Awdurdod Lleol yng ngogledd 

Cymru sy’n nodi: 

• Y meini prawf sy’n ofynnol i ymestyn lleoliad gofal maeth y tu hwnt i ben-blwydd 

person ifanc yn ddeunaw oed i drefniant “Pan fyddaf yn barod”;  

• Gofynion ariannol a materion budd-daliadau y bobl ifanc;  

• Cyfraddau ariannol a goblygiadau talu i ofalwyr maeth a gofalwyr “Pan fyddaf yn 

barod”;  

• Materion budd-daliadau lles gofalwr maeth a gofalwyr “Pan fyddaf yn barod”;  

• Goblygiadau a materion yn ymwneud â Threth Incwm ac Yswiriant Gwladol i 

ofalwyr maeth a gofalwyr “Pan fyddaf yn barod”.  

• Gofynion gofal cymdeithasol a materion ymarferol sy’n gysylltiedig ag ymestyn 

trefniadau maethu i drefniadau “Pan fyddaf yn barod”;  

 
Darllenwch atodiad ‘Polisi 5.14 – Pan fyddaf yn barod’.  
 
 
Cynnig Lleol i Bobl sy’n Gadael Gofal yn Wrecsam  

Mae CBSW wedi creu canllawiau 'Y Cynnig Lleol i Bobl sy’n Gadael Gofal yn Wrecsam’. 

Mae’r canllaw hwn yn nodi’r gefnogaeth sydd ar gael i Bobl sy'n Gadael Gofal. Darllenwch 

yr atodiad ‘Y Cynnig Lleol ar gyfer Pobl sy’n Gadael Gofal yn Wrecsam’.   

 
 

  



 

Adran 10 – Pryderon, cwynion a chyhuddiadau yn erbyn gofalwyr maeth 
 

Mae gan CBSW ddyletswydd i sicrhau bod pob plentyn sy’n derbyn gofal yn cael y gofal 

gorau posibl i ddiwallu eu hanghenion.  

Mae CBSW yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw bryder, cwyn neu gyhuddiad a wneir yn 

erbyn gofalwr maeth yn cael ei ymchwilio yn y ffordd fwyaf priodol i ddiogelu plant sy'n 

derbyn gofal.  

Nid yw’r rhan fwyaf o gyhuddiadau yn erbyn gofalwyr maeth yn cael eu cyfiawnhau a prin 

yw’r erlyniadau troseddol. Fodd bynnag, mae rhai achosion cyfiawn wedi bod o blant yn 

cael eu cam-drin gan ofalwyr maeth. Mae enghreifftiau hefyd o sefyllfaoedd lle mae 

cyhuddiadau wedi cael eu gwneud ond heb brawf ei bod wedi digwydd. Mewn rhai 

sefyllfaoedd, mae lefel anghyfforddus o amheuaeth yn bodoli, lle na ellir profi bod 

camdriniaeth wedi digwydd, ond lle na ellir profi chwaith nad yw wedi digwydd. Gan hynny 

mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd i ymchwilio i bob pryder a chyhuddiad yn erbyn 

gofalwyr maeth.  

Mae diffiniadau o lefel y pryderon a'r cyhuddiadau fel a ganlyn:   

Pryder (Lefel 1) 
 

Lle mae’r mater yn gysylltiedig â rheoli / safonau gofal o ddydd i ddydd. Er enghraifft (ond 

heb fod yn gyfyngedig i): 

 Mae’r gofalwr maeth wedi trefnu i dorri gwallt y plentyn heb drafod gyda'r 

rhieni neu heb ddefnyddio'r ffurflen cynllun dirprwyo.  

 Pryderon ynglŷn â safon neu natur diet, dillad neu batrwm gofal a materion 

disgyblaeth lefel isel. 

 Casgliad o faterion lefel eithriadol o isel sydd heb gyrraedd y trothwy ar gyfer 

cwynion neu gyhuddiadau.  

 
Pryder Difrifol (Lefel 2) 

 
Lle mae’r mater yn un mwy difrifol ei natur ond yn dal i ddisgyn o dan y trothwy ar gyfer 

ymchwiliadau amddiffyn plant. Efallai y bydd hyn yn digwydd pan fo pryderon cyson neu 

ailadroddus yn lefel 1.  Er enghraifft (ond heb fod yn gyfyngedig i): 

 Arddull rhianta gofalwyr maeth a safon gofal megis disgyblaeth amhriodol neu 

dechnegau rheoli ymddygiad 

 Ansawdd gweithio gyda gweithwyr proffesiynol / ymarferwyr eraill er enghraifft 

methu â chadw at gynllun gofal a chymorth y plentyn 

 Torri rheolau cyfrinachedd 

 Ymarfer anaddas o ran teulu’r plentyn e.e. bod yn anghwrtais tuag at y rhieni 

 Casgliad neu waethygiad mewn pryderon ‘unigol’ neu bryderon lefel isel parhaus 
(lefel 1) ynglŷn â gofal o ddydd i ddydd sydd wedi bod yn barhaus, er gwaethaf 
ymyrraeth a chefnogaeth gan y Gwasanaeth Maethu 



 

 Lle mae cwyn wedi cael ei gwneud gan y Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Plant 
 
Cyhuddiad – Lefel 3 

 

Cyhuddiad o’r natur hon fyddai plentyn yn dioddef neu’n debygol o ddioddef niwed 

sylweddol oherwydd gweithred neu ddiffyg gweithred gan y gofalwr/gofalwyr maeth. Er 

enghraifft, lle honnir bod y gofalwr maeth wedi: 

 Ymddwyn mewn modd sydd wedi niweidio plentyn, neu a allai niweidio plentyn er 

enghraifft camdriniaeth gorfforol, emosiynol neu rywiol, meithrin perthynas amhriodol 

neu esgeulustod 

 O bosibl, cyflawni trosedd yn erbyn neu mewn perthynas â phlentyn 

 Ymddwyn mewn modd sy’n dangos i blentyn neu blant eu bod yn berygl o niwedio’r 

plant er enghraifft (ond heb fod yn gyfyngedig i) edrych ar safleoedd pornograffig ar y 

we, yfed gormod o alcohol wrth ofalu am blentyn neu gyflawni trais domestig. 

 
Nodir sut mae CBSW yn ymchwilio ac yn ymateb i’r pryderon a’r cyhuddiadau hyn ym 

‘Mholisi 5.17 – Rheoli Cyhuddiadau yn Erbyn Gofalwyr Maeth’.   

Bydd pob ‘Cyhuddiad’ lefel 3 yn mynnu ymchwiliadau amddiffyn plant o dan Weithdrefnau 

Diogelu Cymru.  

Gofal Diogel 

Efallai y bydd plant mewn gofal maeth, neu eu rhieni, yn gwneud cyhuddiadau o 

gamdriniaeth yn erbyn gofalwyr maeth. Mae sawl rheswm dros hyn: 

• Cam-ddehongli gweithredoedd neu fwriadau 

• Mae rhywun yn meddwl y gall plentyn ddychwelyd adref o ganlyniad i’r cyhuddiad 

• Ffordd o dynnu sylw at ddicter a thrallod 

• Ffordd o dynnu sylw at gamdriniaeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol 

• Ffordd o arfer rhywfaint o reolaeth dros eu bywydau 

• Ffordd o derfynu lleoliad maeth heb golli parch 

• Efallai bod camdriniaeth wedi digwydd 

Gall plant gysylltu rhywbeth sydd wedi digwydd yn eu lleoliad maeth presennol gyda 

digwyddiad camdriniol sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Gall plant gamddehongli 

gweithredoedd diniwed fel rhoi braich o'u hamgylch neu roi bath i blentyn iau neu 

ddefnyddio camera fideo, oherwydd eu cefndir hanesyddol. 

Gellir lleihau’r risg o gyhuddiadau os yw gofalwyr maeth yn rhoi arferion cadarnhaol mewn 

lle ar gyfer gofal mwy diogel, fel yr amlinellir yng Nghynllun Gofal Diogel y plentyn a fydd yn 

cael ei gwblhau ar y cyd rhwng y Gweithiwr Cymdeithasol o’r Gwasanaeth Maethu, 

Gweithiwr Cymdeithasol y plentyn, y plentyn (os yw hynny’n briodol) a Gofalwyr Maeth ar 

ddechrau’r cyfnod lleoli. Bydd y Cynllun Gofal Diogel yn nodi meysydd risg a chamau 

gweithredu i liniaru neu leihau risgiau felly. Darllenwch hefyd 'Polisi 4.22 – Gofal Diogel – 

Rheoli Ymddygiad ac Adrodd am Ddigwyddiadau’.  



 

Cymorth i Ofalwyr Maeth 

Cynigir arweiniad a chymorth annibynnol i ofalwyr maeth trwy gydol proses y cyhuddiad.  

 

Anogir gofalwyr maeth hefyd i gael cymorth gan y Rhwydwaith Maethu sy’n darparu 

gwasanaeth cymorth i ofalwyr maeth sydd â chyhuddiadau yn eu herbyn.  

 

Mae Fosterline Cymru ar agor rhwng 9.30am a 12.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.  

Rhadffôn: 0800 316 7664 

E-bost:  Fosterlinewales@fostering.net  

 

Mae Fosterline Cymru wedi creu taflen ffeithiau ar gyfer gofalwyr maeth sy’n wynebu 

cyhuddiadau:  

Taflen Ffeithiau Fosterline Cymru: Cyhuddiadau   

  

Bydd Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol yn parhau i ddarparu goruchwyliaeth a 

chefnogaeth i'r gofalwr/gofalwyr maeth trwy gydol y broses. Byddant yn rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i’r gofalwr/gofalwyr maeth.  

 

Taliadau 

 

Os gwneir penderfyniad i symud plentyn/plant o’r lleoliad, bydd y Lwfans Maethu yn dod i 

ben, ac mae hyn yn benodol i’r plentyn/plant. Bydd unrhyw ffioedd am ofal sgiliau / 

therapiwtig yn dal i gael eu talu nes bo’r ymchwiliad wedi’i gwblhau ac nes bo penderfyniad 

wedi’i wneud ynglŷn â chofrestriad y gofalwr maeth.  

  

mailto:Fosterlinewales@fostering.net
https://www.thefosteringnetwork.org.uk/sites/www.fostering.net/files/content/allegationsfactsheet-englishupdated14julydsjc.pdf


 

Adran 11 - Cwynion 

Cwynion  

 

Er bod y Gwasanaeth Maethu yn gwneud pob ymdrech i ddarparu’r gwasanaeth gorau 

posibl, mae’n derbyn y bydd achlysuron pan fydd teuluoedd, plant sy'n derbyn gofal neu 

ofalwyr yn teimlo’n anfodlon â’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn ac y byddant yn dymuno 

cyflwyno cwyn.  

 

Bydd y Gwasanaeth Maethu yn ymdrin ag unrhyw gŵyn o ddifrif ac, yn ôl yr angen, yn 

addasu ei wasanaethau o ganlyniad i wersi a ddysgwyd o faterion tebyg. 

Bydd y Gwasanaeth Maethu yn sicrhau na fydd unrhyw unigolyn yn dioddef o wahaniaethu, 

anfantais, tynnu gwasanaeth yn ôl neu leihau gwasanaeth o ganlyniad i wneud cwynion. 

 

Pwy all gyflwyno cwyn? 

 

Gall y rheiny sy’n gymwys i gyflwyno cwyn neu sylwadau fod yn: 

• Blant sydd wedi cael eu maethu neu a fydd o bosibl yn cael eu maethu 

• Unrhyw berson ar ran y plentyn, cyn belled a bo’r plentyn yn cydsynio os yw'n 

gymwys i wneud hynny 

• Unrhyw blentyn arall sy’n cael ei effeithio gan y lleoliad  

• Rhieni a gwarcheidwaid y plant hynny 

• Gofalwyr a darpar ofalwyr 

• Y rheiny sy’n gwneud ymholiad ynglŷn â dod yn ofalwyr maeth 

• Unrhyw unigolyn nad yw’n rhiant ond sydd â chyfrifoldeb rhiant dros y plentyn 

• Unrhyw berson arall sy’n cael ei ystyried gan yr Awdurdod fel rhywun â diddordeb 

digonol yn lles y plentyn i warantu ystyried eu sylwadau 

• Rhai sy’n Gadael Gofal 

 

Os yw’r achwynydd yn blentyn sy’n derbyn gofal neu ofal a chymorth, mae gan yr adran 

ddyletswydd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i drefnu 

bod eiriolwr yn cael ei ddarparu trwy’r gwasanaeth eiriolaeth a gomisiynwyd gan 

Awdurdodau Lleol, os yw'r achwynydd yn cytuno. 

 

Natur y Gŵyn 

 

Nid oes cyfyngiad ar y materion y gall pobl gwyno amdanynt.  

 

Gall enghreifftiau gynnwys:- 

 

• Ansawdd a phriodoldeb y gwasanaeth a ddarperir 

• Ansawdd y gofal a ddarperir 

• Agwedd ac ymddygiad y staff 

• Penderfyniadau yn ymwneud â gofalwyr maeth neu leoliadau 



 

• Unrhyw broses sy’n gysylltiedig â gwneud y penderfyniadau hynny 

• Unrhyw wasanaeth o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn credu sy’n cael ei wadu 

 
Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn. Fodd bynnag, mae unrhyw gŵyn ynglŷn â'r penderfyniad i 
gymeradwyo, peidio â chymeradwyo neu ddadgofrestru gofalwr maeth yn destun 
gweithdrefn ar wahân fel y nodir yn Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol 
(Cymru) 2018.  
 
Sut i gyflwyno cwyn 
 
Gellir cyflwyno cwyn i unrhyw aelod o staff neu fel arall, aelod o’r Tîm Cwynion.  Caiff y 
gŵyn ei chofnodi a’i chydnabod, a caiff ei hymchwilio a bydd ymateb yn cael ei roi o fewn y 
terfynau amser a gytunwyd.  
 
Fel arfer ymgymerir â’r ymchwiliad hwn gan Reolwr Tîm y Gwasanaeth Maethu.  Fodd 
bynnag, os yw’r gŵyn yn ymwneud â’r rheolwr, caiff ei hanfon ymlaen at y Pennaeth 
Gwasanaeth i’w hymchwilio.  
 
Mae’r Gwasanaeth Maethu yn gobeithio y teimlwch y gallech godi eich pryderon gyda’r 
Gweithiwr Cymdeithasol neu Reolwr y Gwasanaeth Maethu. Fodd bynnag os nad ydych yn 
gallu gwneud hynny cysylltwch â: 
 
Y Tîm Cwynion 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  
Neuadd y Dref 
Wrecsam 
LL11 1AY 
 
01978 292087 
complaints@wrexham.gov.uk 
www.wrecsam.gov.uk/cwynion 
 
Ymateb i’r Cwynion: 

 
Mae 2 gam i’r weithdrefn:- 

 
Cam 1 – Datrysiad Lleol 
Cam 2 – Ymchwiliad Ffurfiol 

 
Cam 1 – Datrysiad Lleol: 
 

 Bydd Rheolwr y Gwasanaeth Maethu yn gwneud pob ymdrech i ddod i 
benderfyniad yng ngham cyntaf y weithdrefn; fel arfer caiff hyn ei gyflawni ar sail 
datrys problemau a bydd yn cynnwys trafodaeth gyda’r achwynydd. 

 Oni bai bod terfynau amser yn cael eu cytuno rhwng yr achwynydd a’r rheolwr, 
dylai’r drafodaeth gael ei chynnal cyn pen 10 diwrnod gwaith. Yn dilyn hynny, 
bydd y Rheolwr yn ysgrifennu at yr achwynydd cyn pen 5 diwrnod gwaith gyda 
chrynodeb o ganlyniad y drafodaeth ac yn cadarnhau pa gam gweithredu a 
gymerir (os o gwbl), 

http://www.wrexham.gov.uk/complaints


 

 Yng ngham 1, ni fydd unrhyw berson sy’n destun cwyn yn cymryd rhan yn unrhyw 
ran o’r ystyriaeth oni bai bod y Gwasanaeth Maethu yn credu bod hynny’n briodol. 
Bydd y llythyr ymateb hefyd yn datgan sut i uwchgyfeirio’r gŵyn os yw’r 
achwynydd yn dal i fod yn anfodlon. 

 Dylai’r Gwasanaeth Maethu hysbysu’r Tîm Cwynion ar unwaith os ydynt yn 
derbyn cwyn i sicrhau ei bod yn cael ei chofnodi a’i rheoli yn unol â’r 
gweithdrefnau. 

 Mae gan achwynwyr hawl i ofyn i'w cwyn gael ei thrin yn syth yng Ngham 2 
(ymchwiliad ffurfiol), fodd bynnag y gobaith yw y bydd yr adran yn cael cyfle i 
ymateb i'r pryderon yn gyntaf. 

 
Cam 2 – Ymchwiliad Ffurfiol: 

 
Os nad yw’r achwynydd yn teimlo bod y mater wedi cael ei ddatrys yn foddhaol, gall ef neu 
hi ofyn i’r mater gael ei uwchgyfeirio i Gam 2.  Yn y cam hwn bydd y gŵyn yn cael ei 
hymchwilio gan Ymchwilydd Annibynnol – sef rhywun nad yw’n cael ei gyflogi gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 
 

 Bydd y Tîm Cwynion yn cydnabod eu bod wedi derbyn y cais ac yn esbonio’n 
fanwl beth yw’r broses. Byddant hefyd yn cadarnhau enw a manylion cyswllt yr 
Ymchwilydd Annibynnol. 

 Bydd yr Ymchwilydd Annibynnol yn trefnu cyfarfod gyda’r achwynydd i gytuno ar 
fanylion y gŵyn ac i gadarnhau’r canlyniadau dymunol.  

 Bydd Person Annibynnol yn cael ei benodi hefyd i sicrhau bod yr ymchwiliad yn 
deg, yn ddiduedd, yn effeithiol ac yn cwmpasu pob agwedd. 

 Bydd yr Ymchwilydd Annibynnol a’r Person Annibynnol yn adolygu’r gŵyn hyd 
yma, gwirio ffeiliau a chofnodi a chyfweld yr aelodau perthnasol o staff. 

 Ar ddiwedd yr ymchwiliad, caiff adroddiad ei baratoi i’w ystyried gan y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.  

 Ar ôl ystyried yr adroddiad ac unrhyw argymhellion a wnaethpwyd, bydd y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymateb i’r gŵyn yn ysgrifenedig 
gan amgáu copi o’r adroddiad. Mae'n rhaid i’r ymateb: 

 grynhoi’r gŵyn neu’r sylw;  

 disgrifio’r ymchwiliad a gynhelir;  

 datgan p’un a yw’r gŵyn neu’r sylw yn cael ei chadarnhau ai peidio;  

 esbonio pa gamau gweithredu a gymerir, os o gwbl, yng ngoleuni’r gŵyn 
neu’r sylwadau;  

 cynnwys, lle bo hynny’n briodol, ymddiheuriad i'r achwynydd;  

 amgáu adroddiad yr Ymchwilydd Annibynnol oni bai bod rheswm penodol 
dros beidio. Mewn achos felly dylid darparu esboniad;  

 cynnwys manylion yr hawl i gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru;  

 cynnig cyfle i’r achwynydd drafod yr ymateb ac adroddiad yr Ymchwilydd 
Annibynnol gyda swyddog priodol.  

 

 Dylid cwblhau’r ymchwiliad ffurfiol (Cam 2) cyn pen 25 diwrnod ar ôl i’r achwynydd 
gytuno ar fanylion yr achwynydd gyda’r Ymchwilydd Annibynnol. Os oes angen 



 

mwy o amser oherwydd amgylchiadau eithriadol (cymhlethdod y gŵyn), trafodir 
hynny gyda’r achwynydd. 

 
 

Cwynion heb eu datrys: 
 

Os yw’r achwynydd yn dal i fod yn anfodlon ar ôl derbyn eu hymateb yng Ngham 2, gallant 
uwchgyfeirio eu cwyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC). Byddant 
yn adolygu’r gŵyn a phennu a oes camweinyddu wedi digwydd. 

 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
1 Ffordd yr Hen Gae  
Pencoed 
CF35 5LJ 

 
Ffôn: 0300 790 0203 
Ffacs: 01656 641199 
e-bost: holwch@ombwdsmon-cymru.org.uk   
gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk  
 
Cwynion gan blentyn 
 
Os oes plentyn sy'n derbyn gofal neu rywun sy'n gadael gofal yn gwneud cwyn, mae gan yr 
awdurdod ddyletswydd i gynnig eiriolwr i'r plentyn trwy'r gwasanaeth eirioli a gomisiynir gan 
yr Awdurdod lleol (TGP Cymru).  
 
Mae’r Awdurdod Lleol wedi creu ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion i blant a phobl 
ifanc. Mae copi o hon ar gael hefyd yn yr atodiad.  
 
Ydych chi'n poeni ynglŷn â gwneud cwyn? 
 
Ni fydd y ffaith eich bod yn gwneud cwyn byth yn mynd yn eich erbyn. Bydd y Gwasanaeth 
Maethu yn sicrhau na fydd unrhyw unigolyn yn dioddef o wahaniaethu, anfantais, tynnu 
gwasanaeth yn ôl na lleihau gwasanaeth o ganlyniad i wneud sylwadau neu gwynion. 
 
Canmoliaeth 
 
Mae’r Gwasanaeth Maethu hefyd yn annog teuluoedd, plant sy'n derbyn gofal a gofalwyr i 
gysylltu pan fyddant yn teimlo eu bod wedi derbyn gwasanaeth arbennig o dda gan y Tîm 
Maethu. Bydd unrhyw ganmoliaeth a roddir yn helpu'r gwasanaeth i nodi meysydd sy’n 
perfformio’n dda a bydd yn defnyddio’r profiadau hynny i wella yn y dyfodol.  
 
Gellir rhoi'r sylwadau hyn i'ch Gweithiwr Cymdeithasol neu Reolwr y Gwasanaeth Maethu. 
Gallwch hefyd lenwi’r ffurflen ganmoliaeth ar-lein trwy wefan CBSW: 
http://old.wrexham.gov.uk/top_navigation/complaints_w/comments_form.cfm  
 

  

mailto:ask@ombudsman-wales.org.uk
http://www.ombudsman-wales.org.uk/
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/key_documents/ccc_form_cyp.pdf


 

Adran 12 – Cysylltiadau Defnyddiol 

Cysylltiadau mewn 

Argyfwng 

  

Gwasanaeth Maethu 

Wrecsam 

01978 295316                            maethu@wrexham.gov.uk  

 

Heddlu (Argyfwng) 999  

Heddlu (Dim Argyfwng) 101  

Tîm Dyletswydd Argyfwng 0345 053 3116  

   

Pob Cyswllt   

CAMHS Wrecsam 01978 725242  

ChildLine 0800 1111 www.childline.org.uk 

Gofal Cymdeithasol Plant 01978 292 066  

Hawliau Plant -  

Gwasanaeth Eiriolaeth 

Ieuenctid Cenedlaethol 

(NYAS) 

0808 808 1001 help@nyas.net 

Llinell Yfed – Drinkline 0300 123 1110  

Llinell Gyffuriau (Cyngor 

cyfeillgar a chyfrinachol am 

gyffuriau – FRANK) 

0300 123 6600 www.talktofrank.com 

frank@talktofrank.com 

Cydlynydd Addysg   01978 298653  

Epilepsi Cymru  0800 228 9016 epilepsi.cymru  
info@epilepsy.wales 
 

Taliadau Gofalwyr Maeth 01978  295306  

Rhwydwaith Maethu – 

Ymholiadau Cyffredinol 

020 7620 6400  

Llinell Faethu Cymru – 

Gwybodaeth a Chyngor 

0800 316 7664 fosterlinewales@fostering.net  

InfoSiop Wrecsam 01978 295600 

 

infoshop@wrexham.gov.uk 

Nyrs Plant sy’n Derbyn 

Gofal 

01978 295343  

Galw Iechyd 0845 46 47  

Llinell Ffôn Rhoi’r Gorau i 

Ysmygu (Quit Line) 

0800 002200  

mailto:maethu@wrexham.gov.uk
http://www.childline.org.uk/
http://www.talktofrank.com/
mailto:fosterlinewales@fostering.net
mailto:infoshop@wrexham.gov.uk


 

  

Swyddog Recriwtio   01978 295316  

TGP Cymru (Eiriolaeth) 0800 111 6880 northwalesadvocacy@tgpcymru.

org.uk  

Rhwydwaith Maethu yng 

Nghymru 

029 2044 0940 wales@fostering.net 

Ysbyty Maelor Wrecsam  01978 291100  

mailto:northwalesadvocacy@tgpcymru.org.uk
mailto:northwalesadvocacy@tgpcymru.org.uk
mailto:wales@fostering.net


Adran 13 – 
Mynegai 
 

Gwybodaeth Tudalen: 

Camdriniaeth 31 -35  

Eiriolaeth 37, 38, 74, 

75, 77 

Alcohol 29, 54, 57 

Cyhuddiadau  14, 67 -69, 

77 

Adolygiad Blynyddol 12 

Cymeradwyaeth 10 - 19 

Babanod 29 - 33 

Gwarchod 39,40 

Gwlychu’r Gwely 57 

Bwlio 50, 77 

Diogelwch Seddi Ceir 30 

Rhai sy’n Gadael Gofal 6, 65, 66, 77 

Cynnig i Rai sy’n Gadael 

Gofal 

66, 77 

Cynllun gofal a chymorth 24, 25, 36, 

64 

Gwasanaethau Plant 4, 5 

Cwynion 67, 70 – 73, 

77 

Gwrthdaro Buddiannau 14, 15, 77 

Cyswllt 35 39, 48 

Treth y Cyngor  22 

Gwneud Penderfyniadau 15, 38 

Awdurdod Dirprwyedig 17, 18, 77 

Dyddiadur 16, 17, 32, 

36, 40, 58, 

61 

Lwfans Byw i’r Anabl 20, 77 

Cyffuriau 29, 54 

Anhwylderau Bwyta 55, 56 

Addysg 60 -63, 74 

Cyswllt mewn Argyfwng 

/ Y Tu Allan i Oriau 

12, 74 

Lleoli mewn Argyfwng 25 

Terfynu Lleoliadau 44 

Cymorth Ariannol 20, 21, 77 

Iechyd 51 -59, 77 

Diogelwch y cartref a’r 

ardd 

45, 77 

Hunaniaeth 26 

Byw'n Annibynnol 64, 65 

Ymwelwyr Annibynnol 38 

Yswiriant 23, 77 

Gofal gan Berthynas 8 

Nyrs Plant Sy'n Derbyn 

Gofal 

52, 74 

Adolygiadau Plant Sy'n 

Derbyn Gofal 

35 

Gadael Gofal 44 

Gadael plant heb 

oruchwyliaeth 

40 

Cofnodi profiadau bywyd 27, 61 

Paru 24, 77 

Gweithdrefnau 

Meddygol 

52, 77 

Ar Goll  41, 42, 77 

Enwau 17 

Troseddu 42 

Diogelwch ar-lein 48, 49 

Cymorth y tu allan i 

oriau 

12 

Arosiadau dros nos 38 

Rhieni 18, 21, 25 - 

27, 36, 43, 

44, 48 

Cynllun Llwybr 64, 65, 77 

Talu 20, 21, 69, 

77 

Taliadau  20, 21, 69, 

77 

Cynllun Addysg 

Personol 

60 - 62 

Ymgynghorydd Personol 65 

Addewid 6, 7 

Arian Poced  17, 20 

Meddiannau 27, 44 

Cadw Cofnodion 15 – 17, 22, 

26, 27, 36, 

55, 58, 77 

Rheoliadau 4, 7, 10, 24, 

71, 77 

Ymddygiad cymryd risg 50, 77 

Hunanasesiad  22 

Hunangyflogedig 22 

Addysg ryw 58 

Ysmygu 54, 55, 74, 

77 

Cyfryngau Cymdeithasol 47, 48, 49 

Gweithiwr Cymdeithasol 10, 11, 52, 

62 

Datganiad o ddiben 4, 77 

Goruchwyliaeth  11 

Cymorth i Ofalwyr Maeth 69 

Ffurflenni Treth 22 

Terfynu cymeradwyaeth 13, 77 

Diogelwch Teganau 31 

Hyfforddiant 9, 16, 19, 

24, 27, 48 

Pontio 64, 65 

Mathau o faethu 7 – 9  

Pan fyddaf yn barod 65, 66, 77 



Adran 14 – Llyfrgell atodiadau / ffurflenni a pholisïau  
 

Mae’r ffurflenni, polisïau a gwybodaeth isod ar gael gan eich Gweithiwr 
Cymdeithasol Goruchwyliol.  
 
Polisïau / Gwybodaeth 
 
Gwasanaeth Maethu - Datganiad o Ddiben  
Polisi 4.12 - Terfynu Beichiogrwydd  
Polisi 4.21 – Plant Sy'n Derbyn Gofal sy’n Mynd ar Goll  
Polisi 4.36 – Cynlluniau Llwybr 
Polisi 4.22 – Gofal Diogel – Rheoli Ymddygiad  
Polisi 5.1 – Monitro a Gwella Gweithgareddau’r Gwasanaeth Maethu 
Polisi 5.2 – Rhannu Pryderon (Chwythu'r Chwiban) a Gwrthdaro Buddiannau  
Polisi 5.3 – Yswiriant i Ofalwyr Maeth 
Polisi 5.4 - Paru 
Polisi 5.5 – Ymgynghori a Gwrando ar Blant mewn Gofal Maeth 
Polisi 5.6 – Amddiffyn Plant Sy'n Derbyn Gofal rhag Bwlio 
Polisi 5.7 – Iechyd a Diogelwch 
Polisi 5.8 – Polisi Di-fwg i Ofalwyr Maeth 
Polisi 5.9 – Tynnu Gofalwyr Maeth oddi ar y Gofrestr Gofalwyr Maeth 
Polisi 5.10 - Cwynion 
Polisi 5.11 – Cofnodion a gedwir gan Ofalwyr Maeth  
Polisi 5.12 – Panel Maethu   
Polisi 5.13 – Lwfansau Maethu 2019/2020 
Polisi 5.14 – Pan fyddaf yn barod 
Polisi 5.15 - Awdurdod Dirprwyedig i Ofalwyr Maeth  
Polisi 5.17 – Rheoli Cyhuddiadau yn erbyn Gofalwyr Maeth  
Polisi 5.18 – Maethu - Diogelu 
Polisi 5.19 - Lwfans Byw i'r Anabl - Plant Sy'n Derbyn Gofal 
a Gofalwyr Maeth 
Gwasanaethau Eiriolaeth TGP Cymru 
Protocol Cymru Gyfan ar gyfer Plant Ar Goll  
Strategaeth Rhianta Corfforaethol CBSW 
Cynnig Lleol i Bobl sy’n Gadael Gofal yn Wrecsam 
 
Ffurflenni 
Ffurflen Ddigwyddiadau  
Ffurflen Awdurdod Dirprwyedig 
Ffurflen Lwfans Byw i’r Anabl 
Ffurflen Trosglwyddo Arian 
Ffurflen Cymorth Ariannol 
Ffurflen Gofnodi Meddyginiaeth 
Ffurflen Sylwadau, Canmoliaethau a Chwynion 
Ffurflen Hawlio Costau Teithio 
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