
Adolygiad Macur – cwestiynau cyffredin 
 
 
Beth yw Adolygiad Macur? 
Sefydlwyd yr Adolygiad Macur annibynnol i edrych ar ymddygiad a chylch gorchwyl 
ymchwiliad Syr Ronald Waterhouse i gam-drin plant mewn gofal yn ardaloedd 
Cynghorau Gwynedd a Chlwyd. Cylch Gwaith yr Adolygiad yw: 
 

“Adolygu cwmpas Ymchwiliad Waterhouse a pha un ai oedd unrhyw honiadau 
penodol o gam-drin plant a oedd yn berthnasol i’r cylch gorchwyl heb eu 
hymchwilio fel rhan o’r Ymchwiliad, ac i gyflwyno argymhellion i’r Ysgrifennydd 
Gwladol dros Gyfiawnder ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru” 

 

Pam mae’r penderfyniad i gynnal adolygiad wedi’i wneud yn awr, a chan bwy?  
Cafodd yr Adolygiad ei sefydlu yn dilyn datganiad gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Gyfiawnder, y Gwir Anrhydeddus Chris Grayling AS, ar 8 Tachwedd 2012, ac mewn 
ymateb i bryderon a fynegwyd o’r newydd. 
 
Rwyf wedi clywed am ymchwiliad o’r enw Operation Pallial. A yw hwn yr un 
fath ag Adolygiad Macur? 
Nac ydy. Mae Operation Pallial yn ymchwiliad ar wahân gan yr heddlu sy’n cael ei 
redeg ochr yn ochr ag Adolygiad Macur. Mae’n ymchwilio i honiadau newydd o 
gamdriniaeth plant hanesyddol, rhai gan ddioddefwyr a oedd yn hysbys eisoes a rhai 
gan ddioddefwyr sydd wedi dod ymlaen am y tro cyntaf yn ddiweddar. Fodd bynnag, 
mae Adolygiad Macur ac Operation Pallial wedi cytuno i gydweithio’n agos ar 
faterion sydd o bwys i’r naill a’r llall.  
 
Pwy ddewisodd yr Arglwyddes Ustus Macur a pham? 
Penodwyd yr Arglwyddes Ustus Macur gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Gyfiawnder. Roedd hi’n farnwr yn Adran Teulu yr Uchel Lys cyn tyngu llw fel 
Arglwyddes Ustus yn y Llys Apêl. 
 
Sut fydd yr Adolygiad yn cael ei gynnal? 
Bydd gan yr Adolygiad ddwy brif ran. Bydd y gyntaf yn archwilio dogfennau 
Ymchwiliad Waterhouse. Bydd yr ail yn ymdrin â gwybodaeth newydd gan unrhyw un 
sy’n credu bod ganddynt wybodaeth berthnasol ac a hoffai gysylltu â ni.  
 
Pa wybodaeth ydych chi wedi’i derbyn cyn belled, a sut aethoch ati i’w chael?  
Cyhoeddasom Bapur Materion ar 8 Ionawr 2013, ac yr oedd hwn yn nodi rhai 
cwestiynau ynglŷn â materion a oedd o ddiddordeb arbennig i ni. O’r dechrau, 
roeddem eisiau cymryd agwedd gynhwysol a’i gwneud hi mor rhwydd â phosib i bobl 
oedd â gwybodaeth a oedd yn berthnasol i’r Cylch Gorchwyl gysylltu â ni. Gallent 
wneud hynny drwy ffonio rhif rhadffôn, anfon e-bost neu lythyr. Yr oeddem yn 
croesawu ymatebion yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Cynaliasom gyfarfod cyhoeddus 
yn Wrecsam hefyd i roi cyfle i bobl gwrdd â’r Barnwr a’i thîm a chyflwyno unrhyw 
wybodaeth yr oeddent am ei rhannu. Hefyd, cynhaliodd yr Arglwyddes Ustus Macur 
raglen o gyfarfodydd gydag unigolion a sefydliadau oedd â gwybodaeth a oedd yn 
berthnasol i’w Chylch Gorchwyl.  
 
Os wyf wedi cael fy nghyfweld gan yr Heddlu fel rhan o Operation Pallial a fydd 
angen i ni siarad neu ysgrifennu atoch chi hefyd os wyf yn dymuno i fy 
sylwadau gael eu clywed gan Adolygiad Macur? 



Hyd yn oed os ydych wedi siarad â’r heddlu fel rhan o Operation Pallial, hoffem 
ninnau hefyd glywed gennych os oes gennych wybodaeth sy’n berthnasol i’n 
Hadolygiad.  
 
A allaf ymateb i’r Adolygiad os oeddwn wedi cymryd rhan yn yr Adolygiad 
Waterhouse gwreiddiol? 
Gallwch. 
 
A allai pobl ymateb ar ran rhywun arall nad oedd yn gallu ymateb i’r Adolygiad 
eu hunain?  
Er y byddai’n well gennym pe bai pobl oedd â gwybodaeth bersonol wedi cysylltu â ni 
eu hunain, roeddem yn sylweddoli bod rhai amgylchiadau yn ei gwneud hi’n amhosib 
iddynt wneud hynny. Dan amgylchiadau o’r fath, ac ar yr amod eu bod hwy wedi 
cytuno i hynny, roeddem yn caniatáu i bobl ymateb ar ran rhywun arall. Ond 
roeddem yn disgwyl iddynt esbonio’n glir pam nad oeddent hwy eu hunain yn gallu 
ymateb.  
 
A allai pobl ymateb i’r Adolygiad yn ddienw?  
Gallent, pe baent yn dymuno. Fodd bynnag, gan y byddai hynny’n achosi 
anawsterau pe bai angen esboniad pellach ar unrhyw beth a ddywedwyd yn ddienw, 
roeddem yn gofyn i ymatebwyr roi eu henw a’u manylion cyswllt i ni, yn gyfrinachol. 
Roedd y papur materion hefyd yn ei gwneud hi’n glir ei bod hi’n bosib na fyddai’r 
Adolygiad yn gallu deryn bod datganiadau dienw yn rhai cwbl ddibynadwy.  
 
Ynglŷn â’r hyn rydych yn ei ddweud am gyfrinachedd yn y Papur Materion, 
beth ydych chi’n ei olygu pan ydych yn dweud nad yw ‘iaith safonol mewn 
negeseuon e-bost, yn ddigonol’? 
Mae llawer o systemau e-bost yn ychwanegu ymwadiad yn awtomatig ar ddiwedd e-
bost i ddweud bod ei gynnwys yn gyfrinachol. Nid yw hyn yn ddigonol i ni i’n galluogi i 
gymryd yn ganiataol bod y sawl sydd wedi ei ysgrifennu wedi gofyn i ni drin yr 
wybodaeth a roddwyd fel gwybodaeth breifat a chyfrinachol. Os ydych yn dymuno 
iddi gael ei thrin felly, rhaid i chi ddatgan hynny’n eglur yng nghorff y neges e-bost ei 
hun, ac egluro pan yr ydych yn dymuno iddi gael ei thrin felly.  
 
A fydd yr adroddiad ar gael i’r cyhoedd? 
Mae Cylch Gorchwyl yr Adolygiad yn dweud y bydd yn ofynnol i Mrs Ustus Macur 
gyflwyno ei hadroddiad i’r Llywodraeth. Y Llywodraeth yn unig wedyn fydd yn 
penderfynu a ddylai’r adroddiad fod ar gael i’r cyhoedd.  
 
Pryd fydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi? 
Mae’r Arglwyddes Ustus Macur yn awyddus i’w hadroddiad gael ei gyhoeddi cyn 
gynted ag y bo modd.  Fodd bynnag, mae hi eisiau sicrhau bod yr Adolygiad mor 
drylwyr ag y bo modd, felly mae’n amhosib ar hyn o bryd rhoi dyddiad pendant ar 
gyfer ei gyhoeddi. 
 
A fyddaf yn cael gwybod cyn i’r adroddiad gael ei gyhoeddi a oes unrhyw 
wybodaeth a roddwyd gen i yn fy adnabod er fy mod wedi gofyn iddi gael ei 
thrin yn gyfrinachol?  
Ni fydd yr Adroddiad yn galluogi’r sawl a fydd yn ei ddarllen i adnabod unrhyw 
unigolion sydd wedi rhoi gwybodaeth i ni os ydynt wedi gofyn yn eu cyflwyniad i ni 
drin eu gwybodaeth yn breifat a chyfrinachol. Ond dylech sylweddoli y gallai’r un 
wybodaeth fod ar gael i’r Adolygiad o ffynhonnell wahanol nad yw wedi gofyn i’r 
wybodaeth gael ei thrin yn gyfrinachol.  
 
 



A allaf wneud Cais Rhyddid Gwybodaeth yn gysylltiedig â’r Adolygiad? 
Nid yw’r Adolygiad yn dod o fewn cwmpas Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. 
 
Beth fydd yn digwydd i’r holl wybodaeth a gasglwyd gan yr Adolygiad? A fydd 
y Barnwr yn gwneud argymhellion? A fydd achosion troseddol yn dilyn? 
Yn ystod yr Arolwg bydd gwybodaeth a roddwyd i ni’n cael ei chadw’n ddiogel a dim 
ond y Barnwr ac aelodau Tîm yr Adolygiad fydd yn cael ei gweld. Efallai y bydd 
angen datgelu gwybodaeth ar adegau sydd wedi’i rhoi gan un parti i un arall fel y 
bydd modd cael ymateb, ond fel arfer ni fydd gwybodaeth a roddwyd i ni’n 
gyfrinachol yn cael ei datgelu heb ganiatâd y sawl sydd wedi’i rhoi. Pan fydd yr 
Adolygiad wedi’i gwblhau, gall unrhyw wybodaeth a roddwyd gael ei chyhoeddi oni 
bai bod yr unigolyn sydd wedi’i rhoi wedi gofyn i ni ei thrin yn gyfrinachol neu y 
byddai’n anghyfreithlon i’w datgeli i’r cyhoedd.  
Fel y dywedwyd yn ei Chylch Gorchwyl, bydd y Barnwr yn gwneud argymhellion i’r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder ac i Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Ond o dan 
delerau ei chylch gwaith ni all bennu atebolrwydd sifil na throseddol ar ran unrhyw 
unigolyn, na gorchymyn setliad ariannol. Y Llywodraeth fydd yn penderfynu pa 
gamau a ddylid eu cymryd ar sail canfyddiadau ac argymhellion y Barnwr. 
Mae’n bosibl y gall achosion troseddol ddeillio o ymchwiliad ar wahân yr heddlu, 
Operation Pallial.  
 
A oes sefydliad annibynnol y gallaf gysylltu ag ef i drafod y gamdriniaeth rwyf 
wedi’i dioddef? 
Mae nifer o sefydliadau a all helpu’r sawl sydd wedi cael eu cam-drin fel plant. Gan 
fod amgylchiadau pawb yn wahanol, ni allwn argymell unrhyw un yn benodol. Ond fel 
man cychwyn, gellir cysylltu â’r NSPCC ar 0808 800 5000; a gellir cysylltu â 
Chomisiynydd Plant Cymru ar 01792 765600.  
 
 
 
 

 


