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Diolch am eich ymholiad am fabwysiadu gyda Cymdeithas Mabwysiadu Dewi 
Sant. Rydym yn hapus iawn eich fod chi wedi cymryd y cam hwn gyda ni. 

Dewi Sant yw’r asiantaeth fabwysiadu hynaf yng Nghymru. Elusen nid-er-elw 
yw Dewi Sant ac rydym yn ymfalchïo ein bod yn cynnig cefnogaeth o’r eiliad y 
gwnewch y penderfyniad hwnnw i fod yn rhiant drwy fabwysiadu i fod yn deulu 
a thu hwnt.  Rydym yno i chi bob cam o’r ffordd, gan gydnabod cefnogaeth fel 
y norm os ydych chi’n rhiant newydd neu wedi bod yn rhiant mabwysiadol am 
flynyddoedd lawer.

Mae llawer o bobl wedi meddwl am fabwysiadu ond gall fod yn bryderus am 
y broses ac wedi derbyn camwybodaeth am bwy sy’n gallu ac yn methu 
mabwysiadu. Rydym yn croesawu ceisiadau’n gadarnhaol gan bob sector o’r 
boblogaeth ac rydym yn seilio ein gwaith ar y gred bod llawer o bobl sy’n gallu 
dod yn rhieni trwy fabwysiadu ac sy’n gallu rhoi i blant sy’n aros i fabwysiadu 
teulu cariadus, diogel am oes.

Mae mabwysiadu yn ymrwymiad gydol oes a gall fod yn hynod o werthfawr. 
Rydych wedi cymryd y cam cyntaf wrth ofyn am y Pecyn Gwybodaeth hwn. 
Mae’n rhoi trosolwg cynhwysfawr o’r broses fabwysiadu gyda Dewi Sant a 
gwybodaeth a fydd yn eich helpu i benderfynu a ydych am symud ymlaen i’r 
cam nesaf yn y broses.  Cofiwch, rydym yma i ateb eich cwestiynau ar 02920 
667007 neu e-bost info@stdavidscs.org. Bydd gwefan Cymdeithas Mabwysiadu 
Dewi Sant yn rhoi mwy gwybodaeth hefyd: adoptionwales.org.   

 Rwy’n dymuno pob lwc i chi wrth i chi symud ymlaen yn y broses i fod yn deulu 
drwy fabwysiadu.

Wendy Keidan
CEO

Llythyr o’r 
CEO



Am Dewi 
Sant

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Dewi Sant wedi bod yn rhan o’r maes mabwysiadu 
ers 1942.
Rydym yn falch iawn o’n treftadaeth fel yr Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol (VAA) 
sydd wedi gwasanaethu hiraf yng Nghymru, a gofrestrwyd yn unigryw gyda’i Phrif 
Swyddfa yng Nghaerdydd. Fel VAA, rydym yn asesu ystod amrywiol o fabwysiadwyr 
o bob rhan o Gymru ac yn gweithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol i 
ehangu’r dewis o deuluoedd sydd ar gael i blant. Rydym yn aelod o’r Gwasanaeth 
Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru ac yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid 
mewn asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol a statudol.
Mae ein staff yn gweithwyr cymdeithasol brofiadol o fabwysiadu yn defnyddio’r 
ymchwil ddiweddaraf a’r arfer gorau.  Maen nhw’n helpu ac yn tywys mabwysiadwyr 
o ddechrau eu taith er mwyn sicrhau canlyniadau llwyddiannus i blant a theuluoedd 
sy’n mabwysiadu.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob sector o’r gymdeithas 
waeth beth fo ethnigrwydd, anabledd, crefydd, rhywioldeb, neu statws priodasol.

Ein prif ymrwymiad yw dod o hyd i deuluoedd i blant beth bynnag fo’u treftadaeth 
ddiwylliannol neu grefyddol. Rydym yn awyddus i sicrhau bod plant Cymru yn cael 
cyfle i gynnal eu cysylltiadau trwy gael eu gosod o fewn Cymru.

Rydym yn cydnabod y bydd angen cymorth mabwysiadu ar y rhan fwyaf o deuluoedd 
rywbryd yn ystod eu taith fabwysiadu.  Rydym yn cynnig cymorth gydol oes i blant 
a theuluoedd sy’n mabwysiadu drwy Gymdeithas Plant Dewi Sant ac rydym yno i chi 
pryd bynnag y bydd arnoch ein hangen.



Beth yw 
Mabwysiadu?
Gweithdrefn gyfreithiol yw mabwysiadu, lle mae cyfrifoldeb rhiant 
dros blentyn neu blant yn cael ei drosglwyddo’n barhaol i’r rhiant(au) 
mabwysiadol gan Orchymyn Llys. Rydych chi’n ymgymryd yn gyfreithiol 
â’r holl hawliau a chyfrifoldebau i’r plentyn fel unrhyw riant arall - mae’n 
ymrwymiad gydol oes. 

Mae mabwysiadu yn ffordd o ddarparu diogelwch, parhad, a chariad teulu 
newydd pan nad yw’n bosibl i blentyn aros gyda’i rieni genedigol neu o 
fewn y teulu genedigol. Rydym yn gosod plant o bob oed o’u genedigaeth 
i 8 oed, gan gynnwys plant sengl, grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant o 
amrywiaeth o gefndiroedd diwylliannol ac ethnig, a phlant sydd â graddau 
amrywiol o angen.

Mae llawer o’r plant rydyn ni’n eu lleoli yn agored i niwed ac mae anghenion 
wedi deillio o brofiadau cynnar yn ystod plentyndod, gan gynnwys cam-
drin ac esgeulustod. Mae mabwysiadu yn brofiad gwerth chweil a heriol.

Beth yw ein mabwysi-
adwyr ni’n dweud?

“Roedd yn rhyfedd yn y dechrau i gael ein alw’n 
Fam a Dad… ond nawr, ni gallem gael ein gwahanu 
oddi wrthynt. Nhw yw ein rhai ni am byth.” – Mam 
a Dad Mabwysiadol

“Roedd yn rhyfedd yn y dechrau 
i gael ein alw’n Fam a Dad… 
ond nawr, ni gallem gael ein 
gwahanu oddi wrthynt. Nhw yw 
ein rhai ni am byth.” – Mam a 
Dad Mabwysiadol

“Bob dydd mae’n 
gwneud i ni wenu 
ac mae’n ddod â 
deigryn o lawenydd 
i’m llygaid.” – Mam 

Mabwysiadol

“Rwyf wedi teimlo fy mod wedi 
cael cefnogaeth bob cam o’r 

ffordd” - Mabwysiadwr sengl



Felly, mae 
gennych 
ddiddordeb mewn 
mabwysiadu…
Allwch chi?

Darparu cariad, amser, a chysondeb i blentyn?

Cydymdeimlo â phrofiad plentyn? Efallai nad ydyn nhw erioed wedi 
teimlo’n ddiogel.

Byddwch yn amyneddgar, yn hyblyg, ac yn addasadwy i amgylchiadau 
unigol plentyn?

Byddwch yn amyneddgar, yn hyblyg, ac yn addasadwy i amgylchiadau 
unigol plentyn?
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Ceisio i 
Fabwysiadu
Cred Dewi Sant nad oes y fath beth a theulu mabwysiadol perffaith.  Rydym yn chwilio am 
deuluoedd sy’n gallu rhiantu plentyn neu blant sydd ag ystod o anghenion. Pan fyddwch yn 
gwneud Ymholiad Cychwynnol gyda ni, byddwn yn darparu pecyn gwybodaeth i chi ac ar ôl 
siarad gydag aelod o staff, byddwn, os yn briodol, yn eich gwahodd ar y nesaf sydd ar gael 
‘Hyfforddiant Cyflwyniad i Mabwysiadu’ sydd yn gwrs dwy awr o hyd yn egluro am y broses, 
anghenion y plant, a’r hyn sy’n ofynnol gan ddarpar fabwysiadwyr. 

Yn dilyn hyn, bydd angen i chi gwblhau ffurflen cofrestru diddordeb (ROI). I wneud hyn, rhaid 
i chi fod yn:

• 21 mlwydd oed neu fwy

• Byw ym Mhrydain

• Heb eu cael yn euog na rhybudd am rai troseddau. (Mae yna droseddau penodol a 
fydd yn eich atal rhag mabwysiadu, ond nid yw llawer ohonynt.  Os oes gennych rybuddion 
neu euogfarnau blaenorol, trafodwch gyda ni).

• Os mewn perthynas, mae’n rhaid eich bod wedi byw gyda’ch gilydd am o leiaf dwy 
flynedd

Os na fyddwch yn cyrraedd y meini prawf hyn, ni fyddwn yn gallu bwrw ymlaen ar hyn o bryd.

Nid oes terfyn oedran uchaf sefydlog. Fodd bynnag, mae angen i ni fod yn sicr y byddwch chi’n 
ffit ac yn iach i ofalu am blentyn mabwysiadol, nid yn unig nawr, ond wrth iddyn nhw dyfu’n 
hŷn.

Weithiau bydd angen mwy o amser arnom i drafod materion neu driniaethau anffrwythlondeb 
i sicrhau dyma’r amser iawn i symud ymlaen gyda mabwysiadu.

Nid yw problemau iechyd o reidrwydd yn atal cymeradwyaeth i fabwysiadu, ond mae pob 
ymgeisydd yn destun adroddiad meddygol ac mae’r Asiantaeth yn gweithio’n unol â chyngor 
y llywodraeth ynghylch deiet iach, ffordd o fyw, ac ymarfer corff.  Yn unol â’r cyngor hwn, ni all 
yr Asiantaeth hon dderbyn cais os yw naill ai ymgeisydd yn ysmygu sigaréts neu e-sigarennau. 
Os ydych wedi rhoi’r gorau i ysmygu’n ddiweddar gan gynnwys ysmygu e-sigaréts, bydd yn 
rhaid i chi ddangos tystiolaeth, drwy feddyg teulu, fod cyfnod o o leiaf 6 mis wedi mynd heibio 
cyn y gellir cymryd cais i fyny.

Byddwn ni hefyd yn ystyried yfed alcohol ac yn cynnig arweiniad ar beth sy’n cael ei ystyried 
yn dderbyniol mewn perthynas â rhianta phlant sydd wedi’i mabwysiadu.

Nid yw lefelau incwm yn effeithio ar eich gallu i fabwysiadu, nac a ydych yn derbyn budd-
daliadau. Y peth pwysig yw eich bod chi’n gallu fforddio gofalu am blentyn nes ei fod yn 
cyrraedd oedolyn. Yn yr un modd, nid yw’n berthnasol p’un a ydych yn berchen ar eich cartref 
eich hun, neu a ydych yn byw mewn llety ar rent. Yr hyn sy’n bwysig yw eich bod wedi setlo, na 
fydd angen i chi adael ar fyr rybudd, a bod digon o le a’r llety yn addas i blentyn.

Mae Cofrestru Diddordeb yn eithaf manwl ac yn gofyn am lawer o wybodaeth. Ceisiwch 
gwblhau mor llawn â phosibl er mwyn osgoi oedi cyn symud ymlaen. Pan fyddwn yn derbyn 
eich ROI, byddwn yn rhoi gwybod i chi a allwn dderbyn eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith i’w 
dderbyn ai peidio. Bydd eich ROI yn cael ei adolygu gan reolwr, ac mae’n bosib y byddwch yn 
cysylltu â chi am fwy o wybodaeth cyn i benderfyniad gael ei wneud. Os na allwn dderbyn eich 
cais am unrhyw reswm, trafodir y rhesymau gyda chi.

Unwaith y byddwn yn derbyn eich cais, byddwch yn symud ymlaen i gofnod un o’r broses.



Cyfnod Un
Byddwn yn cwblhau cytundeb gyda chi ar ddechrau pob cam. 

Ni ddylai cyfnod un gymryd mwy na deufis a chyfnod dau ddim mwy na 
phedwar mis oni bai bod rhesymau da iddo gymryd mwy o amser neu ar gais 
chi, y darpar fabwysiadwr.

Gall darpar fabwysiadwyr gymryd uchafswm o chwe mis rhwng cofnod un a 
chofnod dau (gallai’r asiantaeth hefyd argymell eich bod yn cymryd seibiant). 
Pe bai seibiant yn hirach na 6 mis, byddai’n ofynnol i chi ailgychwyn cyfnod un.

Canolbwynt cyfnod un yw casglu gwybodaeth ffeithiol a gwiriadau.  Byddwn 
hefyd yn dyrannu gweithiwr cymdeithasol yng Nghyfnod Un.  Mae’n debygol 
y bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi ddwy neu dair gwaith 
yng Nghyfnod Un, a bydd nifer o dasgau i chi eu cwblhau, er enghraifft, paratoi 
coeden deuluol a dogfennu eich rhwydwaith cymorth.

Mae’n debygol y bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn rhoi mwy o oleuni i chi ar 
anghenion plant a dechrau meithrin dealltwriaeth o’ch hanes personol.

Gwiriadau a chyfeiriadau yng nghyfnod un:
•Gwiriad DBS yn y DU – anfonir e-bost atoch i gwblhau DBS ar-lein. Bydd Dewi 
Sant yn talu am gost y DBS yn y DU yn unig.
• Gwiriadau tramor-  os ydych wedi byw dramor am gyfnod estynedig ers yn 
18 oed. Byddai unrhyw gostau dan sylw yn daladwy gennych chi eich hunain. 
• Asesiad iechyd gyda’ch meddyg teulu – rhaid i’r asiantaeth gael 
adroddiad ysgrifenedig am iechyd darpar fabwysiadwr.  Mae’n hanfodol bod 
gwiriad meddygol yn digwydd cyn gynted â phosibl o fewn y cyfnod o ddau fis 
er mwyn iddo gael ei ystyried gan gynghorydd meddygol yr asiantaeth.
• • Gwiriad awdurdod lleol o’r 10 mlynedd blaenorol.
• Gwiriadau CSSIW neu OFSTED mewn perthynas â’r ymgeiswyr eu hunain.
• Os yn berthnasol, cadarnhad ysgrifenedig o gyflogaeth gan gyflogwr, neu gan 
gyfrifydd os yw’n hunangyflogedig.
• Gwiriadau eraill sy’n aelodau o’r cartref, e.e. aelodau eraill y teulu neu 
oedolion sy’n byw yn eich cartref.
• • Cyfeiriadau personol a theuluol.  Dylai’r rhain gynnwys o leiaf dau 
ddyfarnwr nad ydynt yn gysylltiedig â chi ac, os yn gwneud cais fel cwpl, mae’n 
ddefnyddiol cael cyfeiriad hirsefydlog gan bob darpar fabwysiadwr.
• • Cyfeiriadau cyn-bartner. Pe bai darpar fabwysiadwr wedi bod yn 
rhiant neu’n gofalu am blant lle bu perthynas sylweddol, gofynnir am gyfeiriad.  
Rydym yn deall y gall hyn fod yn anghyfforddus ond mae angen sicrhau y bydd 
plant yn ddiogel.  Os byddai risg sylweddol gan bartner blaenorol am unrhyw 
reswm, yna byddai tystiolaeth allanol o’r berthynas honno’n cael ei geisio gan 
ddyfarnwyr neu ffynonellau eraill.
• Gwiriadau ysgol neu feithrin. Os oes gennych blentyn yn byw gyda chi 
ar hyn o bryd, byddem yn gofyn am gael cyfeiriad ysgol neu feithrinfa.
• Gwiriadau SSAFA.  Os ydych erioed wedi cael eich cyflogi gan y fyddin/
RAF/Lluoedd Prydain, mae angen gwiriad SSAFA.
Ar gyfer rhai o’r gwiriadau bydd yn angenrheidiol cael gweld gwybodaeth 
bersonol iawn er mwyn gwirio
hunaniaeth yr ymgeisydd e.e. cyfrif banc, slip cyflog ac ati.

Gall fod gwiriadau a chyfeiriadau eraill sy’n berthnasol i’ch cais, a byddai’r rhain 
yn cael eu trafod gyda chi fesul achos. Ar bob pwynt yn y broses asesu, bydd 



y Gweithiwr Cymdeithasol sydd yn asesu yn anelu at fod mor gefnogol â 
phosibl.

Paratoi i Fabwysiadu

Yng Nghyfnod Un, fe’ch gwahoddir i fynychu cwrs paratoi mabwysiadu tri 
diwrnod a fydd yn rhoi dealltwriaeth o’r mathau o blant sydd angen teuluoedd 
sy’n mabwysiadu, sut y gall eu profiadau o gam-drin neu esgeulustod effeithio 
ar eu hymddygiad a/neu ddatblygiad, a sut y gallai rhianta therapiwtig helpu.

Cynhelir y cwrs yng Nghaerdydd ac mae’n digwydd dros dri diwrnod yn olynol. 
Rhaid i chi fynychu drwy’r dydd. Mae’r hyfforddiant yn gyfle i gwrdd â rhieni 
mabwysiadol ac eraill sy’n rhan o’r broses fabwysiadu, gan gynnwys staff yr 
asiantaeth.

Cwblhau Cyfnod Un

Ar ddiwedd cyfnod un, mae eich gweithiwr cymdeithasol yn cyflwyno 
adroddiad i reolwr a bydd penderfyniad yn cael ei wneud o ran a allwch fynd 
ymlaen i cyfnod dau ai peidio. Gall cyfarfod adolygu gael ei gynnal gyda 
rheolwr. Os na allwn fynd ymlaen am unrhyw reswm, bydd y rhesymau dros 
hyn yn cael eu rhannu â chi. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei ddilyn yn 
ysgrifenedig.

Os ydych chi am gymryd seibiant cyn dechrau Cam Dau, gallwch gymryd hyd 
at chwe mis.



Cyfnod Dau

Cyfnod Dau

Ar ôl i cyfnod un gael ei gwblhau’n llwyddiannus, byddem yn llofnodi darpar gynllun asesu mabwysiadwyr gyda chi, sy’n 
nodi’r hyn sy’n cael ei ddisgwyl drwy gydol cyfnod dau. Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod gennych yr un gweithiwr 
cymdeithasol drwy gydol cyfnod un a dau, fodd bynnag os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Bydd eich 
gweithiwr cymdeithasol yn trefnu ymweliadau wythnosol yng nghyfnod dau ac yn cwblhau asesiad manwl ohonoch.

Mae’n debygol y bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn gosod tasgau y bydd angen i chi eu cwblhau. Rydym yn argymell bod 
gennych yr amser a’r gofod i gwblhau’r tasgau hyn a pheidio â chael digwyddiadau bywyd arwyddocaol ar hyn o bryd, e.e. 
symud cartref, estyniadau o’r tŷ, gwyliau estynedig.
Ein nod yw cwblhau cyfnod dau o fewn pedwar mis a bydd gennych chi a’ch gweithiwr cymdeithasol ddyddiad panel y 
byddwch yn gweithio tuag ato.

Yn ystod cam dau byddwn yn ymgynnull:

• Gwybodaeth amdanoch chi ac, os ydych yn gwneud cais fel cwpl, trafodwch eich perthynas
• Gwybodaeth am eich rhwydwaith teulu a chymorth ehangach
• Gwybodaeth am eich cartref a’i addasrwydd i blentyn
• Gwybodaeth am eich incwm i sicrhau eich bod yn sefydlog yn ariannol 
• Eich cymhelliant i fabwysiadu 
• Eich profiad gofal plant a’ch gallu i fagu plant
• Eich anghenion dysgu a deall goblygiadau hirdymor mabwysiadu
• Gwiriad cyfryngau cymdeithasol a fydd yn cael ei gwblhau gyda chi

Rydym yn cydnabod y gall y broses asesu fod yn frawychus ond rydym yno i’ch cefnogi drwy’r broses. Ein nod yw bod yn 
agored ac yn onest gyda chi drwy gydol y broses gyfan. Os oes gennym unrhyw bryderon, byddwn yn trafod y rhain gyda 
chi ar y cyfle cyntaf. Rydyn ni eisiau i chi hefyd fod yn agored ac yn onest gyda ni ac, a ddylech chi gael unrhyw amheuon, 
i’w rhannu â ni.
 
Bydd gwahoddiad hefyd i fynychu pedwerydd diwrnod o hyfforddiant, a fydd yn adeiladu ar y cwrs paratoi tridiau.

Ar ddiwedd yr asesiad, bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn ysgrifennu Adroddiad Darpar Fabwysiadwr (PAR). Cyflwynir hyn 
i’r panel mabwysiadu Dewi Sant gydag argymhelliad eich gweithiwr cymdeithasol ynghylch eich addasrwydd i fabwysiadu. 



Os na allant wneud argymhelliad cadarnhaol am unrhyw reswm, bydd hyn yn cael ei drafod gyda chi.

Bydd y PAR yn cael ei rannu gyda chi fel y gallwch ddarllen ac ychwanegu eich barn.  Mae cyfeiriadau yn gyfrinachol, fel y mae 
gwiriadau a ddarperir gan drydydd partïon, ac ni ellir rhannu’r rhain â chi. Fe’ch gwahoddir i fynychu’r panel a gynhaliwyd yn ein 
swyddfa yng Nghaerdydd ac mae’n gyfle gwych i aelodau’r panel gwrdd â chi’n bersonol.

Mae’r panel yn gwneud argymhelliad.  Byddwch yn cael eich hysbysu dros y ffôn am yr argymhelliad hwn o fewn 24 awr i’r panel 
ddigwydd.  Mae’r argymhelliad hwn, ynghyd â’r cofnodion, wedyn yn cael ei anfon at Wneuthurwr Penderfyniadau’r Asiantaeth 
sydd ag uchafswm o 10 diwrnod gwaith i wneud y penderfyniad ynghylch a ydych yn addas i fabwysiadu. Cewch eich hysbysu o 
hyn drwy lythyr. Os caiff eich cais ei gymeradwyo, yna byddwch yn cael eich cymeradwyo gan fabwysiadwyr, ac mae modd eich 
ystyried ar gyfer y plant sydd ar gael ar Gofrestr Mabwysiadu Cymru. Bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol yn eich cefnogi yn hyn.

Os na all Dewi Sant eich cymeradwyo chi fel sy’n addas i fabwysiadu, gallwch naill ai dderbyn hyn a thynnu’n ôl, neu ofyn naill ai 
adolygiadau Dewi Sant y penderfyniad, neu wneud cais i’r Mecanwaith Adolygu Annibynnol (IRM) am adolygiad.  Mae gennych 20 
diwrnod i ofyn am hyn yng Nghymru.



Chwilio am 
Teulu
Unwaith y byddwch wedi’ch cymeradwyo, bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol 
yn sicrhau eich bod yn cael eich cyfeirio at Gofrestr Mabwysiadu Cymru ac yn 
dechrau mynd ati i chwilio am blant efallai y byddwch yn dod yn rhiant iddynt.

Cysylltu a Paru

Byddwch yn cael mynediad i Linkmaker, cronfa ddata genedlaethol ar-lein 
lle mae awdurdodau lleol yn uwchlwytho proffiliau o blant. Byddwn yn eich 
cynorthwyo i greu eich proffil fel mabwysiadwyr cymeradwy.  Os ydych yn 
dymuno defnyddio’r gwasanaeth hwn, byddwch yn gallu chwilio am blant, neu 
bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn chwilio ar eich rhan. Bydd awdurdodau 
lleol hefyd yn gallu gweld eich proffil ac mae’n offeryn sy’n cael ei ddefnyddio 
i rannu gwybodaeth a dod o hyd i’r teuluoedd cywir ar gyfer plant.

Os yw gweithiwr cymdeithasol awdurdod lleol yn dymuno darganfod mwy 
amdanoch chi, byddant yn cysylltu â chi a bydd eich gweithiwr cymdeithasol 
drwy Linkmaker a’ch gweithiwr cymdeithasol yn ymateb.

Yn Dewi Sant, pan nodir cysylltiad, mae cyfarfod yn digwydd o fewn yr 
Asiantaeth i benderfynu ar bethau cadarnhaol a heriau posibl unrhyw 
gysylltiad.  Bydd y wybodaeth hon yn cael ei rhannu gyda chi.

Os hoffech wybod mwy am blentyn a dymuniad gweithiwr cymdeithasol y 
plentyn yw eich cyfarfod, bydd ymweliad yn cael ei drefnu yn eich cartref 
gyda’r gweithiwr cymdeithasol gofal plant, gweithiwr cymdeithasol Dewi 
Sant, a’r gweithiwr cymdeithasol mabwysiadu o awdurdod lleol y plentyn.

Bydd hyn yn rhoi cyfle i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y plentyn neu’r 
plant, a chyfle i chi a’r gweithwyr cymdeithasol gofal plant benderfynu a 
ydych am fwrw ymlaen â’r cysylltiad ai peidio. Yr awdurdod lleol sy’n gwneud 
penderfyniad fel arfer o fewn wythnos, er y gall gymryd yn hirach os oes 
mwy nag un teulu’n cael ei ystyried.

Os mai chi yw’r gêm gywir ar gyfer plentyn neu blant, fe’ch gwahoddir i gwrdd 
â:
• Gofalwr maeth y plenty
• Cynghorydd meddygol awdurdod lleol y plentyn,
• Gweithwyr proffesiynol eraill (penderfynir hyn fesul achos, ond gall 
gynnwys: athrawon meithrin, athro ysgol, neu unrhyw weithiwr proffesiynol 
arall sy’n ymwneud â bywyd y plentyn)

Mae’r cyfarfodydd hyn yn gyfle i chi gael cymaint o wybodaeth gyfredol am y 
plentyn neu’r plant i sicrhau eich bod yn deall anghenion y plentyn cyn symud 
ymlaen.  Byddwch yn ymwneud â pharatoi cynllun cymorth mabwysiadu 
a fydd yn adlewyrchu pam y teimlir mai chi fydd y rhiant cywir ar gyfer y 
plentyn ac unrhyw gymorth a ragwelwyd, o bosibl, sydd ei angen arnoch chi 
wrth ddiwallu anghenion y plentyn neu’r plant.



Panel Paru

 Os yw pawb yn cytuno y dylai’r gêm fynd ymlaen rhyngoch chi a’r plentyn, 
byddwch yn cael eich gwahodd i banel paru. Caiff y panel ei gynnal yn awdurdod 
lleol y plentyn. Mae’r panel paru yn debyg i banel cymeradwyo, ond ei brif bwrpas 
yw sicrhau eich bod chi fel y darpar fabwysiadwr yn gallu diwallu anghenion y 
plentyn nawr ac i’r dyfodol.

Bydd y panel yn gwneud argymhelliad a byddwch yn cael gwybod am hyn o fewn 
24 awr. Mae’r argymhelliad hwn, ynghyd â’r cofnodion, wedyn yn cael ei anfon at 
wneuthurwr penderfyniadau asiantaeth yr awdurdod lleol sydd â hyd at 10 diwrnod 
gwaith i wneud y penderfyniad ynglŷn ag a yw’r par yn cael ei chymeradwyo.

Cwrdd â’ch Plentyn a Dechrau’ch Taith i Fod yn Deulu

Unwaith y bydd gêm yn cael ei chymeradwyo, gall cyflwyniadau ddechrau. 
Cyflwyniadau yw lle byddwch chi o’r diwedd yn cael cwrdd â’r plentyn yn bersonol. 
Nod y cyflwyniadau yw helpu’r plentyn i symud o’i ofalwr maeth i’ch cartref. Gall 
cyflwyniadau amrywio o ran hyd yn dibynnu ar oedran ac anghenion pob plentyn. 
Fel arfer maen nhw’n digwydd dros 14 diwrnod ac yn golygu eich bod yn arsylwi 
ar y plentyn yng nghartref y gofalwr maeth ac yn raddol ymgymryd â magu plant 
eich plentyn.  Bydd eich gweithiwr cymdeithasol a gweithiwr cymdeithasol eich 
plentyn yn eich cefnogi drwy gyflwyniadau. Fel arfer mae adolygiad hanner ffordd 
drwodd a bydd y plentyn neu’r plant yn symud atoch pan fydd pawb yn cytuno 
bod y plentyn yn barod.  

Pethau i’w cofio:
• Mae awdurdodau gwahanol yn gweithredu gwahanol arddulliau o gyflwyniadau
• Efallai y byddwch chi’n cael y cyfle i gwrdd â’r teulu geni neu beidio.  
• Os nad ydych yn mabwysiadu o’ch ardal leol, efallai y bydd angen i chi deithio 
am gyfnod byr.  Mewn rhai sefyllfaoedd, gall yr Awdurdod Lleol gynnig cymorth 
ariannol.



Dod yn Dod yn 
DeuluDeulu

Gall yr amser rhwng eich plentyn/ren sy’n cael ei roi a Gorchymyn Mabwysiadu sy’n cael ei ganiatáu 
amrywio o sawl wythnos i rai misoedd. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd eich plentyn/plant a’ch hunain yn 
cael eu hymweld a’u cefnogi gan y Gweithiwr Cymdeithasol o Dewi Sant a’r Gweithiwr Cymdeithasol 
dros eich plentyn/plant wedi’i osod. Bydd ymweliadau rheolaidd i’ch cartref a bydd y lleoliad yn cael ei 
adolygu yn unol â’r rheoliadau Mabwysiadu, er mwyn sicrhau bod popeth yn iawn a bod anghenion eich 
plentyn a rhai’r teulu’n cael eu diwallu.

Ni fydd y Llysoedd yn ystyried cais Mabwysiadu hyd nes i’r plentyn/plant fyw gyda chi am 10 wythnos 
cyn gwneud y cais. Yn aml mae’n dipyn hirach gan fod angen i bawb deimlo eu bod nhw’n barod, bod y 
plentyn wedi setlo a bod pawb wedi gwneud y symudiad i fod yn deulu.

Unwaith y bydd cais i fabwysiadu wedi ei gyflwyno yn y llys, mae’r broses llys yn dechrau. Cewch 
eich hysbysu o’r cynnydd bob cam o’r ffordd. Weithiau gall llysoedd gymryd ychydig fisoedd i ganiatáu 
Gorchymyn Mabwysiadu. Ar ôl gwneud hyn, rydych chi’n dod yn rhiant a gwarcheidwad eich plentyn 
yn gyfreithiol. Byddwch yn derbyn tystysgrif mabwysiadu yn uniongyrchol o’r llys sy’n dangos cyfenw 
newydd y plentyn ac yn disodli ei dystysgrif geni.

Byddwch chi a’ch plentyn yn cael y cyfle i fynd i Wrandawiad i Ddathlu yn dilyn y Gwrandawiad Terfynol. 
Gall teulu a ffrindiau eraill fynychu’r dathliad hwn yn y llys, ac mae’n rhoi cyfle i chi i gyd ddathlu eich 
teulu newydd.

Beth all effeithio ar y broses hon?  

Pan fydd rhiant geni yn cael gwybod bod cais mabwysiadu wedi ei gyflwyno i’r llys, mae’n bosib y 
byddan nhw’n ceisio gwrthwynebu caniatáu Gorchymyn Mabwysiadu.Mae protocol llym, y bydd yn 
rhaid i’r Barnwr ei ddilyn er mwyn ystyried yn llawn a ddylid cytuno i gais y rhiant geni.

Hyd yn hyn, nid oes gan yr Asiantaeth hon brofiad o Orchmynion Mabwysiadu nad ydynt yn cael eu 



Gobeithiwn fod y trosolwg hwn wedi bod yn ddefnyddiol, fodd bynnag os oes 
gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag un o’n tîm ar 02920 667 007 neu 
cysylltwch â ni yn info@stdavidscs.org.

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys Fframwaith Cyfreithiol i Fabwysiadu, ar 
ein gwefan www.stdavidsadoptionservice.org. Rydym yn edrych ymlaen at eich 
cefnogi ar eich taith fabwysiadu!

Lleoedd eraill i gael gwybodaeth am fabwysiadu:

Cymdeithas ar Gyfer Maethu a Mabwysiadu (AFA) – 029 2076 1155 
https://www.afacymru.org.uk/

Mabwysiadu DU – 02920 230319 https://www.adoptionuk.org/

Coram BAAF – 020 7520 0300 https://corambaaf.org.uk/

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - https://www.adoptcymru.com/ 

rhoi i deuluoedd mabwysiadol.  Bu rhai sefyllfaoedd lle mae teuluoedd mabwysiadol wedi profi oedi 
cyn cyflwyno ac oedi cyn caniatáu’r Gorchymyn Mabwysiadu.  Byddwn ni yno i’ch helpu gan y gall hwn 
fod yn gyfnod sy’n achosi straen.

Tu hwnt i’r Gorchymyn Mabwysiadu 

Mae llawer o deuluoedd yn teimlo ar hyn o bryd eu bod nhw eisiau bwrw ymlaen â’u bywydau ac efallai na 
fydd angen cymorth arnynt.  Os bydd angen cymorth mabwysiadu, bydd Dewi Sant yn cynnig cymorth 
parhaus i’r teulu cyn belled â bod y galw.Gallwch gysylltu â Dewi Sant ar unrhyw adeg yn y dyfodol 
os byddwch angen cymorth neu gyngor.  Rydym yn cynnig cefnogaeth oes trwy grwpiau cymorth 
rheolaidd, sesiynau aros a chwarae, ac ati. Mae gweithiwr cymdeithasol bob amser ar ddyletswydd yn 
ystod oriau swyddfa i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Rydym yn eich annog i gadw mewn cysylltiad ac anfon cylchlythyrau rheolaidd.  Rydym hefyd yn cynnig 
hyfforddiant ar ôl y lleoliad y gallwch siarad â’ch gweithiwr cymdeithasol amdano. Yr awdurdod lleol 
sy’n rhoi’r plentyn gyda chi sy’n gyfrifol am asesu’ch anghenion cymorth mabwysiadu am dair blynedd 
ar ôl i’r gorchymyn mabwysiadu gael ei ganiatáu.  Ar ôl hyn dair blynedd daw’n gyfrifoldeb yr awdurdod 
lleol lle rydych chi’n byw.


