
1 
Fersiwn 2                                                                                                                                                                                                               Adolygwyd 6/04/17 

 

CARTREFI PLANT 
 

Llesiant  
Wrth sôn am lesiant ar gyfer plant a phobl ifanc, golygwn y canlynol – Mae plant a phobl ifanc yn hapus, yn iach ac yn ddiogel Mae pobl yn gwybod ac yn deall 
pa ofal, cymorth a chyfleoedd sydd ar gael iddynt, ac maen nhw'n derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt, pan fo’i angen, ac yn y ffordd maen nhw’n ei 
ddymuno. Gwarchodir eu hawliau, mae ganddynt lais, a lle y bo'n ymarferol gallant wneud penderfyniadau am eu bywydau. 
 

 

NODER: Nid oes unrhyw golofn SOFI wedi'i gynnwys yn y fframwaith hwn, ond dylid defnyddio SOFI ble bynnag y mae arolygwyr o'r farn ei fod yn briodol. 

Canlyniadau 
Cefnogi Llesiant 
 

Rhai enghreifftiau o'r hyn a olygir gan 'da' Dylai'r arolygwyr werthuso i ba raddau y mae'r canlynol yn wir ar gyfer 
plant a phobl ifanc: 
 

Rydw i'n ddiogel ac 
yn cael fy amddiffyn 
rhag camdriniaeth, 
cam-fanteisio ac 
esgeulustod. 
 
Rydw i mor iach a 
gweithredol ag y 
gallaf fod. 
 
Mae gen i lais ac 
rwyf yn gallu mynegi 
fy marn a'm 
safbwyntiau. 
 
Teimlaf fy mod i'n 
perthyn ac rwy'n 
magu cydberthnasau 
diogel ac iach.   

Mae plant a phobl ifanc yn teimlo’n 
ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag 
niwed, bwlio, esgeulustod a cham-
fanteisio. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn teimlo eu bod 
yn cael eu gwerthfawrogi o ganlyniad i'r 
gofal ymatebol a roddir iddynt, sy'n 
ystyried eu dymuniadau a'u teimladau. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn cael eu 
hannog i fynegi eu barn a gwrandewir 
arnynt.  Mae ganddynt fynediad at 
eiriolwr a chynigir y **cynnig gweithredol. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn cael eu trin ag 
urddas a pharch a chydnabyddir a 
gwerthfawrogir eu hunaniaethau / 
diwylliannau unigol.   

 Maent yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag 
camdriniaeth, bwlio, esgeulustod a phob math o gam-
fanteisio. 

 Maent yn cael eu hannog i gadw'n heini ac yn iach. 

 Maent yn elwa ar ddeiet a ffordd o fyw iach.  

 Maent yn cael eu cefnogi i ofalu amdanynt eu hunain. 

 Maent yn cael eu hannog a'u cefnogi i wneud dewisiadau 
a phenderfyniadau. 

 Gwrandewir ar y plant a gwerthfawrogir pob ymgais i 
gyfathrebu. 

 Anogir y plant i siarad a mynegi eu hunain.  

 Maent yn hyderus bod y staff yn deall eu hanghenion. 

 Mae eu hunaniaethau / diwylliannau unigol yn cael eu 
cydnabod a'u gwerthfawrogi. 

 Maent wedi'u sefydlu ac yn gyfforddus â'r staff, sydd yn 
eu hadnabod yn dda ac yn darparu gofal cyson a 
pharhaus iddynt, sy'n magu hyder a hunan-barch 
cadarnhaol. 

 Maent yn profi ymdeimlad o gynhesrwydd, o ymlyniad ac 
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Mae gennyf 
gydberthnasau da â'r 
staff sy'n gofalu 
amdanaf. 
 
Rwyf yn gallu cymryd 
rhan, cyfrannu a 
theimlo bod eraill yn 
fy ngwerthfawrogi.  
  
Rwyf yn gallu dysgu 
a datblygu hyd eithaf 
fy mhotensial. 
 
Rydw i'n 
fodlon/hapus. 
 
Rydw i'n gallu 
gwneud yr hyn sy'n 
bwysig i mi.  
 
 
 
Rwyf yn cael fy 
annog a fy nghefnogi 
i wneud y mwyaf o fy 
annibyniaeth. 
 
 
 
 

 
Mae plant a phobl ifanc yn byw ac yn 
ffynnu mewn lleoliadau diogel a sefydlog, 
lle maent yn magu cydberthnasau diogel 
a chadarn â'u teuluoedd, eu ffrindiau a'r 
staff fel y bo'n briodol. 
 
Deellir a hyrwyddir buddiannau gorau 
plant a phobl ifanc.  Mae eu 
hannibyniaeth yn cael ei hyrwyddo i'r 
eithaf drwy gymryd risgiau cadarnhaol. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn derbyn 
cymorth o ran eu hanghenion iechyd 
corfforol, emosiynol a seicolegol. Maent 
yn cael eu cefnogi i ddatblygu hunan-
barch cadarnhaol.  
 
Mae plant a phobl ifanc yn cael eu helpu i 
ddatblygu dealltwriaeth o'u hanes ac 
wynebu teimladau a materion sy'n codi.  
 
Anogir plant a phobl ifanc i wneud 
dewisiadau a chânt eu cefnogi i gymryd 
cyfrifoldeb. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn cael eu 
hannog i fod yn greadigol, i ddilyn eu 
diddordebau, i archwilio heriau newydd a 
phrofi ymdeimlad o gyflawni. Mae 
ganddynt fynediad at y celfyddydau, 
chwaraeon a gweithgareddau hamdden. 

o berthyn. 

 Maent yn cael eu cefnogi i ymdopi â newidiadau,  
digwyddiadau a sefyllfaoedd anodd.  

 Maent yn teimlo'n ddiogel, yn hapus, ac yn gyfforddus, a 
pherchir eu hawliau. 

 Maent yn gwybod â phwy ddylent siarad os ydynt yn 
anhapus neu'n poeni am rywbeth. 

 Maent yn profi llesiant gwell gan fod eu hanghenion yn 
cael eu deall a'u diwallu. 

 Deellir eu profiadau blaenorol o ymlyniad a thrawma.         
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Gallaf dderbyn y 
gwasanaeth yn 
Gymraeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rwyf yn gallu dysgu 
a datblygu hyd eithaf 
fy mhotensial. 
 
Rwyf yn cymryd rhan 
ac yn cyfrannu tuag 
at fy nghymuned. 
 
 
Rydw i'n cael y 
cymorth sydd ei 
angen arnaf i dyfu a 

Mae pwyslais cryf ar weithgareddau 
unigol a gweithgareddau grŵp fel ei 
gilydd.   
 
Mae plant a phobl ifanc yn teimlo eu bod 
yn cael eu gwerthfawrogi gan eu bod yn 
derbyn gofal ymatebol lle y gwrandewir a 
gweithredir ar eu cyfathrebiadau geiriol a 
di-eiriau. 
 
 
 
 
Mae plant a phobl ifanc yn cael eu 
hannog i wneud pethau drostynt eu 
hunain a datblygu eu sgiliau unigol, gan 
gynnwys sgiliau bywyd. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn cyflawni eu 
potensial addysgol, gan ystyried eu 
cyrhaeddiad a'u cynnydd o gychwyn eu 
lleoliad. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn datblygu 
rhwydweithiau cymdeithasol a 
chysylltiadau priodol gyda'r gymuned.  
 
Mae plant a phobl ifanc yn cymryd rhan 
weithredol wrth gynllunio ar gyfer eu 
dyfodol, eu cynlluniau i adael gofal, a bod 
yn annibynnol. 
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bod yn annibynnol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Canlyniadau: 
Ansawdd Gofal a 
Chymorth 

Rhai enghreifftiau o'r hyn a olygir gan 
'da' 

Dylai'r arolygwyr werthuso i ba raddau y mae'r canlynol yn 
wir ar gyfer plant a phobl ifanc: 

  
 

Rydw i'n derbyn y 
gofal iawn, pan mae 
ei angen arnaf ac 
mewn ffordd o'm 
dewis. 
 
Rydw i'n cymryd rhan 
yn y broses o wneud 
penderfyniadau sydd 
yn effeithio ar fy 
mywyd.  
 
Rwyf yn cael fy 
nghefnogi i fod mor 
iachus a gweithredol 
ag y gallaf fod. 
 
Mae gen i 
gydberthnasau da 

 
Mae plant a phobl ifanc yn cael eu 
hannog i gymryd rhan yn eu cynlluniau 
lleoli unigol a'u hadolygiadau ar gyfer 
plant sy'n derbyn gofal. Adlewyrchir eu 
safbwyntiau a gweithredir arnynt lle bo 
hynny'n briodol. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn cymryd rhan 
wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â'r 
gwaith o redeg y cartref o ddydd i ddydd.  
 
Mae plant a phobl ifanc yn cymryd rhan 
lawn wrth wneud penderfyniadau ynglŷn 
â'r gofal y maent yn ei dderbyn a'r ffordd 
y maent yn treulio'u hamser. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn derbyn gofal 
rhagweithiol ac ataliol, a rhagwelir eu 
hamrywiaeth ehangach o anghenion. 

 

 

 Cynhelir asesiadau ymlaen llaw i sicrhau bod y lleoliad a 
gwasanaethau arbenigol lleol yn gallu diwallu eu 
hanghenion unigol. 
Mae cynlluniau lleoli ar waith, sy'n dechrau cyn symud i 
mewn i'r cartref, er mwyn lleihau gofid a phryder yn ystod 
yr adeg derbyn a'r cyfnod o drawsnewid.  
Cânt eu trin ag urddas a pharch. 

 Maent yn cymryd rhan wrth wneud penderfyniadau 
ynglŷn â'u gofal.  

 Maent yn derbyn gofal amserol sy'n briodol ac yn 
canolbwyntio ar yr unigolyn.  

 Maent yn derbyn adolygiadau rheolaidd sy'n cael eu 
cofnodi, eu gweithredu arnynt, a'u rhannu â'r bobl 
berthnasol sy'n ymwneud â'u bywydau. 

 Mae eu perthnasau a'u gofalwyr yn cymryd rhan mewn 
asesiadau ac adolygiadau fel y bo'n briodol. 
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gyda staff. 
 
Rydw i'n cael fy nhrin 
ag urddas a pharch. 
 

Rwyf yn gallu 
cyfathrebu â'r staff 
sy'n gofalu amdanaf 
yn Gymraeg. 
 
Deellir fy anghenion 
unigol.   
 

Ystyrir materion amrywiaeth.  
 
Mae plant a phobl ifanc yn dilyn bywyd 
iach, yn derbyn cyngor ar sut i fyw'n 
iachus, a phan fo angen, yn derbyn 
cymorth emosiynol, corfforol, seicolegol a 
therapiwtig sy'n effeithiol. 
 
Mae staff yn hyrwyddo addysg a 
hyfforddiant plant a phobl ifanc drwy 
gyfathrebu'n dda â'r ysgol, mynychu 
nosweithiau rhieni, a chynnig cefnogaeth 
gyda gwaith cartref,  sy'n annog y plant i 
fod yn uchelgeisiol. 

Mae plant a phobl ifanc yn teimlo eu bod 
yn bwysig, bod y staff yn gwrando arnynt, 
ac yn siarad â nhw yn briodol ac mewn 
ffordd y maent yn gallu ei deall. 
Cyfathrebir â nhw yn eu hiaith ddewisol. 
 
Caiff y plant dderbyn gwasanaeth yn 
Gymraeg. Mae tystiolaeth o 'gynnig 
gweithredol'.* 
 
Mae plant a phobl ifanc yn cael eu 
hannog i gael deiet iach a maethlon. 
 
Cynigir cynhesrwydd, ysgogiad a 
chefnogaeth emosiynol i blant a phobl 
ifanc. 
 

 
Dylai arolygwyr werthuso i ba raddau y mae'r staff yn 
hyrwyddo lles a diogelu ac yn gallu: 
 

 nodi arwyddion a symptomau o gam-drin 

 gweithio yn unol â pholisi diogelu'r lleoliad 

 deall iechyd a diogelwch  

 rhoi cymorth cyntaf 

 rheoli ymddygiad yn gadarnhaol, gan gynnwys ymyriad 
corfforol 

 nodi'r risgiau i blant a phobl ifanc sy'n agored i niwed. 
 
Dylai arolygwyr werthuso pa mor dda mae'r staff yn: 

 

 gwybod a deall anghenion a galluoedd unigol plant a 
phobl ifanc ac yn gallu eu diwallu 

 darparu awyrgylch/amgylchedd gofalgar 

 darparu gofal ymatebol 

 hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth  

 ystyried sut y mae'r holl anghenion ieithyddol a 
chyfathrebu yn cael eu diwallu, a sicrhau bod 'cynnig 
gweithredol'* mewn perthynas â’r iaith Gymraeg 

 hyrwyddo lles plant a phobl ifanc – er enghraifft, sut y 
maent yn cynnig cyfleoedd priodol ar gyfer anghenion 
corfforol, emosiynol, cymdeithasol, addysgol a 
hamddenol 

 trin plant a phobl ifanc ag urddas a pharch 

 sicrhau bod preifatrwydd plant a phobl ifanc yn cael ei 
barchu 

 cynnig y cyfle i bobl ddefnyddio a phrofi'r iaith Gymraeg 

 darparu gofal mewn iaith ar wahân i Saesneg.  
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Mae plant a phobl ifanc yn cael eu 
cefnogi i ddatblygu cydberthnasau 
cadarnhaol â'u cyfoedion ac oedolion. 
 
 
 
 
 
Mae plant a phobl ifanc yn ymwybodol 
bod y staff yn ystyried eu lles bob amser. 
Mae perthnasau rhagweithiol gyda'r holl 
asiantaethau perthnasol sy'n ymwneud â 
diogelu.  
 
Mae plant a phobl ifanc yn cael eu 
cefnogi i ddatblygu sgiliau wrth fynegi eu 
hemosiynau a datblygu cydberthnasau 
cadarnhaol, ni waeth beth fo'u cefnder 
a'u profiadau blaenorol.  
 
Mae gan y darparwr a'r staff 
ddealltwriaeth glir ac arferion effeithiol o 
ran diogelu plant a phobl ifanc, gan 
gynnwys datgelu am gamdriniaeth a'i 
heffaith ar ddatblygiad ac ymddygiad y 
plentyn neu’r person ifanc.  
 
Pan fo plant a phobl ifanc yn mynd ar 
goll, cymerir camau i sicrhau eu 
diogelwch. Mae staff yn ymwybodol o'r 
ffactorau a allai achosi plant a phobl ifanc 
i fynd ar goll, a dilynir camau er mwyn 
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lleihau'r risg. 
 
 
 
 
 
 

 

Canlyniadau: 
Arweinyddiaeth a 
rheolaeth 

Rhai enghreifftiau o'r hyn a olygir gan 
'da': 

Dylai arolygwyr werthuso i ba raddau mae arweinwyr a 
rheolwyr yn: 

 
Rwyf yn gwybod ac 
yn deall y gofal, y 
cymorth a'r cyfleoedd 
sydd ar gael imi.   
 
Rydw i'n derbyn gofal 
o ansawdd uchel gan 
wasanaeth sydd â 
disgwyliadau uchel 
ohono ei hun, ac 
sydd wedi ymrwymo i 
sicrwydd ansawdd a 
gwelliant parhaus. 
 
Rydw i'n gallu 
mynegi fy 
mhryderon. 
 
Rydw i'n gallu 
cyfrannu er mwyn 
datblygu a gwella'r 

 
Mae systemau monitro cadarn a thryloyw 
ar waith i asesu ansawdd y gwasanaeth 
o ran y canlyniadau ar gyfer plant a phobl 
ifanc, gan gynnwys adborth gan blant a 
phobl ifanc sy'n defnyddio'r gwasanaeth 
a'u cynrychiolwyr.  
 
Mae anghenion plant a phobl ifanc sy'n 
byw yn y cartref yn cyd-fynd.  Mae'r 
weledigaeth a diben y gwasanaeth yn glir 
ac yn cael eu rhoi ar waith yn weithredol. 
 
Mae tystiolaeth i ddangos bod gwella 
parhaus yn cael ei hyrwyddo a bod 
dymuniad i ddysgu o'r arferion gorau, 
cwynion a fynegir gan blant a phobl ifanc, 
digwyddiadau, ac adborth gan y rhai sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth. 
 
Mae tystiolaeth bod plant a phobl ifanc 
sy'n byw, yn gweithio, neu'n ymweld â'r 

 

 cydymffurfio â'r holl reoliadau a gweithdrefnau gofynnol 
(Diwygio yn unol â'r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu 
Gofal Cymdeithasol) 

 meddu ar ddatganiad o ddiben clir a chynhwysfawr sy'n 
rhoi darlun cywir o'r lleoliad ac yn cynnwys ei sefyllfa o 
ran y ‘cynnig gweithredol’ mewn perthynas â'r Gymraeg 
ac eiriolaeth 

 mynegi eu gweledigaeth ar gyfer y lleoliad yn dda ac yn 
cydweithio ag eraill er mwyn cyflawni canlyniadau 
cadarnhaol ar gyfer plant a phobl ifanc 

 rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i staff ynglŷn â 
datblygiadau 

 hyrwyddo arferion diogel a diwylliant o ddiogelwch 

 creu ethos a diwylliant cadarnhaol lle y mae pobl a staff 
yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi 

 pennu disgwyliadau uchel ac uchelgeisiol 

 datblygu teimlad o fwriad sy'n hyrwyddo ac yn cynnal 
gwelliannau 

 pennu nodau a pholisïau eglur sy'n canolbwyntio ar 
anghenion plant a phobl ifanc ac a weithredir a deellir 
gan yr holl staff.  
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gwasanaeth. 
 
 
 
 
Rydw i'n elwa ar 
wasanaeth effeithlon 
lle manteisir i'r eithaf 
ar yr adnoddau. 
 
Rydw i'n elwa ar 
wasanaeth lle y 
rhoddir blaenoriaeth i 
les y staff a'u bod yn 
cael eu harwain, eu 
cefnogi a'u 
hyfforddi'n dda. 
 

cartref yn gwybod sut i godi eu pryderon 
ac maent yn cael eu cefnogi i wneud hyn 
a gweithredir arnynt. 
 
 
 
Mae plant a phobl ifanc yn ymwybodol o'r 
llinellau atebolrwydd ac arweinyddiaeth 
ac mae'r rheolwr cofrestredig yn weledol, 
yn hawdd mynd ato, ac yn ymateb i 
bryderon. 
 
Mae arweinwyr a rheolwyr yn dangos eu 
bod yn gweithredu’n gyson gyda 
diwydrwydd a gofal, eu bod yn gallu 
dirprwyo cyfrifoldebau mewn modd eglur, 
a bod ganddynt systemau gweinyddol 
effeithiol.  
 
Mae darparwyr yn recriwtio, sefydlu, 
cefnogi, hyfforddi ac archwilio cefndir 
staff mewn ford sy'n cynorthwyo cynnydd 
ac yn gwella canlyniadau ar gyfer plant a 
phobl ifanc. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn gweithio tuag 
at ganlyniadau cadarnhaol gan fod y 
cartref yn gweithio'n rhagweithiol ac yn 
gadarnhaol ag asiantaethau a gweithwyr 
proffesiynol eraill. 
 
Cynhelir asesiadau effaith er mwyn ceisio 

 
 
 
Pa mor effeithiol yw'r adolygiad o ansawdd gofal a 
chynllunio ar gyfer gyrru gwelliant? 

 
Dylai arolygwyr ystyried p'un a yw proses adolygu ansawdd 
gofal y lleoliad: 
 

 wedi'i hymgorffori mewn cynllunio strategol a 
gweithredol, ac yn tynnu ar weithdrefnau sicrhau 
ansawdd rheolaidd 

 yn cynnwys yr holl staff wrth asesu'r canlyniadau a'u 
perfformiad eu hunain, megis myfyrio ar yr hyn y maent 
yn ei wneud bob dydd 

 yn ystyried barn plant a phobl ifanc, y staff, y rhieni (pan 
fo'n briodol) ac awdurdodau lleoli/comisiynwyr, ac yn 
creu adroddiad sy'n cael ei rannu gyda'r holl gyfranwyr 

 yn tynnu ar adolygiadau, cyngor ac adborth gan weithwyr 
proffesiynol ac asiantaethau allanol 

 yn monitro ac yn gwerthuso canlyniadau ar gyfer plant a 
phobl ifanc 

 yn arwain at gynlluniau/strategaethau datblygu sy'n cael 
eu monitro yn erbyn targedau a meini prawf llwyddiant 
eglur  

 yn rhoi blaenoriaeth i faterion maent am eu gwella 

 yn ystyried p'un a yw pryderon/cwynion wedi derbyn sylw 
priodol ac yn ystyried sut i weithredu unrhyw wersi 
angenrheidiol/gwelliannau sy’n deillio o’r rhain. 

 
 
Effeithiolrwydd y gwaith o reoli staff ac adnoddau 
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sicrhau cydnawsedd o fewn y cartref, a 
golyga hyn fod lleoliadau yn sefydlog a 
bod staff yn cael eu cadw. 
 
Mae arweinwyr a rheolwyr yn 
uchelgeisiol ar gyfer plant a phobl ifanc o 
ran eu haddysg/hyfforddiant. 
 
 
 
Mae'r staff yn derbyn hyfforddiant mewn 
meysydd penodol yn unol â'r datganiad o 
ddiben ac yn dangos dealltwriaeth dda o 
ran ystod anghenion plant a phobl ifanc, 
megis hunan-niwed a cham-fanteisio’n 
rhywiol. 
 
Mae arweinwyr a rheolwyr yn defnyddio 
dull aml-asiantaeth, gan gynnwys eraill 
mewn adolygiadau ac wrth wneud 
penderfyniadau ynglŷn â lles plant a 
phobl ifanc. 
 
Mae staff yn cael eu gwerthfawrogi a'u 
cefnogi, maen nhw'n derbyn arweiniad 
clir, a datblygir eu potensial. 
 
Mae arweinwyr a rheolwyr yn sicrhau bod 
plant a phobl ifanc yn cael cyfleoedd i 
gael hwyl a chymryd rhan yn eu 
cymuned.  
 

 
Dylai arolygwyr werthuso i ba raddau mae arweinwyr a rheolwyr 
yn: 
 

 dilyn prosesau recriwtio sy'n ddiogel, yn gadarn ac yn 
amserol 

 diffinio rolau a chyfrifoldebau 

 cynnal system effeithiol er mwyn goruchwylio ac arfarnu 
staff sy'n arwain at dargedau y cytunir arnynt 

 sicrhau bod digon o staff sy'n meddu ar gymwysterau, 
hyfforddiant a phrofiad perthnasol a chymwys o weithio 
gyda phlant a phobl ifanc 

 sicrhau bod staff yn deall a chyflawni eu swyddogaethau 
o ran nodau strategol, cynlluniau a chyfrifoldebau'r 
lleoliad 

 rheoli eu hamser eu hunain ac yn blaenoriaethu 
gweithgareddau mewn ffordd ymatebol 

 cytuno ar dargedau heriol a realistig ar gyfer eu hunain 
ac eraill, ac yn cyrraedd y targedau hynny  

 trafod a chydweithredu'n dda â staff ac asiantaethau 
allanol 

 sicrhau bod niferoedd digonol o staff a'u bod yn cael eu 
gwasgaru'n briodol 

 gwneud trefniadau wrth gefn petai angen staff  

 meddu ar weledigaeth glir o ran darparu gwasanaeth 

 cefnogi ymgysylltiad gweithredol gan yr holl staff sy'n 
cynyddu eu gwybodaeth broffesiynol, eu dealltwriaeth a'u 
sgiliau, gan gynnwys cymryd rhan mewn profiadau 
dysgu sy'n berthnasol i'r lleoliad cyfan.  
 

Pa mor effeithiol yw partneriaethau? 
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Mae arweinwyr a rheolwyr yn monitro, 
adolygu ac olrhain cynnydd plant a phobl 
ifanc unigol yn rheolaidd er mwyn asesu 
ansawdd y gwasanaeth a phrofiadau 
plant a phobl ifanc. Cymerir camau 
gweithredu os na wneir cynnydd neu os 
yw'r plant yn anhapus neu'n anniogel. 
 
 

 

Dylai arolygwyr ystyried a yw'r gwasanaeth yn glir ynglŷn â'i 
swyddogaeth a'i gyfrifoldeb i fagu ymddiriedaeth a chyfathrebu 
clir rhwng partneriaid. 
 
 
Dylai arolygwyr werthuso pa mor dda mae'r lleoliad yn: 

 

 gweithio gyda staff a chynrychiolwyr i wella gofal a lles 
plant a phobl ifanc 

 cynnwys eraill mewn adolygiadau ac wrth wneud 
penderfyniadau ynglŷn â lles plant a phobl ifanc 

 asesu effeithiau partneriaid, e.e. yr awdurdod lleol, 
byrddau iechyd lleol, y gymuned, asiantaethau eiriolaeth, 
darparwyr hyfforddiant, yr heddlu a sefydliadau 
gwirfoddol. 
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Canlyniadau: 
Yr Amgylchedd 

Rhai enghreifftiau o'r hyn a olygir gan 
'da': 

Dylai arolygwyr werthuso i ba raddau mae'r canlynol yn 
wir: 

 
Rydw i'n byw mewn 
cartref sy'n diwallu fy 
anghenion ac yn 
rhoi'r cymorth gorau i 
mi gyflawni fy 
llesiant. 
 

  

Mae plant a phobl ifanc yn teimlo'n 
ysbrydoledig a'u bod yn cael eu 
gwerthfawrogi am eu bod yn derbyn gofal 
mewn amgylchedd cyfforddus, glân a 
chartrefol sydd wedi'i bersonoli. 
 
Gall plant a phobl ifanc wneud pethau 
drostynt eu hunain oherwydd bod y 
cynllun a'r cyfleusterau'n hyrwyddo 
hygyrchedd (e.e. paratoi bwyd, 
defnyddio'r gegin). Mae'r adeilad yn 
addas ar gyfer anghenion unigol plant a 
phobl ifanc ac mae risgiau yn cael eu 
rheoli. 
 
Mae symudiad plant a phobl ifanc tuag at 
fyw'n annibynnol yn cael ei gefnogi gan 

 

diogelwch y safle: 

 mae plant a phobl ifanc yn derbyn gofal mewn 
amgylchedd diogel, glân a sicr  

 mae unrhyw risgiau diangen i blant a phobl ifanc wedi 
cael eu nodi a chyhyd ag y bo modd eu gwaredu. 

  
addasrwydd yr adeilad:  

 mae'r safle'n groesawgar, yn gyfforddus, yn lân, yn 
gartrefol, ac wedi'i bersonoli   

 mae digon o le a chyfleusterau mewnol ac allanol i 
ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc 

 mae digon o le ar gyfer cyfarfodydd preifat pan fydd 
angen  

 mae'r safle'n cael ei gynnal a'i gadw a'i addurno'n dda. 
 
ansawdd adnoddau ac offer:  

 mae gan blant a phobl ifanc fynediad at ddodrefn, offer a 
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yr amgylchedd ffisegol (e.e. cyfleusterau 
golchi dillad a choginio).   
 
Mae cydberthnasau plant a phobl ifanc 
yn cael eu hyrwyddo gan amgylchedd 
sydd yn eu hannog i gwrdd yn 
gymunedol neu'n breifat. 
 
Mae lles plant a phobl ifanc yn cael ei 
annog drwy gael mynediad at fan yn yr 
awyr agored sy'n ddiogel, dymunol, 
diddorol, a hawdd i gael mynediad ato. 
 
 
Mae plant a phobl ifanc yn elwa ar y 
defnydd o offer a chyfleusterau arloesol a 
modern, sy'n creu mwy o gyfleoedd ac yn 
cyfoethogi eu bywydau. 
 
Gall plant a phobl ifanc ddylanwadu ar y 
cyfleusterau a ddarperir i'w cefnogi. 
 
Mae plant a phobl ifanc yn derbyn gofal 
mewn amgylchedd diogel a sicr sydd 
wedi'i gynnal a'i gadw'n dda.  Mae’r 
angen am breifatrwydd a chyfrinachedd 
yn cael ei ragweld a'i barchu. 
 
Mae'r cartref wedi'i gynllunio ac yn cael ei 
gynnal mewn ffordd briodol (gan 
gynnwys mewn achos cartref plant diogel 
trwy ddarparu diogelwch addas). 

deunyddiau sy'n lân ac yn briodol ac yn addas ar gyfer 
eu hanghenion 

 mae dyluniad a chyflwr adnoddau'n addas, ac maent yn 
cael eu cynnal yn dda er mwyn cydymffurfio â'r safonau 
diogelwch perthnasol. 
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Mae'r themâu hyn yn cyd-fynd yn agos â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a'r Fframwaith Canlyniadau 
Cenedlaethol, sy'n gosod disgwyliad arnom i asesu'r effaith mae gwasanaethau yn eu cael ar lesiant pobl.  
 
Yr iaith Gymraeg: * Un o egwyddorion allweddol 'Mwy na Geiriau' yw'r 'cynnig gweithredol'. Mae 'cynnig gweithredol' yn golygu 
darparu gwasanaeth yn Gymraeg heb fod angen gofyn amdano. Mae'n golygu creu newid o ran diwylliant sy'n symud y cyfrifoldeb oddi wrth y defnyddiwr gwasanaeth ac yn ei 
roi i'r darparwyr gwasanaeth. O ran gwella ansawdd gofal, mae'n bwysig adnabod y cysyniad o angen ieithyddol. Er bod y Gymraeg yn elfen anhepgor o ran gofal a chymorth 
nifer o bobl sy'n siarad y Gymraeg, mewn perthynas â rhai grwpiau blaenoriaeth dylai'r Gymraeg gael ei hystyried fel elfen fwy sylfaenol byth o ran darparu gofal. Mae plant a 
phobl ifanc yn cael eu dynodi fel grŵp blaenoriaeth.  
 
Eiriolaeth:** Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Pennod 20 – Eiriolaeth – ** Mae'r cynnig gweithredol yn datgan: "Mae'n rhaid i blant sydd â 
hawl, lle bynnag y bo'n bosibl, gael y cyfle i gwrdd ag eiriolwr y cytunwyd arno a chytuno ar y trefniadau cyn cadarnhau penodiad yr eiriolwr a chyn bod unrhyw wybodaeth yn 
cael ei rhannu ag ef.                   

 

Atodiad Un 
 
CONFENSIWN Y CENHEDLOEDD UNEDIG AR HAWLIAU'R PLENTYN 
 
Erthygl 1:  

Mae gan bob un dan 18 oed yr holl hawliau sydd yn y Confensiwn hwn. 
Erthygl 2:  

Mae’r Confensiwn yn gymwys i bob un, beth bynnag fo’i hil, crefydd, galluoedd, beth bynnag a feddylia neu a ddywed a pha fath  
bynnag o deulu y daw ohono. 
Erthygl 3:  
Dylai pob sefydliad sy’n ymwneud â phlant weithio at yr hyn sydd orau i bob plentyn. 
Erthygl 4:  
Dylai llywodraethau sicrhau bod yr hawliau hyn ar gael i blant. 
Erthygl 5:  
Dylai llywodraethau barchu hawliau a chyfrifoldebau teuluoedd i gyfeirio ac arwain eu plant er mwyn sicrhau, wrth iddynt dyfu, eu 
bod nhw'n dysgu i ddefnyddio eu hawliau yn briodol. 
 
Erthygl 6:  

http://gov.wales/topics/health/socialcare/well-being/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/socialcare/well-being/?lang=en
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Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw. Dylai llywodraethau sicrhau bod plant yn goroesi ac yn datblygu'n iach. 
Erthygl 7:  

Mae gan bob plentyn hawl i enw a gofrestrwyd yn gyfreithiol, hawl i genedligrwydd a hawl i wybod am a, chyhyd ag y bo modd, i 
dderbyn gofal gan ei rieni. 
Erthygl 8:  
Dylai llywodraethau barchu hawl plant i enw, cenedligrwydd a chlymau teulu. 
Erthygl 9:  
Ni ddylai plant gael eu gwahanu oddi wrth eu rhieni oni bai fod hynny er eu lles eu hunain, er enghraifft pan fo rhiant yn cam-drin 
neu'n esgeuluso plentyn. Mae gan blant y mae eu rhieni wedi gwahanu hawl i gadw mewn cyswllt â’r ddau riant, oni fyddai hyn yn 
niweidio’r plentyn o bosib. 
Erthygl 10:  
Dylai teuluoedd sy’n byw mewn gwledydd gwahanol gael yr hawl i symud rhwng y gwledydd hynny fel y gall y rhieni a’r plant gadw 
mewn cysylltiad neu ddod at ei gilydd fel teulu. 
Erthygl 11:  

Dylai llywodraethau gymryd camau i gadw plant rhag cael eu cymryd allan o’u gwledydd nhw’u hunain yn anghyfreithlon. 
Erthygl 12: 

Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n 
effeithio arnyn nhw, ac i’w barn gael ei hystyried. 
Erthygl 13:  
Mae gan blant yr hawl i gael a rhannu gwybodaeth onid yw’r wybodaeth yn niweidiol iddyn nhw ac i eraill. 
 
Erthygl 14:  

Mae gan blant yr hawl i feddwl a chredu’r hyn a fynnant ac i arfer eu crefydd, cyhyd ac nad ydynt yn cadw pobl eraill rhag mwynhau 
eu hawliau. Dylai rhieni arwain eu plant yn y materion hyn. 
  
 
Erthygl 15:  
Mae gan blant yr hawl i gydgyfarfod ac ymuno gyda grwpiau a sefydliadau, oni bai nad yw hyn yn cadw pobl eraill rhag mwynhau 
eu hawliau. 
 
Erthygl 16:  
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Mae gan blant yr hawl i breifatrwydd. Dylai’r gyfraith eu cadw rhag ymosodiadau ar eu ffordd o fyw, eu henw da, eu teuluoedd a’u 
cartrefi. 
 
Erthygl 17:  

Mae gan blant yr hawl i wybodaeth ddibynadwy gan y cyfryngau torfol. Dylai teledu, radio a phapurau newydd roi gwybodaeth y gall 
plant ei deall ac ni ddylent hybu deunyddiau a allai niweidio plant.   
 
Erthygl 18:  

Dylai’r ddau riant rannu cyfrifoldeb dros fagu eu plant, a dylent ystyried yr hyn sydd orau i bob plentyn bob amser. Dylai 
llywodraethau helpu rhieni trwy ddarparu gwasanaethau i’w cefnogi, yn enwedig os yw’r ddau riant yn gweithio. 
  
 
Erthygl 19:  
Dylai llywodraethau sicrhau bod plant yn cael y gofal priodol, a’u cadw rhag trais, camdriniaeth ac esgeulustod gan eu rhieni neu 
unrhyw un arall sy’n edrych ar eu hôl. 
 
Erthygl 20:  
Rhaid i blant na all eu rhieni ofalu amdanyn nhw dderbyn gofal priodol, gan bobl sy’n parchu eu crefydd, eu diwylliant a’u hiaith. 
Erthygl 21:  
Pan fo plant yn cael eu mabwysiadu, rhaid i’r ystyriaeth gyntaf fod yr hyn sydd orau iddyn nhw. Dylai’r un rheolau gael eu 
cymhwyso os yw’r plant yn cael eu mabwysiadu yn y wlad lle ganed nhw neu’n cael eu cymryd i fyw mewn gwlad arall.   
 
 
Erthygl 22:  

Dylai plant sy’n dod i wlad fel ffoaduriaid gael yr un hawliau â phlant a anwyd yn y wlad honno. 
 
Erthygl 23:  
Dylai plant sydd ag anabledd o unrhyw fath gael gofal a chefnogaeth arbennig fel y gallant fyw bywyd llawn ac annibynnol. 
 
Erthygl 24:  

Mae gan blant yr hawl i ofal iechyd o ansawdd da ac i ddŵr glân, bwyd maethlon ac amgylchedd glân iddyn nhw gadw’n iach. Dylai 
gwledydd cyfoethog helpu gwledydd tlotach i gyflawni hyn. 
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Erthygl 25:  
Dylai sefyllfa plant y mae eu hawdurdod lleol yn hytrach na’u rhieni yn gofalu amdanynt gael ei hadolygu’n  rheolaidd. 
 
Erthygl 26:  

Dylai’r llywodraeth roi mwy o arian ar gyfer plant teuluoedd mewn angen. 
Erthygl 27:  

Mae gan blant yr hawl i safon bywyd sy’n ddigon da i ymateb i’w hanghenion corfforol a meddyliol. Dylai’r llywodraeth helpu rhieni 
na allant fforddio i ddarparu hyn. 
  
Erthygl 28:  

Mae gan blant yr hawl i addysg. Dylai disgyblaeth mewn ysgolion barchu urddas dynol plant. 
 Dylai addysg gynradd fod am ddim. Dylai gwledydd cyfoethog helpu gwledydd tlotach i gyflawni hyn.  
 
Erthygl 29:  

Dylai addysg ddatblygu personoliaeth a thalent pob plentyn yn gyflawn.   Dylai annog plant i barchu eu rhieni, a’u diwylliant nhw ac 
eraill. 
Erthygl 30:  
Mae gan blant yr hawl i ddefnyddio iaith ac arferion eu teuluoedd, boed y rhain yn cael eu rhannu gan fwyafrif y bobl yn y wlad neu 
beidio. 
Erthygl 31:  

Mae gan bob plentyn yr hawl i ymlacio a chwarae ac ymuno mewn ystod eang o weithgareddau. 
Erthygl 32:  

Dylai’r llywodraeth gadw plant rhag gwaith sy’n beryglus neu a allai amharu ar eu hiechyd neu eu haddysg. 
Erthygl 33:  

Dylai’r llywodraeth ddarparu ffyrdd o gadw plant rhag cyffuriau niweidiol. 
Erthygl 34:  

Dylai’r llywodraeth gadw plant rhag camdriniaeth rywiol. 
Erthygl 35:  

Dylai’r llywodraeth ofalu na chaiff plant eu cipio neu eu gwerthu. 
Erthygl 36:  
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Dylai plant gael eu gwarchod rhag gweithgarwch a allai amharu ar eu datblygiad. 
Erthygl 37:  

Ni ddylid trin plant sy’n torri’r gyfraith yn greulon.   Ni ddylid eu rhoi mewn carchar gydag oedolion a dylid eu cadw mewn cysylltiad 
â’u teuluoedd. 
 
Erthygl 38:  

Ni ddylai llywodraethau adael i blant dan 15 oed ymuno â’r fyddin.   Dylai plant mewn parthau rhyfel gael gwarchodaeth arbenn ig. 
Erthygl 39:  

Dylai plant sydd wedi cael eu hesgeuluso neu eu cam-drin gael help arbennig i adfer eu hunan-barch. 
Erthygl 40 

Dylai plant a gyhuddir o dorri’r gyfraith dderbyn help cyfreithiol.   Dylid defnyddio dedfrydau o garchar i blant ar gyfer y troseddau 
mwyaf difrifol yn unig. 
Erthygl 41: 
Os yw cyfreithiau gwlad arbennig yn gwarchod plant yn well nag erthyglau’r Confensiwn, yna dylai’r cyfreithiau hynny fod yn 
berthnasol. 
Erthygl 42: 

Dylai’r llywodraeth wneud y Confensiwn yn hysbys i bob rhiant a phlentyn. 

68676665 
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Atodiad Dau 
 

FFYNONELLAU TYSTIOLAETH POSIB 
Cartrefi Plant 

 
 
 
 
 

Llesiant Ansawdd Gofal a 
Chymorth 

Arweinyddiaeth a 
Rheolaeth 

Yr Amgylchedd 

 cynlluniau cyn 
asesiad / 
gwybodaeth / 
atgyfeiriadau  

 y datganiad o 
ddiben  

 yr hyn y mae plant 
a phobl ifanc yn 
dweud wrthym 

 trafodaethau â'r 
staff. 

 arsylwi ar 
ryngweithiadau 
rhwng y staff a'r 
plant a phobl ifanc.  
  Sut y mae'r staff 
yn ymdrin ag 
ymddygiad heriol? 
A ydynt yn 
defnyddio arfer 

 asesiadau cyn derbyn 
o ran p'un a yw lleoliad 
yn addas. 

 asesiad o effaith 
cydnawsedd 

 siarad â phlant a phobl 
ifanc sy'n byw yn y 
cartref a'u 
cynrychiolwyr  

 SOFI  

 casglu gwybodaeth 
gan berthnasau (os 
yw'n briodol).  

 siarad â staff 

 cofnodion o 
gyfarfodydd staff 

 dogfennau 
gwasanaeth gofal   

 yr hyn y mae rheolwyr 
gofal a gweithwyr 

 asesiadau risg o ran 
cydnawsedd 

 gwirio tystysgrif 
cofrestru 

 adolygu a yw 
hysbysiadau statudol 
yn cael eu cyflwyno yn 
ôl yr angen 

 adolygu digwyddiadau 
diogelu a'r camau 
gofynnol/a gymerwyd.  

 siarad â staff parthed 
cymorth, goruchwylio, 
hyfforddiant a 
diwylliant. 

 datganiad o ddiben 
cynhwysfawr (gan 
gynnwys y cynnig 
gweithredol o ran y 
Gymraeg) 

 siarad â phlant a phobl ifanc 
sy'n byw yn y cartref a'u 
cynrychiolwyr ynghylch eu 
barn o ran sut mae'r 
cynllun/lleoliad yn diwallu eu 
hanghenion ac yn effeithio ar 
eu bywydau o ddydd i ddydd 

 siarad â staff: trafod eu barn 
ynglŷn â'r adeilad, a yw'n 
addas ar gyfer y gofal, 
triniaeth a chymorth a 
ddarperir. A oes unrhyw 
newidiadau y gellir eu 
gwneud i wella bywydau 
plant a phobl ifanc o ddydd i 
ddydd 

 arsylwi/taith o amgylch y 
cartref. Edrych o gwmpas – 
ystyried sut y mae cynllun, 
mynediad, dyluniad ac 
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cadarnhaol wrth 
ymdrin â 
sefyllfaoedd 
cymhleth? 

 trafodaethau â 
gweithwyr 
cymdeithasol ac 
asiantaethau allanol 
eraill 

 cofnodion o 
gyfarfodydd plant / 
pobl ifanc. 

 cynlluniau lleoli – 
cynnydd a wnaed / 
canlyniadau a 
gyflawnwyd ers 
derbyn 

 cynlluniau rheoli 
ymddygiad 

 cynlluniau iechyd 

 cynlluniau gofal 

 polisi ac arferion 
diogelu 

 polisi o ran iechyd 
rhywiol, cyffuriau ac 
alcohol, a sut y 
gweithredir hwn yn 
ymarferol 

 polisi bwyd 

 trefniadau eiriolaeth 
– pa mor 
annibynnol yw'r 

proffesiynol sy'n 
ymweld yn ei ddweud 
wrthym 

 arsylwi ar y 
rhyngweithio rhwng 
staff a phlant ifanc a 
phobl ifanc 

 ystyried sut y mae 
anghenion 
iaith/cyfathrebu yn cael 
eu diwallu.  Tystiolaeth 
bod y cynnig 
gweithredol* 
yn cael ei ddarparu 
(dolen i'r strategaeth) 

 ystyried sut y mae'r 
CCUHP yn cael ei 
gynnwys a'i weithredu 
o fewn y cartref.  

 cofnodion o ymyriadau 
corfforol 

 cofnodion o 
ddigwyddiadau, gan 
gynnwys achosion pan 
aeth plant ar goll 

 y polisi a'r weithdrefn 
ar gyfer plant coll a sut 
y gweithredir y rhain 
yn ymarferol. 
Ymglymiad y cartref o 
ran gwaith 
amlasiantaethol sy'n 

 y canllaw i blant 

 yr adolygiad ac 
adroddiad ar ansawdd 
y gofal 

 cofnodion recriwtio 

 cofnodion goruchwylio 

 cofnodion arfarniadau. 

 cofnodion hyfforddiant 

 cofnodion gan y 
Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd 

 adroddiadau Rheoliad 
32 

 cofnodion diogelu 

 cofnodion cwynion 

 rotâu staff – a yw 
lefelau staffio yn cael 
eu hasesu a'u 
monitro'n rheolaidd i 
wneud yn siŵr eu bod 
nhw'n diwallu 
anghenion plant a 
phobl ifanc 

 siarad â phlant a phobl 
ifanc parthed: lefelau 
staffio  

 strwythurau staffio, 
gan gynnwys log 
datblygiad sgiliau sy'n 
ystyried sgiliau 
Cymraeg y staff 

addasiadau yn ystyried 
anghenion a dibyniaeth plant 
a phobl ifanc sy'n byw yno – 
yn benodol ar gyfer y rhai 
sydd ag anabledd corfforol 
neu nam ar y synhwyrau – yn 
seiliedig ar ganllawiau ac 
ymchwil gyfredol 

 darpariaeth ar gyfer 
arwyddion yn y Gymraeg  

 archwilio unrhyw dystysgrifau 
ar gyfer teclynnau codi / 
addasiadau 

 archwilio cofnodion iechyd a 
diogelwch – gan gynnwys 
diogelwch tân/Sgôr hylendid 
bwyd 

 tystiolaeth o waith trwsio a 
wnaed yn brydlon i unrhyw 
ddifrod a achoswyd i'r cartref. 
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rhain? 

 ymwelwyr 
annibynnol 

 nodiadau o 
gyfarfodydd 
gweithwyr allweddol 
(tystiolaeth o 
drafodaethau 
parthed iechyd ac 
addysg) 

 tystiolaeth o 
drafodaethau â 
phlant / pobl ifanc 
ac esboniadau / sail 
resymegol a 
roddwyd pan na 
fydd modd i ymateb 
i'w dymuniadau ym 
mhob un achos 

 cwynion 

 y polisi ac arfer ar 
gyfer plant coll  

 cofnodion 
digwyddiadau 

 cynlluniau llwybr. 

 cynlluniau pontio 
cysylltiad gan nyrs y 
plant sy'n derbyn 
gofal 

 cynlluniau addysg 
bersonol 

 ymweliadau 

ymwneud â phlant coll 

 unrhyw ran o ddata 
sicrhau ansawdd y 
cartref sy'n dangos 
dadansoddiad a 
gweithredu o ran y 
materion a nodwyd  

 cofnodion 
meddyginiaeth 

 adroddiadau ynghylch 
damweiniau/digwyddia
dau 

 datganiad o ddiben 
 

 trafodaeth neu 
dystiolaeth 
ysgrifenedig o ran y 
rheolwr a fydd ar 
ddyletswydd pan fo'r 
rheolwr cofrestredig i 
fwrdd o'r cartref. 

 cofnodion o 
gyfarfodydd 
amlasiantaethol (e.e. 
yr heddlu a'r bwrdd 
iechyd) 

 tystiolaeth bod 
anghenion o ran y 
Gymraeg yn cael eu 
hadolygu ac fel rhan 
o'r adolygiad o 
ansawdd gofal ac yn 
derbyn sylw yn yr 
adroddiad 
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 dogfennau sicrhau 
ansawdd, gan 
gynnwys 
dadansoddiad y 
darparwr ei hun o 
ansawdd y gofal 

 arsylwadau o'r 
amseroedd prydau 
bwyd 

 bwydlenni 

 rhaglenni 
gweithgaredd 

 arsylwadau SOFI 

 cofnodion ymyriad 
corfforol. 

 cofnodion 
sancsiynau.  

asesiadau risg 
 

 


