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 Bet h yw Adol ygi ad Arfer Oedol i on? 
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Mae adolygiad arfer oedolion yn ffordd o ymchwilio i achos lle 
mae oedolyn wedi marw neu wedi cael ei anafu neu ei 
niweidio’n ddifrifol a chredir y dylid dysgu gwersi o’r hyn sydd 
wedi digwydd. 
 
 
 
Mae’r adolygiad arfer oedolion yn galluogi asiantaethau a 
gweithwyr proffesiynol sydd wedi gweithio gydag oedolyn a’i 
deulu i ddysgu sut gallwn ni wella arferion gwaith yn y dyfodol. 
 
 
 
Mae’r holl asiantaethau a gweithwyr proffesiynol sydd wedi 
gweithio gyda chi a’ch teulu (gan gynnwys gweithwyr 
cymdeithasol, athrawon, meddygon, nyrsys, bydwragedd, 
swyddogion heddlu) yn edrych gyda’i gilydd ar bopeth maent 
wedi’i wneud ac yn ceisio nodi unrhyw beth y gallen nhw fod 
wedi’i wneud yn wahanol. Maent yn holi ei gilydd am sut a pham 
y gwnaethant y pethau a wnaethant. Yr enw am hyn yw’r Panel 
Adolygu. 
 
 
 
Yr adolygwr yw’r person a ddaeth i’ch gweld chi heddiw. Byddant 
yn gwrando ar bopeth sydd gennych i’w ddweud ac yna yn mynd 
i gyfarfod o’r enw digwyddiad dysgu gyda’r holl bobl sydd wedi 

gweithio gyda chi a’ch teulu. Bydd yr adolygwr yn sicrhau bod 
eich meddyliau, eich teimladau a’ch cwestiynau’n cael eu clywed 
a’u hateb yn y digwyddiad dysgu. 

Pam cynnal  adol ygi ad? 

Sut cai ff adol ygi ad ei  gynnal ? 

Pwy yw’ r adol ygwr ? 

What happens next ? 



 
 

Caiff popeth sy’n cael ei ddysgu ei nodi mewn adroddiad i helpu 
gweithwyr eraill i ddysgu hefyd. Os dymunwch, gall yr adolygwr 
gwrdd â chi i drafod yr adroddiad a’r hyn a ddysgwyd. 
 

 
 
 

 Ar ôl cwblhau’r adroddiad, fe’i rhoddir ar ein gwefan am 12 
wythnos cyn ei ddileu. 

 Ni fydd yr adroddiad yn cynnwys enwau unrhyw un sy’n 
ymwneud â’r achos, felly ar wahân i’r bobl sy’n rhan o’r 
adolygiad, ni fydd neb yn gwybod pwy mae’n sôn amdano. 

 Byddwch yn cael y cyfle i weld yr adroddiad cyn iddo gael ei 
roi ar y wefan. 
 

Eich Llais 
 

o A oes rhywbeth rydych chi am ddweud amdano 
wrthym? 

o A oes rhywbeth rydych yn dymuno ei fod wedi cael 
ei wneud? 

o A oes rhywbeth roeddech chi am gael eich holi 
amdano? 

o Oeddech chi’n teimlo y gallech chi siarad â’r bobl 
oedd yn gweithio gyda chi? 

o A oes rhywbeth a allai fod wedi cael ei wneud yn 
wahanol yn eich barn chi? 

o A oes rhywbeth a ddylai fod wedi cael ei wneud yn 
eich barn chi ond na chafodd ei wneud? 

o  

 
Os felly, gallwch siarad â’r adolygwr 

Pet hau eraill y gall ai f od angen i  chi  wybod amdanynt:  


