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Cyflwyniad 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn dweud bod rhaid i Fwrdd 
Diogelu “sefydlu adolygiadau arfer plant ac oedolion lle y bônt yn bodloni’r meini prawf .....a sicrhau y 
cânt eu rheoli, eu cefnogi a’u cael yn effeithiol”.   
 
Rhestrir y meini prawf ar gyfer adolygiadau arfer plant ac oedolion yn Rheoliad 4 Rheoliadau 
Byrddau Diogelu (Swyddogaethau a Gweithdrefnau) Cymru 2015 sy’n dweud bod rhaid ymgymryd 
ag adolygiadau arfer plant/oedolion lle y gwyddys am gam-drin neu esgeulustod neu lle yr amheuir 
am hyn a bod y plentyn /oedolyn wedi;  
 

 Marw; neu 
 Cael anafiad a all fygwth bywyd o bosibl; neu 
 Wedi cael niwed difrifol a pharhaol i’r iechyd neu ddatblygiad; 

 
Adolygiadau Cryno ac Estynedig CPR/APR 
 
Mae dwy ffurf ar adolygiad, Cryno ac Estynedig.  Bydd y math o adolygiad yr ymgymerir ag ef yn 
dibynnu ar amgylchiadau’r achos: 
 
Cynhelir Adolygiadau Cryno pan fydd y meini prawf wedi’u bodloni a phan nad oedd y 
plentyn/oedolyn, am y 6 mis cyn dyddiad y digwyddiad, naill ai ar y gofrestr amddiffyn plant, yn 
blentyn neu’n oedolyn sy’n derbyn gofal y cafodd awdurdod lleol ei bennu i gymryd camau 
gweithredu er mwyn eu hamddiffyn rhag cam-driniaeth/esgeulustod.  
 
Cynhelir Adolygiadau Estynedig pan fydd y meini prawf uchod wedi’u bodloni a phan nad oedd y 
plentyn/oedolyn, yn ystod y 6 mis cyn dyddiad y digwyddiad, naill ai ar y gofrestr amddiffyn plant, yn 
blentyn neu’n oedolyn sy’n derbyn gofal y cafodd awdurdod lleol ei bennu i gymryd camau 
gweithredu er mwyn eu hamddiffyn rhag cam-driniaeth/esgeulustod.  
 
Os bodlonir y meini prawf ar gyfer APR/CPR, gwneir argymhelliad i gynnal adolygiad i Gadeiryddion 
yr RSCB/RSAB.  Yn y pen draw, mae’r penderfyniad o ran a yw’r achos yn bodloni’r meini prawf 
uchod yn gyfrifoldeb ar Gadeirydd y Bwrdd perthnasol, fel y cynghorir gan yr is-grŵp CPR/APR.   
 
Fforymau Ymarferwyr Amlasiantaeth (MAPF) 
 
Mae’n bosibl y bydd rhai achosion penodol a ystyriwyd gan yr Is-grŵp CPR/APR nad ydynt yn 
bodloni’r meini prawf am Adolygiad o Arfer Plant /Oedolion.  Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd yr is-
grŵp yn penderfynu bod gofyn am archwiliad amgen er mwyn nodi a rhannu gwersi a ddysgwyd.  Yn 
y fath achosion, gellir gwneud argymhelliad i gynnal adolygiad MAPF.   
 
Ceisiadau am adolygiad 
 
Gall unrhyw aelod o’r Bwrdd Diogelu, asiantaeth neu ymarferydd godi pryder ynglŷn ag achos y 
maent yn credu sydd o bosibl yn bodloni’r meini prawf ar gyfer Adolygiad o Arfer Plentyn/Oedolyn,  
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Dylai unrhyw atgyfeiriad neu bryder a godir gael ei gyfeirio at Reolwr Busnes y Bwrdd.  Wedyn caiff 
yr atgyfeiriad ei anfon at yr is-grŵp CPR/APR i’w ystyried. 
 
Gellir dod o hyd i dempledi i’w defnyddio mewn Adolygiadau ar Arfer Plant/Oedolion drwy’r ddolen 
ganlynol: 
https://socialcare.wales/hub/sswbact-codes  


