
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Lleoliad: 

 Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Mehefin 2022 

Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Naomi Stocks 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddPlant@senedd.cymru
------ 

Yn ei gyfarfod ar 25 Mai, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol 

Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar 

gyfer eitem 1 y cyfarfod heddiw.  

 

Cyfarfod cyn y prif gyfarfod  

(09.00) 

1 Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 1 

(09.15 - 10.30) (Tudalennau 1 - 21)  

Sesiwn bord gron gyda swyddogion Lles Addysg o bob rhan o Gymru a 

chynrychiolwyr grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid  

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg 

Cymru - CYPE(6)-13 -22 - Papur 1 

Egwyl  

(10.30 - 10.45) 

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(10.45)   

 

3 Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 2 

(10.45 - 11.40) (Tudalennau 22 - 25)  

Laura Doel, Cyfarwyddwr Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) 

Cymru 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

Eithne Hughes, Cyfarwyddwr Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau 

(ASCL) Cymru  

Dogfennau atodol: 

Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru - CYPE(6)-13-22 - Papur 

2 (Saesneg yn unig) 

Egwyl  

(11.40 - 11.45) 

4 Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 3 

(11.45 - 12.35) (Tudalennau 26 - 37)  

Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru 

Jane Houston, Cynghorydd Polisi, Comisiynydd Plant Cymru  

 

Dogfennau atodol: 

CYPE(6)-13-22 - Papur 3 - Comisiynydd Plant Cymru 

5 Papurau i’w nodi 

(12.35)   

 

5.1 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr 

 (Tudalennau 38 - 40)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr ar y cyd gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy Weinidog 

Newid Hinsawdd - CYPE(6)-13-22 - Papur i'w nodi 1 

5.2 Blaenraglen waith 

 (Tudalennau 41 - 44)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-13-22 - Papur i'w nodi 

2 

5.3 Gwaith craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

 (Tudalennau 45 - 46)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y 

Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-13-22 - Papur i'w nodi 3 



 

 

5.4 Blaenraglen waith 

 (Tudalennau 47 - 51)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol - CYPE(6)-13-22 - Papur 

i'w nodi 4 

5.5 Blaenraglen waith 

 (Tudalennau 52 - 58)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol - CYPE(6)-13-

22 - Papur i'w nodi 5 

5.6 Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr 

 (Tudalennau 59 - 60)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a Chadeirydd y Pwyllgor 

Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol - 

CYPE(6)-13-22 - Papur i'w nodi 6 

5.7 Blaenraglen Waith 

 (Tudalennau 61 - 64)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-13-22 - 

Papur i'w nodi 7 

5.8 Blaenraglen Waith 

 (Tudalennau 65 - 67)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg 

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(12.35)   

 

7 Absenoldeb disgyblion - trafod y dystiolaeth 

(12.35 - 12.45)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1
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CYPE(6)-13-22 - Papur 2 

Senedd Cymru 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Absenoldeb Disgyblion 

Ymateb gan  Cymdeithas Arweinwyr 

Ysgolion a Cholegau Cymru

Welsh Parliament 

Children, Young People and Education 
Committee 

Pupil absence 

Evidence from The Association of School 
and College Leaders Cymru 

Record your views against the inquiry’s terms of reference, which have been grouped into 5 
themes. 

1. Reasons

•Mental health issues exacerbated through the pandemic. Loneliness and a sense of isolation
resulting in relationships not formed with peers or teachers making reintegration into school
more difficult.

•Habits learnt within the pandemic that cannot be accommodated in schools and a lack of
respect for schooling from the hardest to reach.

•The pandemic and the changes within the system have enabled those with a predisposition to
poor attendance to move further in this direction than in previous years.

•There has been a significant drop in parental concern regarding the importance of attendance.
Many consider as we place lesson resources routinely on Google Classroom then it is ok for
their child to go on holiday, accompany parents whilst they work abroad etc.

•Within the student body, again, there is a perception that attendance is not important. If
learners feel you are feeling a bit ill, they will sometimes work on line.  We all know accessing
resources is not the same as face to face teaching.

•Two years of lack of routine and structure has resulted in young people who simply cannot
cope with the day to day routines within a school and who are struggling with their own
resilience.
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•Many parents will have struggled to manage youngsters through the pandemic, due in part to
their own mental health issues which for many have escalated considerably.

Whether and, if so, why, non-covid related absenteeism is higher than prior to the COVID 19 
pandemic 

•This is clearly the case looking at the weekly data out-turns from Stats Wales. In 2018/19
primary school persistent absenteeism was 5.4% and at secondary level, 6.2%. National
attendance rates for the end of May 2022 stand at 88.8% (p) but are not broken down by age.
However, for secondary aged pupils only Y7 is above 90% and for primary the highest year
group attendance is 91.9% for Ys 3 and 4. In total 134,190 pupils were absent for between 20.5
and 40.5+ days. These figures are clearly a serious concern.

•Fridays are a particular low point in weekly absence patterns.

•What we are now seeing are a group of students predominantly in years 7 – 9, from
disadvantaged backgrounds who have significant gaps in their social and emotional intelligence.
They are really struggling in schools as they are finding rules, boundaries, attending lessons a
challenge following a long time when they had no boundaries set at home.  Often these
behaviours are evident

in the community out of school as well. When talking to these students they did not engage 
with any on line learning and state they ‘went out’ during lockdowns to play with their mates.    
Many also have spent long periods accessing violent/inappropriate social media/games.   For 
those that are struggling with re-engaging in our  school society they are very disaffected and 
then choose either not to come or truant.   If relationships break down due to poor social skills, 
again some will stop coming to school.  

•Pupils entitled to free school meals have been less likely to attend school, with the gap being
an average of 5.3 percentage points between 16 to 20 May. This gap has been a recurring one.

•Loneliness and isolation is more prevalent with older aged learners (Children’s Commissioner
Coronavirus and Me Results ) With 54% of secondary aged learners reporting that they were
worried that that there were falling behind, this is its own right could dissuade learners from
attending school and feeling that they were already failing. 52% of learners were worried about
exam results post Covid and again, the potential effect may be disengagement.

•Those who already were persistent absentees are more difficult to reach now.
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2. Risks and consequences 

•The short term and longer-term risks and consequences for learners for example in terms of 
mental health and well-being- skill regression, emotional regression and maturity regression. 

•Engaging in criminality and anti-social behaviour in the community. Increased youth violence. 
“Low academic achievement and aspirations and poor commitment and engagement with 
school is associated with violence.”(Violence Prevention S. Wales ) 

•Unemployment 

•Children who have suffered trauma remain disappeared and out of reach of help.  

 

3. Impact 

•Estimations on the effects of the pandemic on attainment are already well-rehearsed. Where 
learners continue to remain disengaged from schools or attend only in part, this will clearly 
compound an already difficult situation.  

•The impact will be on pupils’ learning and attainment  with skill regression, emotional 
regression and maturity regression.  

•The risk of criminal and sexual exploitation increase as the school loses the opportunity to 
impact on relationships.  

•Increased mental health issues.  

•Decreased resilience 

 

4. Effectiveness of policies 

•Extra funding is welcomed to provide engagement officers.  

•Further funding is needed for a range of support workers to help reintegration and repair.  

•Schools are currently swimming upstream against a tide of continued disruption in schools 
including staff absence; difficulty with funding settlements; the huge range of reforms piling 
onto an already tired workforce and being pulled in all directions.  

•Schools which traditionally had high and stable attendance report a significant drop.  
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•The bar to trigger LA interventions into persistent non-attenders has in some cases been 
lowered as cited in one case, where learners need 10 or more consecutive days’ absence before 
intervention. A learner under this radar, can attend just two days per week and have neither 
support nor consequence. A national approach is needed for the purposes of defining the point 
at which interventions should take place.  

•The backlog for support services and being able to access mental health support means that 
schools are struggling to cope to support the young people - all in a mix of exhausted teachers 
and SLT, many still recovering from the after-effects of COVID.  

 

5. Other 

N/A

 

Tudalen y pecyn 25



1 

 
Ymateb i Ymgynghoriad / Consultation Response 

Date / Dyddiad:   6 June/Mehefin 2022 

Subject / Pwnc:   Ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i absenoldeb disgyblion a gofrestrwyd 
mewn ysgolion a gynhelir ac unedau cyfeirio disgyblion 

Gwybodaeth gefndir am Gomisiynydd Plant Cymru 

Prif nod Comisiynydd Plant Cymru yw diogelu a hybu hawliau a lles plant. Wrth ymarfer ei swyddogaethau, 
mae’n rhaid i’r Comisiynydd roi sylw i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP). 
Mae cylch gorchwyl y Comisiynydd yn cwmpasu pob rhan o bwerau datganoledig Senedd Cymru sy’n 
effeithio ar hawliau a lles plant. Mae CCUHP yn gytuniad hawliau dynol rhyngwladol sy’n berthnasol i bob 
plentyn a pherson ifanc hyd at 18 oed. Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu CCUHP yn sylfaen ar 
gyfer llunio pob polisi i blant a phobl ifanc ac mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 yn 
gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru, wrth ymarfer eu swyddogaethau, i roi ‘sylw dyledus’ i CCUHP.  

Nid yw’r ymateb hwn yn gyfrinachol. 

Trosolwg o’r ymateb 

Yn yr ymateb hwn rwy’n gwneud y pwyntiau allweddol canlynol: 

• Mae addysg yn hawl ddynol i blant, ac, yn achos y rhan fwyaf o blant, mae mynd i’r ysgol yn dod ag
ystod eang, ddwys o fanteision, gan ddarparu ar gyfer eu haddysg, eu llesiant a’u diogelwch.

• Mae’n eglur bod cyfraddau absenoldeb cyffredinol ac absenoldeb cyson wedi codi’n sylweddol ers
y pandemig, ond mewn ysgolion uwchradd roedd absenoldeb cyson yn broblem cyn y pandemig
hefyd.

• Mae’r negeseuon gan leoliadau, ac yn genedlaethol, ynghylch cyfraddau absenoldeb cyffredinol
wedi newid o reidrwydd yn ystod y pandemig, ac mae’n debygol bod hynny wedi effeithio ar
gyfraddau absenoldeb cyffredinol.

CYPE(6)-13-22 - Papur 3
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• Mae’r cynnydd mewn absenoldeb cyson yn awgrymu bod problemau rhai plant o ran mynychu’r 
ysgol yn gyson wedi cael eu hachosi’n uniongyrchol o bosib mewn ymateb i’r pandemig, neu bod y 
pandemig wedi’u gwneud yn waeth.  

• Mae wedi bod yn anodd iawn i rai plant ailsefydlu trefn ddyddiol yr ysgol, ac adennill yr hyder a’r 
sgiliau i fynychu’r ysgol, cymdeithasu a dysgu mewn amgylchedd ystafell ddosbarth.  

• Mae’r data sydd ar gael yn dangos bod angen i ni ddeall absenoldeb cyson fel problem a all fod yn 
gysylltiedig â thlodi. Mae angen i gamau fydd yn atal ac yn taclo tlodi plant fod yn sbardun allweddol 
wrth leihau absenoldeb o’r ysgol. 

• Mae ffigurau presenoldeb yn sylweddol is ymhlith plant yn y grwpiau oedran hynny lle nad oes hawl 
i deithio am ddim, ac mae angen gweithredu i estyn cwmpas y dysgwyr sydd â hawl i deithio. 

• Dylid sicrhau bod dadansoddiad trylwyr o ddata presenoldeb ar gael i addysg a gwasanaethau eraill, 
er mwyn cefnogi dulliau unigol, lleol a chenedlaethol o atal absenoldeb cyson. 

• Gall defnyddio mesurau cosbol yng nghyswllt absenoldeb arwain at ddatgofrestru, a gall y 
rhesymau gwaelodol dros absenoldeb cyson arwain at ddatgofrestru hefyd os nad ydynt yn derbyn 
sylw. Pan gaiff plentyn ei ddatgofrestru, gall fod heriau’n gysylltiedig â chanfod a yw’r plentyn 
mewn gwirionedd yn colli addysg, yn ogystal â’r potensial o ran effaith ehangach ar hawliau eraill 
plant, gan gynnwys iechyd/llesiant a risgiau uwch posibl o ran diogelu.  

• Dylid sicrhau bod mesurau polisi i leihau absenoldeb ar lefel genedlaethol a lleol yn digwydd ochr 
yn ochr ag ymdrechion tebyg i atal a lleihau gwaharddiadau: yn 2017-18 (y flwyddyn ddiweddaraf 
y mae ffigurau ar gael ar ei chyfer) collwyd 79,750 diwrnod o ddysgu oherwydd gwaharddiadau.  

• Wrth ailddatblygu cymwysterau 14-16, rhaid sicrhau cynnig cymwysterau sy’n golygu bod pob 
person ifanc yn gallu gwneud cynnydd a derbyn dyfarniad am eu cyflawniadau, a rhaid symud i 
ffwrdd oddi wrth system TGAU lle mae gormod o bobl ifanc yn colli cymhelliad oherwydd eu bod 
yn teimlo eu bod yn methu. 

• Mae’r data’n awgrymu mai rhagdybiaeth synhwyrol fyddai cynllunio darpariaeth a gwasanaethau 
ar y sail bod angen mwy o gefnogaeth ar o leiaf ddeg y cant o blant a phobl ifanc mewn lleoliadau 
addysg nag sydd ar gael ar hyn o bryd, er mwyn gallu cael mynediad cyson at addysg wedi holl 
amharu’r ddwy flynedd ddiwethaf.  

• Mae gweithredu fframwaith y Dull Ysgol Gyfan o ymdrin â llesiant emosiynol a meddyliol, a hynny’n 
llawn ac ar frys, yn allweddol i sicrhau dull gweithredu amlasiantaeth. Mae angen help ar ysgolion 
ar draws y sector statudol a’r trydydd sector i sicrhau bod plant a theuluoedd yn cael yr holl 
gefnogaeth mae arnyn nhw ei hangen.  

• Rhaid i fentrau i gefnogi presenoldeb ar lefel y lleoliad ofalu nad ydynt yn stigmateiddio plant am 
absenoldeb.  

• Dylai mesurau cosbol fod ar gael pan fetho popeth arall yn unig, pan fo pob ymgais arall i ymgysylltu 
wedi methu. Ni ddylid byth eu defnyddio na’u hawgrymu heb becyn o gefnogaeth i gyd-fynd â nhw.  

• Bydd gwrando ar blant a phobl ifanc yn hanfodol i sicrhau cefnogaeth effeithiol ar lefel unigol.  
 

Lefelau o absenoldeb cyson a sut mae’r rhain yn cymharu â’r lefelau cyn y pandemig 
 
Cyrhaeddodd presenoldeb wythnosol cyffredinol yn ystod y flwyddyn academaidd bresennol ei 
uchafbwynt ddechrau mis Medi, sef 93.6%, a chyrhaeddodd ei lefel isaf yn yr wythnos cyn gwyliau’r 
Nadolig, sef 72.6%. Yn yr wythnos olaf yr oedd data ar gael ar ei chyfer wrth i mi gasglu fy nhystiolaeth, yr 
wythnos hyd at 20 Mai 2022, lefel presenoldeb oedd 87.1%, ffigur sy’n ymddangos yn gymharol 
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nodweddiadol o safbwynt presenoldeb yn ystod diwedd tymor y gwanwyn a dechrau tymor yr haf yn y 
flwyddyn academaidd gyfredol.1   
 
Er mwyn cymharu’r darlun cenedlaethol hwn ag absenoldeb cyn y pandemig, mae angen edrych ar 
flwyddyn academaidd 2018-19, gan mai dyna’r flwyddyn lawn olaf na fu i’r pandemig effeithio arni. Nid 
mater syml yw hynny, gan fod y data penodol a gasglwyd wedi newid. Fel y nodwyd yn yr Adroddiad 
Ansawdd2, ‘Ni ellir cymharu data [blwyddyn academaidd 21-22] chwaith â’r data presenoldeb a 
gyhoeddwyd gennym mewn blynyddoedd blaenorol… Mae’r data hanesyddol hwn yn cyfrif y sesiynau a 
fynychwyd yn hytrach na chyfrif y disgyblion oedd yn bresennol yn yr ysgol yn gorfforol. Yn hanesyddol, 
cyfrifwyd disgyblion nad ydynt ar safle’r ysgol, ond sy’n cyflawni gweithgaredd addysgol cymeradwy, fel 
rhai sy’n bresennol yn yr ysgol.  
 
Fodd bynnag, gan gadw’r caveat hwn mewn cof, ers y pandemig, mae’n eglur bod absenoldeb cyffredinol 
wedi cynyddu. Yn 2018/19, roedd yr absenoldeb cyffredinol mewn ysgolion uwchradd yn parhau’n gyson, 
ar 6.2%3, ac ar 5.4%4 mewn ysgolion cynradd. Mae’r ddau ffigur yma yn sylweddol is na lefel absenoldeb 
cyffredinol tebygol blwyddyn academaidd 2021-2, ac ar sail y data cyfredol5 mae’n edrych yn debygol y 
gallai gyrraedd dwywaith y ffigur hwn.  
 
Y diffiniad o absenoldeb cyson yw bod yn absennol am fwy nag 20% o’r holl sesiynau. Mewn ysgolion 
uwchradd roedd canran yr absenoldeb cyson yn 4.6% yn 2018/19; ar y pryd dyna oedd y lefel uchaf ers 
2013/14. O ganlyniad, cyn y pandemig roedd mwy nag un plentyn ym mhob ystafell ddosbarth uwchradd 
yn absennol yn gyson, er y dylid nodi bod plant hŷn yn anghymesur fwy tebygol o fod yn y grŵp hwn, yn 
hytrach na bod dosbarthiad cyfartal ar draws y grwpiau oedran. Felly rydym ni’n gwybod bod hyn eisoes 
yn broblem cyn y pandemig. Mewn ysgolion cynradd, roedd canran y plant oedd yn absennol yn gyson yn 
llawer is, sef 1.8%.6 
 
Ni chyhoeddwyd data ynghylch absenoldeb cyson mewn perthynas â’r flwyddyn academaidd hon, ond mae 
data dangosol a rannwyd gyda’m swyddfa yn awgrymu y gallai’r rhai sy’n absennol yn gyson fod yn fwy na 
dwywaith y lefelau arferol cyn y pandemig, felly gallwn greu cyfatebiaeth fras iawn o ddau blentyn o leiaf 
ym mhob dosbarth o dri deg. O blith y grŵp hwnnw, nid yw rhai plant wedi dychwelyd i leoliadau ers y 
pandemig. Er nad yw’r grŵp sydd heb ddychwelyd o gwbl yn ganran fawr, yn ôl yr hyn rwy’n deall, mae 
hynny’n wir am gannoedd o blant ledled Cymru.  
 
Pam mae absenoldeb nad yw’n gysylltiedig â Covid yn uwch na chyn pandemig COVID 19? 
 
Yn gyntaf, mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng absenoldeb cyson a’r ffigurau uwch ar gyfer absenoldeb 
cyffredinol. Ymddengys bod cynnydd sylweddol yn y ddau, ond gallai fod rhesymau digon gwahanol am y 
ddau beth.  

                                                 
1 https://gov.wales/attendance-pupils-maintained-schools-6-september-2021-20-may-2022  
2 https://gov.wales/pupils-present-maintained-schools-quality-report-html#section-53409https://gov.wales/pupils-
present-maintained-schools-quality-report-html#section-53409 
3 https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-08/absenteeism-from-secondary-schools-september-
2018-august-2019-318.pdf 
4 https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-12/absenteeism-primary-schools-september-2018-
august-2019-975.pdf 
5 https://gov.wales/attendance-pupils-maintained-schools-6-september-2021-20-may-2022 
6 https://gov.wales/absenteeism-schools-pupil-characteristics-september-2018-august-2019 
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O ran absenoldeb cyffredinol, cyn y pandemig roedd negeseuon clir iawn gan leoliadau addysg ynghylch 
absenoldeb, a ffocws clir ar draws ysgolion i leihau ac atal absenoldeb. Mae hynny, o reidrwydd, wedi 
newid yn ystod y pandemig. Wrth bontio i’r cyfnod wedi’r pandemig mae angen i ni ystyried pa negeseuon 
mae teuluoedd yn cael ynghylch absenoldeb ac effaith absenoldeb. Mae ein hymddygiad wedi newid yn 
ystod y pandemig: mae’n bosib iawn bod teuluoedd yn awr yn cwestiynu beth dylen nhw ei wneud yn 
achos salwch nad yw’n ddifrifol, er enghraifft heintiau â symptomau ysgafn, pan fydd eu plentyn yn ddigon 
iach i fynd i’r ysgol. O ystyried negeseuon iechyd cyhoeddus y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’n ddealladwy 
y gallai teuluoedd deimlo nawr y dylen nhw gadw plant gartref. Ar ben hynny, gallai mwy o deuluoedd 
deimlo’n barod i dynnu plant allan o’r ysgol ar gyfer digwyddiadau teuluol neu wyliau. Gallai hynny fod yn 
rhannol oherwydd nad yw ysgolion, wrth gwrs, wedi bod yn rhoi’r un negeseuon ynghylch lleihau 
absenoldeb yn ystod y pandemig, ond hefyd oherwydd bod teuluoedd wedi cael llawer llai o gyfleoedd i 
wneud hyn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn sgîl y cyfyngiadau ar gymdeithasu a theithio.  
 
Gall y rhesymau am absenoldeb cyson orgyffwrdd â’r uchod, ond yn aml gallan nhw fod yn llawer mwy 
cymhleth. Rydym ni’n gwybod bod absenoldeb cyson eisoes yn broblem i ryw 5% o blant mewn lleoliadau 
uwchradd cyn y pandemig. Ond mae’r cynnydd mewn absenoldeb yn awgrymu bod y problemau mae rhai 
plant yn neu hwynebu o ran mynychu’r ysgol yn gyson wedi cael eu sbarduno’n uniongyrchol o bosib mewn 
ymateb i’r pandemig, neu bod y pandemig wedi’u gwneud yn waeth.  
 
Dangosodd yr ymgyngoriadau a gyflwynwyd gan fy swyddfa yn ystod y cyfnodau clo ystod eang o 
ymatebion gan blant a phobl ifanc7 8. Er bod elfen gref o blant a phobl ifanc oedd yn awchu am gael 
dychwelyd i’r ysgol ar gyfer cymdeithasu a dysgu, roedd rhai plant a phobl ifanc yn hapusach allan o’r ysgol. 
Roedd rhai plant yn teimlo rhyddhad i gael egwyl o’r bwlio neu bwysau cymdeithasol yr ysgol. Roedd yn 
well gan rai plant a phobl ifanc fod gartref, allan o amgylchedd prysur a swnllyd yr ysgol. Esboniodd rhai 
o’r ymatebwyr i’r arolwg mai’r rheswm am hynny oedd eu bod yn niwro-amrywiol, a’u bod yn cael 
amgylchedd yr ysgol yn heriol. Disgrifiodd nifer amlwg uchel o blant a phobl eu bod wrth eu bodd yn cael 
rhyddid i gyfeirio’u dysgu a’u chwarae eu hunain, a’u bod yn mwynhau treulio mwy o amser gyda’u teulu 
‘heb ruthro’9.  
 
Soniodd pobl ifanc hŷn hefyd am golli hyder a chymhelliad yng nghyswllt addysg. Roedd lefelau hyder 
ynghylch dysgu yn gostwng gydag oed, ac ym mis Ionawr 2021, nid oedd 55% o bobl ifanc 15 oed yn 
teimlo’n hyderus ynghylch eu dysgu10. Adroddodd llawer iawn o bobl ifanc hŷn eu bod wedi colli cymhelliad 
o ran eu gwaith ysgol: ym mis Ionawr 2021 dywedodd 59% o bobl ifanc 12-18 oed nad oedden nhw’n teimlo 
cymhelliad i ddysgu gartref. Dywedodd 11% o’r ystod oed yma nad oedden nhw’n dysgu gartref o gwbl. 11  
Byddwn i’n awgrymu bod hwn yn fater pwysig i bobl ifanc, a bod angen ei archwilio ymhellach er mwyn 
deall mwy am y ffactorau y tu ôl i gymhelliad, a sut mae ailennyn a chynnal cymhelliad pobl ifanc o ran eu 
hymgysylltiad ag addysg, lle mae hynny wedi cael ei golli o bosib.  
 
Mae’r data hyn yn dangos bod effaith y pandemig ar hyder wrth ddysgu nid yn unig yn eang, ond bod 
cyfran sylweddol o blant a phobl ifanc wedi treulio cyfnodau hir heb ymgysylltu â dysgu o gwbl. Maent 

                                                 
7 www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/FINAL_formattedCVRep_EN.pdf 
8 https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus-our-work/coronavirus-and-me-survey-results-2021/ 
9 www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/FINAL_formattedCVRep_EN.pdf 
10 https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus-our-work/coronavirus-and-me-survey-results-2021/ 
11 Ibid. 
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hefyd yn dangos bod rhai plant a phobl ifanc wedi croesawu amser gartref, a’u bod o bosib yn amharod i 
ddychwelyd i amgylcheddau ysgol, neu’n bryderus ynghylch hynny. Yn achos rhai plant, mae ailsefydlu 
trefn arferol yr ysgol a meithrin o’r newydd yr hyder a’r sgiliau i fynychu’r ysgol, cymdeithasu a dysgu mewn 
amgylchedd ystafell ddosbarth, wedi bod yn anodd iawn.  
 
Gall fod rhesymau cymhleth hefyd yn achosi’r anawsterau mae rhai plant yn eu profi, a all fod wedi cael eu 
gwaethygu gan yr amharu ar drefniadau dyddiol a gwasanaethau yn ystod y pandemig, a hynny o ran y 
plentyn a hefyd y teulu ehangach neu’r gymuned. Gall rhwystrau mynediad gynnwys anawsterau penodol 
cysylltiedig â niwro-amrywiaeth neu anghenion dysgu ychwanegol eraill; dengys data cenedlaethol cyn y 
pandemig fod absenoldeb cyson ac absenoldeb cyffredinol yn fwy cyffredin ymhlith disgyblion ag 
anghenion addysgol arbennig.12 
 
Gall ffactorau eraill gynnwys anghenion iechyd y plentyn neu aelodau o’r teulu, gan gynnwys anghenion 
iechyd meddwl. Mae amharu ar gefnogaeth barhaus yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi gallu golygu 
bod problemau a oedd eisoes yn gymhleth yn gwreiddio’n ddwfn, a gallai anawsterau gael eu dwysáu 
ymhellach gan argyfwng costau byw ac effeithiau parhaus a dwys tlodi plant.  

 
Mae Covid hir yn ffactor arall posibl a allai fod yn cyfrannu at gynnydd mewn absenoldeb cyson. Gallai 
hynny gael ei brofi gan y plentyn, neu gan aelodau o’u teulu, gydag effaith o ganlyniad ar y plentyn. Byddwn 
i’n awgrymu y byddai ymchwil ychwanegol o gymorth i ddeall effaith feddygol a chymdeithasol cyflyrau 
lludded cronig ôl-firaol ar blant.  
 
A yw absenoldeb cyson yn fwy amlwg ymhlith grwpiau penodol o ddisgyblion (rhai ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol, rhai sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, bechgyn a merched, grwpiau oed 
penodol, ethnigrwydd), ac os felly, beth yw’r rhesymau am hynny?  
 
Yn genedlaethol, cyhoeddir data wythnosol, wedi’i rannu yn ôl oedran (grŵp blwyddyn), hawl i dderbyn 
prydau ysgol am ddim, rhywedd ac awdurdod lleol.  
 
Ymddengys canrannau absenoldeb yn gyffredinol gyson rhwng awdurdodau lleol, heb unrhyw ddata clir 
yn dod i’r amlwg ar unwaith y tu allan i’r patrwm: yn yr wythnos hyd at 20 Mai roedd gwahaniaeth o bedwar 
pwynt canradd rhwng yr awdurdod lleol â’r lefel uchaf o bresenoldeb a’r awdurdod â’r isaf, ac mae hynny’n 
ystod nodweddiadol ar gyfer y rhan fwyaf o wythnosau diweddar.13  Mae gwahaniaethau bach o ran 
rhywedd, ond (ac eithrio yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig) nid yw’r rheiny’n cyfateb i fwy nag 1% mewn 
unrhyw wythnos benodol. Fesul grŵp blwyddyn, mae’r presenoldeb cyfartalog yn y flwyddyn hyd yma ar 
ei isaf ymhlith y rhai nad ydynt yn oed ysgol gorfodol: mae plant meithrin yn dangos presenoldeb o 83% 
(N1) ac 83.9% (N2). Mae presenoldeb ôl-16 yn 83.7% ym Mlwyddyn 12 ac yn 77% ym Mlwyddyn 13. Mewn 
ysgolion cynradd mae’r presenoldeb cyfartalog tua 89-90% yn achos y rhan fwyaf o grwpiau blwyddyn. 
Mewn ysgolion uwchradd, mae presenoldeb yn lleihau’n gyson fesul blwyddyn, o 88.8% ym Mlwyddyn 7 i 
84.5% ym Mlwyddyn 11.  

 
Mae plant sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim wedi bod yn sylweddol fwy tebygol o fod yn 
absennol yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf na’r rhai nad ydynt yn gymwys. Yn yr wythnos yn 
diweddu ar 20 Mai 2022, bu 81.6% o’r plant oedd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn mynychu’r 

                                                 
12 https://gov.wales/absenteeism-schools-pupil-characteristics-september-2018-august-2019 
13 https://gov.wales/attendance-pupils-maintained-schools-6-september-2021-20-may-2022 
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ysgol, o gymharu ag 88.7% o’r plant nad ydynt yn gymwys – gwahaniaeth o fwy na 7%. Mae’r darlun hwn 
yn gyson ar draws pob wythnos o’r flwyddyn ddiwethaf: nid oes un wythnos pan yw’r plant sy’n gymwys i 
dderbyn prydau ysgol am ddim yn fwy tebygol na’u cyfoedion i fod yn yr ysgol. Mae hynny’n cyd-fynd â 
data cenedlaethol cyn y pandemig sy’n dangos yn gyson bod absenoldeb cyson ac absenoldeb cyffredinol 
yn fwy cyffredin ymhlith disgyblion sy’n gymwys i hawlio prydau ysgol am ddim. 14 
 
Mae hyn yn amlygu unwaith yn rhagor effaith bosibl tlodi ar blant yng Nghymru: ar eu profiadau o ddydd 
i ddydd, a’u canlyniadau hirdymor. Mae’r data hyn yn awgrymu bod angen i ni ddeall absenoldeb cyson fel 
problem a all fod yn gysylltiedig â thlodi. Mae angen i gamau i atal a thaclo tlodi plant fod yn sbardun 
allweddol wrth leihau absenoldeb o’r ysgol. Ar lefel ysgol hefyd, rhaid gwneud pob ymdrech i sicrhau nad 
yw tlodi yn rhwystr i bresenoldeb. Rhannodd adroddiad o’m swyddfa i yn 2019 ar effaith tlodi plant15 
bryderon a rannwyd gan ddisgyblion a rhieni/gofalwyr ynghylch y costau ychwanegol niferus sy’n 
gysylltiedig â mynychu’r ysgol, gan gynnwys talu am gyflenwadau megis llyfrau, technoleg, cyflenwadau 
celf a chrefft, cyflenwadau ysgrifennu, bagiau ysgol, costau mynychu digwyddiadau arbennig yn yr ysgol, 
tripiau ysgol, a mentrau codi arian. Bu plant a phobl ifanc a rhieni/gofalwyr hefyd yn trafod costau clybiau 
ar ôl ysgol os nad oes bws am ddim o’r ysgol ar gael. Fel y dywedodd un rhiant, “Mae ysgolion yn llawer 
rhy ddrud i bobl sydd o’r braidd yn gallu fforddio bwyd.”  Bydd adnoddau a gynhyrchwyd gan fy swyddfa16 
fel rhan o’r gwaith hwnnw yn 2019 yn cefnogi ysgolion i wirio cost eu diwrnod ysgol, a chadw costau gwisg 
ysgol ac eraill mor isel â phosibl. Mae canllawiau statudol Llywodraeth Cymru ynghylch gwisg ysgol hefyd 
yn nodi’n eglur mai dyma ddylai ddigwydd17. Fodd bynnag, mae fy swyddfa’n dal yn ymwybodol o ysgolion 
sydd â gofynion gwisg ysgol drud, a lle mae llawer o blant yn cael eu cau allan o deithiau ysgol a 
digwyddiadau oherwydd eu bod yn cael eu hatal gan y costau.  
 
Mae teithio i leoliadau addysg yn parhau’n rhwystr hefyd, yn arbennig yn achos plant a phobl ifanc nad 
ydynt yn oed addysg orfodol, lle nad oes dyletswydd statudol i ddarparu trafnidiaeth. Eto, mae potensial 
yma i effeithio’n anghymesur ar blant mewn tlodi sydd o bosib heb fynediad hwylus at opsiynau 
trafnidiaeth (er enghraifft methu fforddio tocynnau bws, a heb gerbyd preifat). Mae ffigurau presenoldeb, 
fel y dangosir uchod, yn sylweddol is ymhlith plant y grwpiau blwyddyn hynny nad ydynt yn gallu hawlio 
teithio am ddim. Mae teithio gan ddsygwyr wedi bod yn flaenoriaeth i’m swyddfa ers rhai blynyddoedd, 
gydag argymhellion yn Adroddiadau Blynyddol fy rhagflaenydd yn 2015/16 a 2018/1918. Mae’r adolygiad 
interim19 ar y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn glir nad yw’r Mesur yn addas at y diben, ac 
rwy’n parhau â gwaith fy rhagflaenydd i bwyso ar y Llywodraeth i gymryd camau amserol i gyflawni’r hyn 
a gynigiwyd yn yr adolygiad, ac rwy’n argymell yn gryf eu bod yn cael eu cwblhau yn y tymor Senedd hwn.  

 
Rwyf hefyd yn argymell bod data presenoldeb eleni yn cael ei ddadansoddi’n drylwyr. O ystyried effaith y 
pandemig, gallai’r data ynghylch absenoldeb cyson a chyffredinol eleni fod yn wahanol iawn i’r data cyn y 
pandemig. Cofnodwyd effaith anghymesur y pandemig ar grwpiau penodol o blant yn helaeth, gan 

                                                 
14 https://gov.wales/absenteeism-schools-pupil-characteristics-september-2018-august-2019 
 
15 https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/A-Charter-for-Change-Protecting-Welsh-Children-
from-the-Impact-of-Poverty.pdf 
16 https://www.childcomwales.org.uk/a-charter-for-change-resources/ 
17 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-07/statutory-guidance-for-school-governing-bodies-on-school-
uniform-and-appearance-policies.pdf 
18 https://www.childcomwales.org.uk/categories/annual-reports/ 
19 Learner Travel (Wales) Measure (2008) review 2021 [HTML] | GOV.WALES 
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gynnwys yn adroddiadau fy swyddfa ar brofiadau plant anabl20 a phlant o grwpiau Du, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig.21 Mae’r pandemig hefyd wedi effeithio’n arbennig ar ofalwyr ifanc, gan fod yr amharu 
ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn aml wedi effeithio ar eu bywyd teuluol a’u cyfrifoldebau 
gofalu.22 Bu effeithiau penodol hefyd ar bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, gydag amharu ar drefniadau 
cyswllt teuluol.23 Mae’r pandemig hefyd wedi effeithio’n anghymesur ar blant sy’n byw mewn tlodi neu’n 
agos at hynny.24  
 
Nid oes modd cael mynediad at ddata sydd ar gael i’r cyhoedd fesul pob un o’r nodweddion gwarchodedig, 
na chwaith fesul rhai o’r grwpiau eraill a nodir uchod. O ganlyniad, rwy’n argymell bod y data presenoldeb 
yn cael ei ddadgrynhoi, ar lefel genedlaethol ac awdurdod lleol, a’i rannu gyda lleoliadau addysg a 
gwasanaethau cyhoeddus eraill ar lefel leol a rhanbarthol. Rwyf hefyd yn argymell bod hyn yn cael ei wneud 
mewn da bryd cyn dychwelyd i leoliadau ym mis Medi 2022. Bydd hyn yn galluogi gwasanaethau 
cenedlaethol a lleol i gynllunio yn ôl y nodweddion demograffig a nodwyd, a bydd hefyd yn golygu bod 
modd defnyddio dulliau ar lefel leol sy’n sensitif i anghenion penodol rhai grwpiau: mae angen dulliau 
gwahanol iawn ar gyfer plant ifanc o gymharu â phobl ifanc hŷn.  
 
Y risgiau a’r canlyniadau tymor byr a thymor hwy ar gyfer dysgwyr, er enghraifft o ran iechyd meddwl a 
llesiant, a dysgu a chyrhaeddiad. 
 
Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawl i gael addysg; ac mae dyletswydd ar y wladwriaeth i sicrhau bod 
pob plentyn yn profi addysg. Mae colli addysg yn cael effeithiau uniongyrchol a thymor hir ar blant, nid ar 
eu cynnydd wrth ddysgu yn unig, ond hefyd ar eu hiechyd meddwl a’u llesiant emosiynol, a’u datblygiad 
cymdeithasol. Mae addysg yn hawl ddynol i blant, ac yn achos y mwyafrif o blant, mae mynd i’r ysgol yn 
arwain at ystod eang a dwys o fanteision, sy’n darparu ar gyfer eu haddysg, eu llesiant a’u diogelwch.  
 
A yw absenoldeb wedi arwain at lefel uwch o ddatgofrestru disgyblion ac unrhyw orgyffwrdd â dewis 
addysgu gartref.  
 
Mae fy swyddfa yn ymwybodol o gynnydd mawr yn niferoedd y disgyblion a fu’n datgofrestru o leoliadau 
ers dechrau’r pandemig. Mae modd cysylltu lefelau uchel o absenoldeb â datgofrestru oherwydd gall 
mesurau i gosbi absenoldeb megis hysbysiadau cosb sefydlog neu orchmynion presenoldeb yn yr ysgol 
olygu bod rhai teuluoedd yn dewis datgofrestru eu plentyn. Fodd bynnag, mae’n annhebygol iawn mai 
dyma achos gwaelodol y cynnydd mewn datgofrestru yn ystod y pandemig, gan fod y Llywodraeth wedi 
annog awdurdodau lleol yn gryf i beidio â defnyddio mesurau cosbol, ac ychydig iawn o fesurau cosbol 
sydd wedi cael eu cyflwyno yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Ymddengys yn fwy tebygol bod y cynnydd 
yn ystod y pandemig wedi digwydd yn rhannol oherwydd pryderon ynghylch Covid, efallai yn arbennig felly 
mewn teuluoedd lle mae ffactorau clinigol sy’n eu gwneud yn agored i niwed.  Mae canlyniadau arolygon 
o’m swyddfa hefyd yn dangos bod llawer o blant wedi mwynhau’r profiad o ddysgu gartref yn ystod y 
cyfnodau clo, ac fe allai’r cynnydd mewn addysgu gartref fod yn dangos eu bod nhw a’u teuluoedd am 
barhau â’r profiad hwnnw.  
 

                                                 
20 https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus-our-work/coronavirus-and-me-bame-children/ 
21 https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus-our-work/experiences-of-disabled-children/ 
22 https://senedd.wales/media/ixzpwqr5/cr-ld14286-e.pdf 
 
23 Ibid. 
24 Ibid.  
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Fodd bynnag, cyn y pandemig, adroddodd awdurdodau lleol wrth fy swyddfa eu bod yn ymwybodol o 
achosion lle mae mesurau cosbol mewn perthynas ag absenoldeb wedi arwain at ddatgofrestru. Gall 
teuluoedd wneud y penderfyniad hwn i osgoi talu dirwyon, neu oherwydd eu bod yn methu talu dirwyon. 
Gall teuluoedd wneud y penderfyniad hwn hefyd oherwydd bod mesurau cosbol yn cyfrannu at chwalu’r 
berthynas rhwng y teulu a’u hawdurdod lleol, neu’r ysgol, neu oherwydd nad yw’r berthynas bellach yn 
adeiladol erbyn i’r rhain gael eu cyflwyno.  
 
Gall y rhesymau sy’n sail ar gyfer absenoldeb cyson hefyd arwain at ddatgofrestru. Efallai bod plant a phobl 
ifanc yn absennol yn gyson oherwydd bwlio, gan gynnwys bwlio cysylltiedig â rhagfarn, cam-drin hiliol neu 
aflonyddu rhywiol. Efallai bod plant a phobl ifanc yn cael bod dysgu neu gymdeithasu yn yr ysgol yn rhy 
anodd oherwydd nad oes sylw’n cael ei roi i anghenion dysgu ychwanegol. Efallai bod gan blant 
gyfrifoldebau gofalu gartref. Efallai bod perthynas wael rhwng plentyn neu berson ifanc a’u hathrawon, 
neu efallai nad yw plentyn yn teimlo croeso yn yr ysgol, a bod neb yn ei hoffi. Yn Arolwg Y Ffordd Gywir i 
Addysg gan fy swyddfa yn 2018, dim ond 46% o’r ymatebwyr oed uwchradd ddywedodd fod ‘pob person 
ifanc yn teimlo eu bod yn cael croeso’ yn eu lleoliad addysg.25 Os na chaiff rhesymau gwaelodol am 
absenoldeb eu harchwilio a’u deall, ac os na roddir camau ar waith i geisio datrys y rhain a chynnig 
cefnogaeth ychwanegol, gallai’r teulu gyrraedd pwynt lle nad yw’r ysgol bellach yn rhywle lle maen nhw’n 
teimlo y gall eu plentyn ffynnu, a gallan nhw deimlo nad oes dewis heblaw datgofrestru.   

 
Yn yr achosion hyn gall datgofrestru fod yn ymateb, ac nid yw hynny bob amser yr un fath â gwneud dewis 
rhagweithiol cadarnhaol i addysgu gartref. Gall addysgu gartref gynnig profiad llesol iawn lle mae plant yn 
dysgu, yn ffynnu, yn cymdeithasu ac yn chwarae. Mae plant a phobl ifanc a addysgwyd gartref wedi disgrifio 
wrth fy swyddfa y profiadau cadarnhaol iawn a gawsant, a hefyd wedi disgrifio ymroddiad a sgiliau eu 
teuluoedd wrth gefnogi a galluogi eu profiadau.    

 
Ond pan fydd teulu’n datgofrestru plentyn fel ymateb oherwydd eu bod yn teimlo nad oes dewis arall 
ganddynt, gallant wynebu heriau gwirioneddol wrth geisio parhau i ddiwallu anghenion addysgol eu 
plentyn, a fydd o bosib eisoes wedi cael profiad anodd, a thrawmatig ar brydiau, yn yr ysgol. Ni fydd 
teuluoedd sydd wedi datgofrestru o reidrwydd yn derbyn unrhyw gefnogaeth allanol reolaidd, er enghraifft 
gan weithwyr addysg proffesiynol. Er bod teuluoedd yn dal i fedru cael mynediad i wasanaethau iechyd 
cyffredinol, ac y dylent gael cefnogaeth gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol gan eu hawdurdod lleol, ni 
fydd mynediad hwylus ar gael i wasanaethau fel y gefnogaeth ar gyfer llesiant sydd ar gael trwy’r dull ysgol 
gyfan o ymdrin â iechyd meddyliol ac emosiynol, na’r gwasanaeth cwnsela annibynnol mewn ysgolion. 
Hefyd mae goblygiadau sylweddol o ran capasiti ac adnoddau, nid lleiaf oherwydd y gall addysgu gartref 
olygu bod rhaid i riant neu ofalwr leihau oriau gwaith y tu allan i’r cartref, gydag effaith o ganlyniad ar 
incwm y teulu. O ganlyniad i’r anawsterau hyn, mewn rhai achosion gall plant sydd wedi cael eu 
datgofrestru fod yn colli addysg.  
 
Fel y nodwyd yn glir gan fy rhagflaenydd, gall fod yn heriol i awdurdodau lleol wybod ai dyma’r sefyllfa neu 
beidio: cyn y pandemig, roedd gweithiwr proffesiynol yn eu hawdurdod lleol yn cwrdd â llai na hanner o’r 
plant oedd yn cael eu haddysgu gartref. Mae cynnydd yn y niferoedd sydd ddim yn derbyn eu haddysg trwy 
leoliad ysgol yn debygol o greu straen pellach ar adnoddau cyfyngedig yn y maes hwn. Mae hyn yn creu 
rhwystr o safbwynt gallu awdurdodau i ddeall anghenion, cynnig cefnogaeth barhaus, neu gefnogi 
dychwelyd i leoliad ysgol os yw hynny er lles pennaf y plentyn.  

                                                 
25 https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/Childrens-Rights-Survey.pdf 
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Effeithiolrwydd polisïau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru 
 
Rwy’n rhannu’r adran hon yn bolisïau a dulliau gweithredu a allai danseilio ymdrechion i leihau absenoldeb, 
gan ganolbwyntio wedyn ar effeithiolrwydd mentrau sydd eisoes yn bodoli i atal ac ymateb i absenoldeb.   
 
Gwaharddiadau a phresenoldeb  
 
Mae cyflwyno gwaharddiadau cyfnod penodol ar y naill law, a chymryd camau i leihau absenoldeb ar y llall 
yn gwrthddweud ei gilydd ar lefel resymegol sylfaenol. Dangosodd ymchwil gan fy swyddfa ar wahardd ac 
ynysu plant ifanc ym mlwyddyn academaidd 2018/19 fod plant 8 oed a than hynny wedi derbyn 768 o 
waharddiadau cyfnod penodol ar draws 19 o awdurdodau lleol.26 Mewn cyd-destun ehangach, ym 
mlwyddyn academaidd 2017/18 (y flwyddyn ddiweddaraf y mae niferoedd ar gael yn gyhoeddus ar ei 
chyfer) cyflwynwyd 18,125 o waharddiadau ar draws Cymru, am 4.4 o ddiwrnodau ar gyfartaledd.27 Mae 
hynny’n cynrychioli gorfodi absenoldeb o leoliadau addysg am 79,750 o ddiwrnodau. 
 
Rwy’n argymell yn gryf y dylai sbardunau polisi a mesurau i leihau absenoldeb ar lefel genedlaethol a lleol 
ddigwydd ochr yn ochr ag ymdrechion tebyg i atal a lleihau gwaharddiadau. Mae bwriad y Llywodraeth i 
ddiwygio’r canllawiau statudol ar waharddiadau yn gyfle pwysig i roi sylw i hyn ar lefel genedlaethol.  
 
Rwyf hefyd yn awgrymu ei fod yn bosibl mai plant unigol sy’n derbyn gwaharddiadau yw’r rhai mwy tebygol 
o fod â lefelau uchel o absenoldeb, a byddai’n werthfawr ymchwilio ymhellach i hyn er mwyn deall a yw 
gwaharddiadau hefyd yn ffactor sy’n cyfrannu at lefelau absenoldeb plant unigol.   
 
Cymwysterau 14-16  
 
Amlygodd yr ymgynghoriad cenedlaethol a gynhaliwyd gan fy rhagflaenydd28 yn 2019 mai pryderon 
ynghylch gwaith ysgol ac arholiadau oedd y flaenoriaeth uchaf ymhlith pryderon pobl ifanc. Dangosir hyn 
gan y ffaith bod 45% o bobl ifanc 11-18 oed wedi dewis nodi eu bod yn pryderu neu’n pryderu’n fawr am 
arholiadau a gwaith ysgol, a thrwy’r ymatebion ansoddol: “Rwy’n pryderu fwyaf am arholiadau TGAU.” 
(Bachgen, 11). Gall pwysau arholiad hefyd fod yn ffactor sy’n arwain at lefelau uwch o absenoldeb ymhlith 
pobl ifanc hŷn ym Mlwyddyn 11.  
 
Mae’r gwasanaeth gwaith achosion a’r rhaglen o gyfranogiad gyda phobl ifanc a gyflwynwyd gan fy 
swyddfa wedi darparu rhagor o wybodaeth sy’n awgrymu bod y pryder hwn yn ymwneud, nid â straen 
arholiadau yn unig, ond hefyd â’r effaith ar hunan-barch a chymhelliad pan fydd pobl ifanc, ac eraill, yn 
barnu eu bod yn methu. Mae pobl ifanc wedi disgrifio wrth swyddogion effaith negyddol derbyn graddau 
TGAU dangosol isel (neu raddau targed) ar eu morâl, a’r diffyg opsiynau sydd ar gael iddyn nhw o ran dilyn 
cwrs gwahanol neu gaffael cymwysterau gwahanol. Mae llawer o bobl ifanc wedi esbonio sut maen nhw 
wedi datgysylltu o lwybr cymwysterau sy’n disgrifio methiant yn eu cynnydd, ac yng Nghymru mae cyfran 
sylweddol o bobl ifanc yn methu ar lefel TGAU bob blwyddyn.  
 

                                                 
26 https://www.childcomwales.org.uk/publications/building-blocks/ 
27 https://gov.wales/ad-hoc-statistical-requests-17-28-february-2020 
28 https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/What-Now-Report.pdf 
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Mae cynnig cul o ran cymwysterau, lle nad yw niferoedd sylweddol o bobl ifanc yn cael llwyddiant mawr, 
yn sicr yn lleihau cymhelliad pobl ifanc, a gallai gyfrannu at y gyfradd absenoldeb gynyddol wrth i bobl ifanc 
symud at asesiadau crynodol. Mae cysylltiadau â gwasanaeth gwaith achosion annibynnol fy swyddfa yn 
dangos y bydd rhai pobl ifanc, ar ôl colli cymhelliad yn eu dysgu rhwng 14 ac 16 oed, hefyd yn datgofrestru 
o’r ysgol, neu’n gwrthod mynd i’r ysgol, cyn diwedd cyfnod oed ysgol gorfodol. Ni fydd llawer o’r bobl ifanc 
hyn a gefnogir gan fy ngwasanaeth gwaith achosion erioed wedi cael cynnig llwybr cymwysterau arall ar 
gyfer TGAU.    
 
Mae gwaith i ailddatblygu cymwysterau TGAU a’r cynnig ehangach 14-16 bellach ar waith gan 
Gymwysterau Cymru, i gyd-fynd â  gweithredu’r cwricwlwm newydd. Mae hyn yn cynnig cyfle i ddatblygu 
cyfres o gymwysterau 14-16 lle gall pob person ifanc wneud cynnydd a derbyn dyfarniad am eu 
cyflawniadau. Mae’n bwysig nid yn unig bod angen datblygu’r cymwysterau hyn, ond hefyd bod angen 
sicrhau eu bod ar gael i blant yn yr ysgol cyn iddyn nhw golli diddordeb. Yn hanesyddol, roedd yr opsiynau 
ar lwybrau 14-19 yn cynnig llwybrau cymhwyso oedd yn werthfawr i lawer o bobl ifanc. Dylid darparu gael 
cwrs astudio ystyrlon, sy’n rhoi boddhad, y mae modd cael mynediad iddo a chyflawni’n dda ynddo, i bob 
person ifanc yn 14 oed. Nid yw’n syndod bod absenoldeb mewn system lle mae disgwyl i nifer fawr o bobl 
ifanc fethu.   
 
Lefel ac effeithiolrwydd y gweithredu a’r gefnogaeth gan ysgolion, llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru 
 
Darparwyd cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r adferiad wedi’r pandemig, yn arbennig 
yn achos disgyblion Blwyddyn 11, lle darparwyd £1.28miliwn i gefnogi dysgwyr blwyddyn 11 i wneud 
cynnydd ac £8.5miliwn o gyllid pontio penodol i golegau a chweched dosbarth ysgolion i gefnogi pobl ifanc 
i symud i leoliadau ôl-16. Mae lleoliadau lleol wedi defnyddio peth o’r cyllid hwn i ymdrin ag absenoldeb 
cyson. Mae adroddiadau lleol wedi sôn am ddefnyddio’r cyllid ar gyfer paneli amlddisgyblaeth i drafod 
anghenion y plentyn a’r teulu a datblygu pecyn eang o gefnogaeth. Ymhlith y mentrau eraill mae gweithwyr 
ieuenctid wedi ymgysylltu â’r person ifanc i’w hannog i ddychwelyd i’r ysgol a chynyddu’r gefnogaeth 
unigol a gynigir gan fwy o staff bugeiliol mewn ysgolion. Disgrifiodd awdurdodau lleol hefyd rai anawsterau 
recriwtio yn ystod y flwyddyn academaidd hon, ac mae’n bosibl, yn sgîl y prinder staff a welwyd ar draws 
ein sector cyhoeddus, y gall fod yn anodd neilltuo mwy o staff i ddarparu’r gefnogaeth unigol sy’n mynd i’r 
afael â hyn orau, hyd yn oed o dderbyn cyllid hael.    
 
Mae lefelau absenoldeb cyson (fel y manylwyd eisoes yn yr ymateb hwn) yn awgrymu i mi mai 
rhagdybiaeth gall fyddai cynllunio darpariaeth a gwasanaethau ar y sail bod angen mwy o gefnogaeth 
wedi’i theilwra a’i thargedu ar o leiaf ddeg y cant o blant a phobl ifanc mewn lleoliadau addysg os ydynt i 
gael mynediad cyson i addysg wedi holl aflonyddwch y ddwy flynedd ddiwethaf. Nodaf fod angen mwy o 
hyn, oherwydd mae’r rhagdybiaeth gynllunio hon yn ymwneud â’r rhai sydd eisoes yn absennol yn gyson, 
ac y mae arnynt angen mesurau ychwanegol, y tu hwnt i’r hyn sydd eisoes ar gael.   
 
Ynghudd yn y ffigurau presenoldeb hefyd bydd y grŵp o blant sydd mewn perygl o fod yn absennol yn 
gyson ond sydd, oherwydd ymroddiad a sgiliau eu hathrawon, eu teuluoedd, a gweithwyr cefnogi 
proffesiynol eraill, yn mynychu’r ysgol. Gallai fod angen parhaus am y gefnogaeth hon ar lawer o’r grŵp 
hwn i barhau. O ganlyniad, mae’n rhaid cyflwyno cefnogaeth i’r rhai sy’n absennol yn gyson ar ben y 
gefnogaeth barhaus i’r plant sydd eisoes yn bresennol. Dylai’r llywodraeth genedlaethol a lleol, ac ysgolion, 
fod yn cynllunio gan gadw hyn mewn cof.   

 
Dull ysgol gyfan o ymdrin â llesiant emosiynol a meddyliol  
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Ni all sicrhau presenoldeb fod yn waith i ysgolion yn unig: mae rôl gan awdurdodau lleol i gydlynu pecyn 
ar draws sectorau. Bydd gweithredu’r fframwaith dull ysgol gyfan o ymdrin â llesiant emosiynol a 
meddyliol, a hynny’n llawn ac ar frys, yn golygu bod modd sicrhau’r dull gweithredu amlasiantaeth hwn. 
Mae ar ysgolion angen help ar draws y sector statudol a’r trydydd sector i sicrhau bod plant a theuluoedd 
yn cael yr holl gefnogaeth angenrheidiol; mae hynny’n cynnwys cydnabod pwysigrwydd ymateb i 
amrywiaeth o anghenion a sicrhau bod modd cynnig ystod o opsiynau a datrysiadau i wneud hynny.  
 
Atal bwlio ac ymateb iddo 
 
Dangosodd ymchwil29 gan fy swyddfa yn 2017 fod plant a phobl ifanc eu hunain yn ystyried bwlio fel ffactor 
arwyddocaol yng nghyswllt absenoldeb. Mae ymwybyddiaeth ddiweddar o amlygrwydd aflonyddu rhywiol 
gan gyfoedion, a darlun adeiladu data o effaith cam-drin a bwlio hiliol yn amlygu effaith bosibl hyn ar 
bresenoldeb. Mae nifer o adroddiadau wedi argymell bod angen camau mwy cadarn i atal a mynd i’r afael 
â bwlio ar sail hunaniaeth, gan gynnwys ymchwil gan Gynghrair Hil Cymru (Race Alliance Wales)30, EYST31 
a Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth (Show Racism the Red Card)32.  Rwy’n croesawu ymrwymiad diweddar y 
Llywodraeth i gryfhau’r dyletswyddau statudol ynghylch bwlio ar sail rhagfarn a gyflwynwyd yn Hawliau, 
Parch a Chydraddoldeb. Rwy’n argymell yn gryf bod yr adolygiad hwn yn cael ei lywio gan brofiadau plant 
a phobl ifanc eu hunain, a’i fod yn cyflwyno canllawiau clir ynghylch sut mae atal ac ymateb i 
ddigwyddiadau seiliedig ar ragfarn ar lefel ysgol.  
 
Enghreifftiau o’r trydydd sector 
 
Ceir hefyd enghreifftiau o ddulliau gweithredu yn y trydydd sector y gallai gwasanaethau statudol ddysgu 
oddi wrthynt a’u rhoi ar waith yn ehangach. Mae prosiect Rwydd Arall yng Ngwynedd ac Ynys Môn33 wedi 
adrodd am ganlyniadau effeithiol yn sgîl dull person-ganolog o weithio’n ddwys gyda phobl ifanc sydd 
mewn perygl o ddatgofrestru. Yn ganolog i’r dull gweithredu hwn mae cyfranogiad ystyrlon y person ifanc, 
cam hanfodol a ddylai fod yn ganolog i bob menter, gyda phlant o bob oed. Mae angen cynnwys plant a 
phobl ifanc mewn trafodaethau, fel bod modd deall eu hanghenion, eu pryderon a’u blaenoriaethau, a 
rhoi’r gefnogaeth gywir yn ei lle. Gall plant fod yn rhan o’r ateb hefyd: gallan nhw helpu i nodi beth fydd 
yn gwella’u presenoldeb ac yn helpu i sefydlu eu trefn ddyddiol, eu targedau a’u hanghenion cefnogi eu 
hunain.   
 
Osgoi cosbi plant mewn lleoliadau  
 
Cyn y pandemig roedd pryderon ymhlith rhieni a gweithwyr proffesiynol fod rhai o’r cymhellion i leihau 
absenoldeb yn effeithio ar blant trwy eu cosbi neu eu stigmateiddio, er nad hwy oedd ar fai. Er enghraifft, 
gall dyfarnu tystysgrifau presenoldeb i unigolion neu ddosbarthiadau dynnu sylw at blant sydd â lefel isel 
o bresenoldeb a’u stigmateiddio o flaen eu cyfoedion. Gall hyn gael effaith anghymesur ar blant ag 

                                                 
29 https://www.childcomwales.org.uk/our-work/commissioners-blog/sams-story/  
30 https://racealliance.wales/wp-content/uploads/2021/04/Show-Us-You-Care-Full-Report-1.pdf   
31 https://eyst.org.uk/assets/experiences-of-racism-and-race-in-schools-in-
wales.pdf?fbclid=IwAR0OfKn36lvBK2RFMRnNNfZSt1m97svQTWMEuu3gtemcpvNMi3dfRAKtpfk 
32 Show Racism the Red Card (2020). Racism in Wales? Exploring Prejudice in the Welsh Education System 
https://static1.squarespace.com/static/574451fe37013bd0515647ac/t/5ed659aa1288d943ddd2a784/1591106007132/Raci
sm+in+Wales+-+Exploring+racism+the+Education+system+May+2020++%28F%29.pdf  
33 sylfaen-cymunedol-rhwyd-arall.pdf (sylfaencymunedol.org) 
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anghenion gofal iechyd, gofalwyr ifanc, a hefyd, fel mae ystadegau blaenorol yn dangos, bydd yn effeithio’n 
anghymesur ar blant o deuluoedd llai cefnog. Wrth i ymdrechion i gynyddu presenoldeb ddod i ffocws, 
byddwn i’n gobeithio y bydd egwyddor gyffredinol na ddylid cosbi plant na’u stigmateiddio gan gymhellion.  
 
Pa mor effeithiol yr ymgysylltir â rhieni a’u cefnogi 
 
Mae ysgolion cymunedol yn rhan allweddol o strategaeth y Llywodraeth ar gyfer Tegwch Addysgol, ac yn 
ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi darparu £3.48 miliwn ar gyfer cyflogi swyddogion ymgysylltiad teulu. 
Rhan allweddol o’u rôl yw sefydlu perthnasoedd cadarnhaol gyda rhieni er mwyn iddyn nhw fedru darparu 
arweiniad clir a chefnogaeth yng nghyswllt presenoldeb. Mae’r sylfaen gadarn o ymchwil ar gyfer y dull 
ysgol gymunedol yn awgrymu bod potensial yma i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i blant a phobl ifanc, 
yn arbennig mewn cymunedau difreintiedig. Nid datrysiad cyflym yw’r dull gweithredu hwn, a bydd yn 
galw am ymrwymiad cadarn yn genedlaethol ac ar draws y proffesiwn, a dull gweithredu seiliedig ar asedau 
yng nghyswllt cyfranogiad ystyrlon y gymuned, gan gynnwys plant a phobl ifanc. Mae datblygu dull ysgol 
gymunedol yn cymryd cryn dipyn o amser, ac os ydyw i lwyddo, mae angen iddo gael ei arwain gan ysgolion 
a chymunedau eu hunain.   
 
Rwy’n rhybuddio yn erbyn defnyddio mesurau cosbol. Dylai mesurau cosbol fod ar gael dim ond pan fo 
popeth arall wedi methu, a phan nad oes unrhyw fodd arall i ymgysylltu. Mae awdurdodau lleol wedi 
esbonio wrth fy swyddfa mai defnyddio mesurau cosbol, ambell waith, yw’r unig ffordd effeithiol o sicrhau 
bod teuluoedd yn ymateb i’r ymdrechion ac yn ymgysylltu ag unrhyw gefnogaeth, os nad yw’r rhieni’n 
cyfathrebu â’r awdurdod. Fodd bynnag, ni ddylid byth ddefnyddio rhybuddion cosb benodol neu 
orchmynion presenoldeb ysgol yn ynysig. Rhaid iddynt fynd law yn llaw â phecyn o gefnogaeth, ac elfen 
allweddol o hynny fydd siarad â’r teulu a’r plentyn, cymryd amser i ddeall y rhesymau am yr absenoldeb, 
a rhoi’r gefnogaeth gywir yn ei lle ar gyfer y plentyn dan sylw.  
 
Gwrando ar blant a phobl ifanc 
 
Fy ffocws eleni fydd gwrando ar blant a’u teuluoedd am eu profiadau bywyd, gan gynnwys y rhesymau am 
absenoldebau cyson. Bydd fy ymgynghoriad cenedlaethol, Uchelgeisiau i Gymru34, yn fy ngalluogi i 
ddatblygu fy nealltwriaeth o brofiadau plant, ac i ddatblygu fy nghynllun strategol yn unol â blaenoriaethau 
ac anghenion plant a phobl ifanc. Rwy’n annog gweithwyr proffesiynol a sefydliadau eraill hefyd i alluogi 
plant i gyfranogi yn eu gwaith, yn arbennig mewn ymdrechion i leihau absenoldeb. Ar lefel unigol mae hyn 
yn hanfodol: ni ellir cefnogi plentyn i ddychwelyd i leoliad heb ddeall yn gyntaf beth sy’n eu cadw i ffwrdd. 
Ar lefel lleoliad hefyd, mae angen cynnwys plant wrth ddatblygu mentrau i gefnogi presenoldeb yn eu 
hysgol: mae ar blant angen cyfleoedd ar y cyd i ystyried beth fyddai’n cynyddu presenoldeb ac yn helpu 
lleoliadau i ddatblygu strategaethau cadarnhaol ar draws yr ysgol gyfan.  
 
 
Cyflwynwyd gan: 

 

Rocio Cifuentes 
                                                 
34 https://www.childcomwales.org.uk/our-work/ambitions-for-wales/  
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Lee Waters AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 
Deputy Minister for Climate Change 

Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  
Minister for Education and Welsh Language 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lee.Waters@llyw.cymru 
Correspondence.Lee.Waters@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref – Bil Diogelwch Ar-lein 

Jayne Bryant AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 

23 Mai 2022 

Annwyl Jayne, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Ebrill ar Fil Diogelwch Ar-lein Llywodraeth y DU. 

Mae’r rhyngrwyd bellach yn rhan annatod o fywydau plant a phobl ifanc ac mae’n cynnig 
llawer o fuddion. Er hynny, mae’n hollbwysig ein bod yn sicrhau bod ein plant a’n pobl ifanc 
yn ddiogel yn y byd ar-lein. Rydym yn rhannu pryderon y Pwyllgor o ran effaith cyfryngau 
cymdeithasol a chynnwys ar-lein amhriodol. Fel llywodraeth, rydym wedi ymrwymo’n llwyr i 
gymryd camau i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein.  

Rydym yn croesawu diddordeb y Pwyllgor ym Mil Diogelwch Ar-lein Llywodraeth y DU ac 
rydym wedi ceisio ymateb i’r cwestiynau a godwyd gennych isod.  

Y prif gymalau yn y Bil 

Rydym yn croesawu bwriad Llywodraeth y DU o ran cyflwyno’r Bil Diogelwch Ar-lein er mwyn 
gwneud y DU y lle mwyaf diogel yn y byd i fod ar-lein, gan sicrhau ar yr un pryd y gall pobl 
fwynhau eu hawl i ryddid mynegiant.  

Mae ‘gwasanaethau rhyngrwyd’ yn fater sydd heb ei ddatganoli ac sydd wedi’i gadw’n ôl 
gan Lywodraeth y DU. Er hynny, mae diogelwch a lles plant a phobl ifanc ar-lein yn un o brif 
flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Rydym yn falch fod y Bil yn cydnabod yr angen i sicrhau 
rhagor o ddiogelwch i blant a phobl ifanc rhag cynnwys niweidiol ar-lein. Rydym yn credu’n 
gryf bod diogelu yn gyfrifoldeb a rennir ac rydym yn croesawu’r dyletswyddau a roddir ar 

CYPE(6)-13-22 - Papur i'w nodi 1 
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ddarparwyr ar-lein i gymryd camau i ddileu cynnwys niweidiol a chryfhau diogelwch rhag 
gweithgareddau sy’n bygwth diogelwch plant a phobl ifanc. 
 
Mae esemptiadau yn y Bil sy’n effeithio’n uniongyrchol ar Gymru. Mae’r rhain yn ymwneud 
â maes Addysg a Gofal Plant ac mae swyddogion o Lywodraeth Cymru wedi gweithio’n 
agos gyda’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i sicrhau 
bod yr esemptiadau ar gyfer sefydliadau a darparwyr yn briodol ar gyfer Cymru. 
 
Fel y gwyddoch, ar 30 Mawrth gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol ar gyfer y Bil gerbron Senedd Cymru mewn perthynas â Chymal 175(5) sy’n 
rhoi pŵer i Weinidogion Cymru i ddiwygio rhestr o ddarparwyr addysg a gofal plant yng 
Nghymru (Rhan 2 o Atodlen 1) a fydd wedi’u hesemptio o reoleiddio o dan y Bil. 
 
Ymgysylltu â Llywodraeth y DU 
 
Mae swyddogion o Lywodraeth Cymru wedi ymgysylltu’n rheolaidd â swyddogion yn yr 
Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon cyn cyflwyno’r Bil ac 
yn dilyn hynny. Mae’r gwaith ymgysylltu hwn wedi cynnwys trafodaethau mewn perthynas â 
datblygu’r Bil yn ogystal ag ymgynghoriad mewn perthynas â blaenoriaethau o ran 
troseddau i’w cynnwys. Cynhaliwyd trafodaethau hefyd ag Ofcom fel y rheoleiddiwr a 
byddant yn parhau i weithio’n agos gydag Ofcom yng Nghymru wrth iddynt ddatblygu codau 
ymarfer.  

 
Ar ôl cyhoeddi’r Bil drafft ym mis Mai 2021, mae swyddogion o Lywodraeth Cymru wedi bod 
yn ymgysylltu â’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar 
yr esemptiad ar gyfer darparwyr Addysg a Gofal Plant yng Nghymru ym mharagraff 10 a 
Rhan 2 o Atodlen 1 i’r Bil. 
 
Edrychwn ymlaen at barhau i ymgysylltu â Llywodraeth y DU wrth i’r Bil fynd drwy Senedd 
y DU.  
 
Diwygiadau i’r Bil Diogelwch Ar-lein  
 
Gyda Bil cymhleth fel hwn rydym yn rhagweld y bydd gwelliannau’n debygol o gael eu 
cyflwyno wrth iddo barhau i fynd drwy Senedd y DU. Byddwn yn parhau i weithio’n agos 
gyda Llywodraeth y DU i fonitro unrhyw welliannau a gynigir.  
 
Cynllun Gweithredu Cadernid Digidol mewn Addysg Llywodraeth Cymru 
 
O ran eich cwestiwn am ein hamcanion i ddiweddaru Cynllun Gweithredu Cadernid Digidol 
mewn Addysg Llywodraeth Cymru, rydym wedi ymrwymo i ddarparu diweddariad blynyddol 
sy’n cofnodi ein cynnydd yn y maes hanfodol hwn.   
 
Mae’r cynllun gweithredu, a gyhoeddwyd yn wreiddiol fel y ‘cynllun gweithredu diogelwch 
ar-lein i blant a phobl ifanc yng Nghymru’ ym mis Gorffennaf 2018, yn nodi ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i weithio gydag amrywiaeth o sefydliadau partner ledled Cymru i wella 
darpariaeth, polisi ac arferion diogelwch ar-lein ledled Cymru. Yn 2020, fe wnaethom estyn 
y gwaith hwn ymhellach gan gydnabod y rôl bwysig sydd gan gadernid seiber a diogelwch 
data o ran sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein. Mae Gwella cadernid digidol 
mewn addysg: Cynllun gweithredu i ddiogelu plant a phobl ifanc ar-lein yn parhau i ddarparu 
ffocws ar gyfer ein gwaith pwysig ym maes diogelwch ar-lein, ac yn cefnogi ein cenhadaeth 
i wella cadernid digidol ein plant a’n pobl ifanc.   
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Fe wnaethom gyhoeddi diweddariad eleni ym mis Mai yn amlinellu ein cynnydd yn ystod 
2021/22. Mae ein cydweithrediad parhaus â phartneriaid allweddol wedi arwain at ddatblygu 
meysydd gwaith newydd a fydd yn darparu ffocws i’r dyfodol ac yn ceisio sicrhau diogelwch 
ein plant a’n pobl ifanc yng Nghymru.   
 
Cydweithio mewn perthynas â diogelwch ar-lein  
 
Rydym yn cydnabod yr angen i gymryd camau cydweithredol ar draws y sectorau i fynd i’r 
afael â diogelwch ar-lein, ac rydym yn croesawu pob cam gweithredu sy’n helpu i ddiogelu 
plant a phobl ifanc yn y byd ar-lein.  
 
Fel rhan o ddull trawslywodraethol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â diogelwch ar-lein, 
rydym yn parhau i ymgysylltu â’r NSPCC ac rydym wedi ymrwymo’n llwyr i weithio gyda 
meysydd addysg a thechnoleg ddigidol, cymunedau a gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol i ddatblygu ymhellach ein cynllun gweithredu cadernid digidol mewn addysg. 
 
Rydym hefyd yn deall pwysigrwydd gweithio gyda phartneriaid arbenigol ac fel rhan o’n 
camau rydym yn gweithio gyda sefydliadau gan gynnwys yr Asiantaeth Troseddu 
Cenedlaethol, Sefydliad Internet Watch, Cyngor y DU ar Ddiogelwch Plant ar y Rhyngrwyd, 
Tarian (yr heddlu), Internet Matters a Childnet. Mae’r gwaith ymgysylltu hwn yn hanfodol er 
mwyn darparu dull amlddisgyblaeth i wella darpariaeth, polisi ac arferion cadernid digidol 
yng Nghymru.  
 
Byddwn yn parhau â’r gwaith ymgysylltu hwn wrth inni ddatblygu ein cynllun gweithredu 
amlasiantaeth i fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol ymysg cymheiriaid. Bydd y cynllun yr ydym 
yn bwriadu ei gyhoeddi yn yr hydref yn amlinellu’r ymrwymiadau y bydd Llywodraeth Cymru 
yn bwrw ymlaen â hwy. Yn hollbwysig, bydd yn nodi sut y byddwn yn mynd i’r afael â’r rôl y 
mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae mewn perthynas â’r ymddygiadau hyn.   
 
Mae sicrhau bod llais plant a phobl ifanc wrth galon y gwaith hwn yn allweddol i’n dyheadau 
ar gyfer ein camau cydweithredol ym maes diogelwch ar-lein. Fel rhan o’r gwaith a wneir 
eleni, byddwn yn sefydlu panel cynghorol plant a phobl ifanc ar gadernid digidol. Caiff 
aelodau’r panel eu gwadd i rannu eu profiadau ar-lein a rhoi eu safbwyntiau a chipolwg a 
fydd yn siapio ac yn llywio cyfeiriad ein gwaith yn y maes hollbwysig hwn. 
 
Hyderwn y bydd y llythyr hwn yn darparu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani ac yn rhoi 
sicrwydd i’r Pwyllgor bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella diogelwch plant a phobl 
ifanc pan fyddant ar-lein.  
 
Yn gywir, 

     
Lee Waters AS/MS                                             Jeremy Miles AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd                Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Deputy Minister for Climate Change  Minister for Education and Welsh 
Language 
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Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA/JMEWL/1800/22 

Jayne Bryant AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
SeneddPlant@senedd.cymru  

24 Mai 2022 

Annwyl Jayne, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Ebrill am y gefnogaeth a’r cymorth y mae 
Llywodraeth Cymru yn ei roi i blant y Lluoedd Arfog yng Nghymru. Codwyd nifer o 
gwestiynau, ac fe welwch fy atebion isod.   

Casglu data 

Ar hyn o bryd, nid yw Llywodraeth Cymru yn casglu unrhyw ddata sy’n gysylltiedig ag 
addysg mewn perthynas â phlant y Lluoedd Arfog. Er hynny, ymrwymodd y Gweinidog 
Addysg blaenorol yn ystod tymor y Senedd ddiwethaf i edrych ar y posibilrwydd o 
gasglu’r data hyn, ac un dull posibl oedd drwy’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel 
Disgyblion (CYBLD). 

Os mai CYBLD fyddai’r dull a ddewisir, yna byddai rhaid gwneud newidiadau i’r 
Rheoliadau sy’n llywodraethu’r data y mae gan Lywodraeth Cymru hawl i’w casglu. 
Mae adrannau 537 a 537A o Ddeddf Addysg 1996 yn darparu pŵer i Weinidogion 
Cymru ragnodi’r wybodaeth y mae rhaid i ysgolion ei darparu i awdurdodau lleol a 
Gweinidogion Cymru. Y Rheoliadau presennol sy’n llywodraethu hyn yw Rheoliadau 
Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) 2007 a Rheoliadau 
Gwybodaeth am Berfformiad Ysgolion (Cymru) 2011. 

Cychwynnwyd gwaith i gynnwys y newidiadau rheoleiddiol angenrheidiol yn rhaglen 
ddeddfwriaethol 2019. Fodd bynnag, o ganlyniad i ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r 
Undeb Ewropeaidd a’r pandemig Covid-19, gohiriwyd ar y gwaith arfaethedig ar y 
rheoliadau sy’n llywodraethu casglu data. Rwyf i, a’m swyddogion, nawr yn ystyried y 
dulliau posibl a fyddai’n galluogi casglu’r data hyn. Byddaf yn rhoi diweddariad pellach 
wrth i’r gwaith hwn fynd rhagddo. 

CYPE(6)-13-22 - Papur i'w nodi 2
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Niferodd plant y Lluoedd Arfog 
 
Fel y nodwyd uchod, nid yw Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn casglu lefel y 
wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani. Nododd data diweddaraf y cyfrifiad (2011), 
fod teuluoedd y Lluoedd Arfog â phlant hyd at 16 oed ar draws pob un o'r 22 awdurdod 
lleol yng Nghymru. Mae data cyfrifiad 2011 yn dangos bod o leiaf 2,486 o blant yng 
Nghymru lle nododd y HRP (person cyswllt y cartref) eu bod yn y Lluoedd Arfog.  Nid 
yw hyn yn cynnwys gwybodaeth lle mae'r rhai nad ydynt yn HRP yn y Lluoedd Arfog, 
neu wybodaeth am gyn-filwyr neu Milwyr wrth Gefn, neu lle nad yw teuluoedd â phlant 
y Lluoedd Arfog yn byw yn yr un cyfeiriad. Bydd y data ar gyfer cyfrifiad 2021 ar gael 
yn ddiweddarach eleni.  
 
Fel mesur dros dro, mae rhaglen Cynorthwyo Plant Milwyr y Lluoedd Arfog (SSCE) 
Cymru wedi bod yn cydweithio ag awdurdodau lleol ac ysgolion yng Nghymru i gasglu 
data ar nifer plant y Lluoedd Arfog yn ysgolion Cymru, ynghyd â'r Swyddogion 
Rhanbarthol Cyswllt Ysgolion (RSLO). Mae SSCE Cymru wedi nodi bod cyfanswm o 
2,677 o blant y Lluoedd Arfog mewn 589 o ysgolion ledled Cymru ym mis Mawrth 
2022. Mae data SSCE Cymru yn darparu niferoedd dysgwyr yn ôl awdurdod lleol.  
 

Ymgysylltu â Chronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog 
 
Mae Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog y Weinyddiaeth Amddiffyn, 
sy'n werth £10m y flwyddyn, yn cefnogi Cyfamod y Lluoedd Arfog drwy ddarparu 
rhaglenni ariannu sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau'r Lluoedd Arfog 
ledled y Deyrnas Unedig. Cynrychiolir swyddogion o Lywodraeth Cymru ar Banel 
Ariannu Rhanbarthol Cymru. Ers ei sefydlu ym mis Mai 2015, mae Cymru wedi 
gwneud cais llwyddiannus am £6,060,078 o gyllid gan yr Ymddiriedolaeth, hyd yma.  

Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol (RSLO) 
 
Sicrhaodd CLlLC, ar y cyd â 160fed Brigâd (Cymru), gyllid gan Ymddiriedolaeth Cronfa 
Cyfamod y Lluoedd Arfog i benodi pedwar RSLO ar gyfer prosiect dwy flynedd a 
ddechreuodd ym mis Medi 2020.  

Mae'r RSLO yn cydweithio â Rheolwr Rhaglen SSCE Cymru i ddarparu cymorth yn 
uniongyrchol i awdurdodau lleol ac ysgolion, gan ddarparu hyfforddiant, cyngor a 
chymorth. Mae eu rhaglen waith yn amhrisiadwy ac mae'n cynnwys:  

Ymweliadau Ysgolion  
 
Ymweliadau ysgol strwythuredig sy'n cynnwys cymorth i wneud y canlynol: 

 gweithio tuag at gael statws Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog; 

 defnyddio pecyn gwaith ac adnoddau SSCE Cymru;  

 grwpiau trafod plant y lluoedd arfog; 

 ymgysylltu â'r Lluoedd Arfog;  

 cael mynediad at gyllid. 
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Hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
 
Sesiynau hyfforddi dwy awr, a gyflwynir yn rhithwir ar gyfer ysgolion. Hyd yma, mae 
swyddogion RSLO wedi cyflwyno sesiynau DPP i 169 o gyfranogwyr o 74 o ysgolion. 
 
Cynlluniau a phrofiadau ar gyfer plant y Lluoedd Arfog 
 

 Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog Cymru – lansiwyd ym mis Ebrill 
2022, rhoddir y wobr hon i ysgolion sydd yn: 

 ymgorffori arfer dda ar gyfer cefnogi plant y Lluoedd Arfog; 

 creu amgylchedd cadarnhaol i blant y Lluoedd Arfog rannu eu profiadau;  

 annog ysgolion i ymgysylltu mwy â'u cymuned Lluoedd Arfog. 
 

 Mis y Plentyn Milwrol (Ebrill) – yn cefnogi ysgolion i dynnu sylw at y rôl bwysig 
y mae plant y Lluoedd Arfog yn ei chwarae yng nghymuned y Lluoedd Arfog. .  
 

 Gweithdy rhithiol Little Troopers - yn rhoi cyfle i blant y lluoedd arfog ddod 
at ei gilydd gydag eraill. Drwy gyfres o weithgareddau, byddant yn archwilio rhai 
o'r heriau unigryw y maent yn eu hwynebu fel aelodau o gymuned Lluoedd 
Arfog Prydain ac i ddathlu'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn ‘Little Trooper’. 
 

 Rygbi rhyngwladol yr Hydref 2022: Cymru v Fiji – Mewn partneriaeth ag 
Undeb Rygbi Cymru, ar Sul y Cofio, rhoddodd yr RSLO docynnau i naw teulu 
o'r Lluoedd Arfog o bob cwr o Gymru i gêm rygbi Cymru v Fiji yng Nghaerdydd. 
 

 Profiad preswyl i blant y lluoedd arfog – Bu 15 o blant y Lluoedd Arfog o 
ranbarth y dwyrain mewn profiad preswyl yn llawn gweithgareddau iechyd a 
lles a gynhaliwyd ar Fferm Ymddiriedolaeth Amelia dros dri diwrnod, a oedd yn 
cael ei gynnal gan Forces Fitness a SSCE Cymru. 

 
Sicrhawyd cyllid i ymestyn y prosiect RSLO hyd at fis Mawrth 2023 drwy gronfa 
Cymorth Addysg y Weinyddiaeth Amddiffyn. Nid oes unrhyw benderfyniadau wedi'u 
gwneud eto ar sicrhau cyllid ar ôl mis Mawrth 2023. 
 
Barn ar waith SSCE Cymru 
 
Mae rhaglen SSCE Cymru yn rhoi cymorth amhrisiadwy i blant y Lluoedd Arfog yng 
Nghymru.  Mae'r rhaglen yn rhoi cymorth cyffredinol i bawb sy'n ymwneud ag addysg 
plant y Lluoedd Arfog, ac yn darparu adnoddau, cyngor a chymorth i ysgolion, 
awdurdodau lleol a theuluoedd. Mae gweithgareddau SSCE Cymru yn cynnwys: 
 

 cydlynu gwaith y swyddogion RSLO a Swyddog Arweiniol Cyfranogiad SSCE 
Cymru;  

 cynhyrchu a chynnal adnoddau ar ei wefan gan gynnwys offer i gefnogi 
ysgolion, awdurdodau lleol a theuluoedd y Lluoedd Arfog;  

 cynnal rhwydweithiau o randdeiliaid allweddol a mynychu digwyddiadau a 
chyfarfodydd cenedlaethol i sicrhau bod Cymru'n cymryd rhan mewn ymchwil 
a chyfleoedd eraill i ledaenu dealltwriaeth o anghenion a phrofiad plant y 
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Lluoedd Arfog. Mae hyn yn darparu cysylltiad hanfodol rhwng sefydliadau'r DU 
a Chymru;  

 cydlynu'r gwaith o ddosbarthu £200,000 o gyllid wedi'i dargedu gan Lywodraeth 
Cymru i awdurdodau lleol ac ysgolion i gefnogi plant yn lleol yn uniongyrchol. 

 
I gydnabod pwysigrwydd y rhaglen hon, rwyf wedi cytuno bod cyllid o £270,000 gan 
Lywodraeth Cymru yn cael ei sicrhau unwaith eto ar gyfer 2022-23 i gefnogi plant y 
Lluoedd Arfog yng Nghymru. Wrth symud ymlaen, cytunwyd hefyd ar gyllideb 
ddangosol o £270,000 ar gyfer 2023-24 a 2024-25. 
 
Estyn y Grant Datblygu Disgyblion – Premiwm Disgyblion y Lluoedd Arfog  
 
Mae hawl gan bob dysgwyr, gan gynnwys plant y Lluoedd Arfog, i gael cymorth drwy’r 
Grant Datblygu Disgyblion, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf. Nid oes 
cynlluniau ar hyn o bryd i gyflwyno Premiwm Disgyblion y Lluoedd Arfog, fel sy’n 
digwydd yn Lloegr. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y ddarpariaeth yma yng 
Nghymru yn wahanol i weddill y Deyrnas Unedig. Mae’r ffordd yr ydym yn cefnogi plant 
y Lluoedd Arfog yn cael ei deilwra drwy gysylltiadau uniongyrchol rhwng SSCE Cymru, 
y Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol, ac ein awdurdodau lleol, ysgolion a’r 
plant a’r bobl ifanc ei hunain.  
 
Yn gywir, 

 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  
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24 Mai 2022 

Bwlio hiliol mewn ysgolion 

Annwyl Jeremy, 

Fel pobl ar draws y wlad, roeddwn wedi fy arswydo gan yr achos ofnadwy o fwlio hiliol honedig ym 

Mlaenau Gwent, a arweiniodd at blentyn yn dioddef o anaf mor ddifrifol. Rwy’n croesawu eich 

datganiad a wnaed ddoe (23 Mai). Rwy’n gwerthfawrogi bod ymchwiliad yn cael ei gynnal i’r 

digwyddiad, ac nid wyf yn ceisio sylwadau ar fanylion yr achos unigol.  

Gan adeiladu ar eich datganiad, a allwch roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am y materion a ganlyn: 

- sut y gall Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol gefnogi ysgolion unigol i fynd i'r afael yn

benodol â bwlio sy’n cael ei gymell gan hil mewn ysgolion, a sut maent yn eu cefnogi;

- pa gymorth fydd yn cael ei roi ar waith i gefnogi ysgolion i weithredu’r canllawiau gwrth-fwlio

statudol wedi’u diweddaru a fydd ar waith ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi;

- sut y mae Llywodraeth Cymru yn annog ysgolion, ymarferwyr a llywodraethwyr i fanteisio ar yr

hyfforddiant gwrth-fwlio y soniwyd amdano yn y datganiad;

- pa ddata a gesglir ar lefel leol neu genedlaethol yn ymwneud ag achosion o fwlio â chymhelliad

hiliol.

Byddwn yn ddiolchgar o gael y wybodaeth hon erbyn dydd Gwener 10 Mehefin fan bellaf. 

Yn gywir, 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 

Jeremy Miles AS 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA/JH-/1628/22 

Jayne Bryant AS 
Cadeirydd, 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

26 Mai 2022 

Annwyl Jayne, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Ebrill ynghylch y papur ar bwerau cyfreithiol a chylch 

gwaith Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru, a rannwyd gyda chi gan y cyn Gomisiynydd 

Plant, yr Athro Sally Holland.  

Mae'r papur yn codi tri maes y byddai angen deddfwriaeth bellach i fynd i'r afael â nhw: 

• Pwerau cyfreithiol, cwmpas a chylch gwaith diwygiedig Comisiynydd Plant Cymru

• Ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn llawn

• Trosglwyddo proses benodi Comisiynydd Plant Cymru o Lywodraeth Cymru i'r

Senedd.

Ar 17 Mawrth 2022, atebais hen bapur Comisiynydd Plant Cymru, ac rwy'n amgáu copi o'm 

hymateb. Roedd fy ymateb yn ymdrin â phob un o'r materion hyn ac rwy'n falch o gael y 

cyfle hwn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am safbwynt Llywodraeth Cymru ar bob 

un o'r materion a godwyd.  

Pwerau cyfreithiol, cwmpas a chylch gwaith diwygiedig Comisiynydd Plant Cymru 

Fel y gwyddoch, yn 2021 defnyddiodd y cyn Gomisiynydd Plant y pŵer yn adran 72B o 

Ddeddf Safonau Gofal 2000 i adolygu arfer swyddogaethau Gweinidogion Cymru mewn 

perthynas ag addysg ddewisol yn y cartref, a rheoleiddio ysgolion annibynnol. Yn ei phapur, 

amlinellodd y cyn-Gomisiynydd Plant yr anawsterau yr oedd yn teimlo ei bod yn eu 

hwynebu wrth gynnal ei hadolygiad, gan briodoli rhai ohonynt i anghysondeb neu fylchau yn 

y ddeddfwriaeth bresennol. Bydd yn anodd dod o hyd i amser yn nhymor presennol y 
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
               Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Senedd i gynnal adolygiad llawn o'r pwerau a'r cylch gwaith cyfreithiol, yn enwedig o gofio 

nad yw adolygiad o'r fath yn ymrwymiad o fewn y Rhaglen Lywodraethu. Yn y cyfamser, 

fodd bynnag, bydd fy swyddogion yn trafod gyda swyddfa Comisiynydd Plant Cymru 

ynghylch y camau nesaf posibl o ran: 

• cylch gwaith Comisiynydd Plant Cymru i gynnwys grwpiau penodol o bobl ifanc hyd 

at 25 oed  

• yr ystod o sefydliadau y mae gan y Comisiynydd yr hawl i ymholi neu ymchwilio 

iddynt, yn enwedig cartrefi plant. 

 

Ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) yn llawn 

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r egwyddor o ymgorffori CCUHP yn llawn, ond mae 

llawer o waith i'w wneud cyn y gellir gwireddu'r uchelgais hwn yng Nghymru. Rwy'n dweud 

yn glir bod angen dull gweithredu hirdymor i ddatblygu'r agenda hawliau dynol yng 

Nghymru, a bydd ein dull o ymgorffori'n llawn yn cael ei ystyried wrth i ni fwrw ymlaen â'r 

adroddiad ymchwil Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru.  

 

Trafodwyd ymateb drafft i'r adroddiad hwn yng nghyfarfod y Grŵp Llywio ar 25 Ebrill o dan 

fy nghadeiryddiaeth i, gyda’r Cwnsler Cyffredinol yn bresennol. Yn y cyfarfod hwnnw, 

cadarnhawyd ein bwriad i edrych ar opsiynau ar gyfer ymgorffori ystod o gonfensiynau 

hawliau'r Cenhedloedd Unedig, gan gynnwys dull cyfannol fel Bil Hawliau Dynol Cymru. 

Bydd y gwaith hwn yn parhau i gael ei oruchwylio gan y Grŵp Llywio, a fydd yn cael ei 

adnabod o hyn ymlaen fel y Grŵp Cynghori ar Hawliau Dynol, gyda chefnogaeth 

gweithgorau i'w alluogi i wneud gwaith manwl yn gyflym a gwahodd arbenigedd ychwanegol 

lle y bo'n briodol. Caiff ein hymateb i'r adroddiad ymchwil ei gwblhau a'i gyhoeddi cyn bo hir. 

Byddaf yn sicrhau bod y Pwyllgor yn cael gwybod pan fydd ein hymateb terfynol i’r 

adroddiad ymchwil Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru yn 

cael ei gyhoeddi.  

 

Ffactor arall y bydd angen ei ystyried yw goblygiadau dyfarniad y Goruchaf Lys ar 

gymhwysedd deddfwriaethol Llywodraeth yr Alban, a'r effaith y gallai hyn ei chael ar Gymru. 

Er bod ein gwaith i archwilio opsiynau ar gyfer ymgorffori ar y gweill, byddwn hefyd yn 

parhau i ddatblygu'r agenda hawliau plant drwy'r cynllun Plant a Phobl Ifanc, y Cynllun Codi 

Ymwybyddiaeth, a'r Cynllun Hawliau Plant diwygiedig. 

 

Trosglwyddo proses benodi Comisiynydd Plant Cymru o Lywodraeth Cymru i'r 

Senedd  

Rwy'n ymwybodol o farn Comisiynydd Plant Cymru ar y pwnc hwn ac rwy'n llwyr ddeall ac 

yn gwerthfawrogi ei barn ar wella'r broses. Fodd bynnag, rwy'n parhau i fod o'r farn bod y 

trefniadau presennol ar gyfer penodi Comisiynydd Plant Cymru yn gweithio'n dda. Mae 

Llywodraeth Cymru yn parchu annibyniaeth Comisiynydd Plant Cymru yn llawn, ac nid wyf 

yn credu bod yr annibyniaeth hon wedi'i thanseilio gan fod Llywodraeth Cymru yn rhan o'r 

broses recriwtio.   
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
               Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Rwy'n gobeithio y bydd yr ymateb hwn yn rhoi sicrwydd i'r Pwyllgor ar y materion hyn.  

 

Yn gywir, 

  
 

Jane Hutt AS/MS  

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 

Minister for Social Justice  
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
               Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref:  
 
 
Professor Sally Holland 
Children’s Commissioner for Wales 
 
Ceirios.Williams@childcomwales.org.uk  
 

 
 
 

17 March 2022  
 
 
Dear Sally, 
 
Thank you for your letter of 11 November and your accompanying paper on the Children’s 
Commissioner for Wales (CCfW)’s legal powers and remit. The paper is extremely helpful 
and is timely as we reflect on the role of the Children’s Commissioner more than 20 years 
since the office was established. 
 
Your letter raises three areas which would require further legislation:  
 

 Revised legal powers, scope and remit of the CCfW;  

 Full incorporation of the United Nations Convention on the Rights of the Child 

(UNCRC); and 

 Transferring the appointment process of the CCfW from the Welsh Government 

to the Senedd.  

I will respond to each issue in turn.  
 
CCfW legal powers, scope and remit  
Your paper raised three main areas relating to your legal powers, scope and remit: 
 

 Review the CCfW Regulations aligned to the exercise of the S.72B power to create a 
process for sharing documentation in a transparent and legal way; 

 Widening the categories of services and organisations in Wales over which the 
Commissioner has remit under Schedules 2A and 2B (under the Care Standards Act 
2000); and 

 Extending the remit of the CCfW 
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I believe it is important to review the scope and purpose of the legislation and there are one 
or two points of detail around children’s homes and care leavers which our officials would 
like to explore with you. However, a full scale review is not in the Programme for 
Government, and finding legislative time will be very difficult during this Senedd term.    
 
As you are aware, we are considering our approach to Strengthening and advancing 
equality and human rights in Wales. Within the next 18 months, I will ensure that these 
findings are considered as we develop our approach. This timescale will also provide an 
opportunity for the new Commissioner to share her thoughts.  
 
Full incorporation on the UNCRC 
 
As you are aware, we are supportive of the principle of full incorporation of the UNCRC. 
However, I recognise, following the recent Supreme Court judgement on the legislative 
competence of the Scottish Government, we will need to carefully consider the implications 
for Wales and what the impact of incorporation would be.  
 
I am clear that a holistic approach is required to support the human rights agenda.  This 
issue, together with the Programme for Government commitments to incorporate the 
UNCRPD and the CEDAW, will be considered as we take forward the Strengthening and 
advancing equality and human rights in Wales research report and I am also working with 
the Counsel General, Mick Antoniw, on this. 
 
Appointment of the CCfW by the Senedd 
 
I understand your concern on this issue. However, I remain of the view that the 
independence of the CCfW is not undermined by the Welsh Government being involved in 
the recruitment of the CCfW. I believe the current arrangements for all Commissioners are 
working well including the pre-appointment hearings by Senedd Committees which are an 
important part of this process.  
 
May I thank you once again for setting out your thoughts.  This government is committed to 
children’s rights and will continue to progress this agenda through the 2021 Children’s 
Rights Scheme, the Raising Awareness Plan and the new Children and Young Person’s 
Plan.  
 
Yours sincerely 
 

 
 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice  
 
cc. The Deputy Minister for Social Services 
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Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social Services 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.Morgan@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.Morgan@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

25 Mai 2022 

Jayne Bryant, AS 
Cadeirydd, Pwyllgor Pobl Ifanc ac Addysg 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 

Annwyl Jayne, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Ebrill ynghylch ystyriaeth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg i fater cam-drin plant yn rhywiol, yn cynnwys cais gan yr NSPCC i’r Pwyllgor lansio 
ymchwiliad i gam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru. 

Rwyf eisoes wedi nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hyrwyddo sefyllfa lle mae plant yng 
Nghymru’n teimlo bod pobl yn gwrando arnynt, yn elwa ar ymarfer sy’n canolbwyntio ar 
blant ac yn gallu gwireddu eu hawl i fod yn ddiogel. Mae’n rhaid i ni weithio gyda’n gilydd i 
wneud popeth a allwn i atal cam-drin plant yn rhywiol, i ddiogelu plant sydd mewn perygl ac 
i gynorthwyo plant i wella o’r niwed sylweddol y mae cam-drin rhywiol yn ei achosi. 

Rydych wedi gofyn am wybodaeth mewn nifer o faterion penodol yn eich llythyr ac mae’r 
ymateb hwn yn mynd i’r afael â phob un o’r rhain fel y nodir isod 

1. “Sut y mae Llywodraeth Cymru yn ymateb i'r dystiolaeth gan yr NSPCC bod y
cyfyngiadau symud o ganlyniad i COVID-19, a’r ffaith bod hynny’n rhwystr i
gael gafael ar gymorth, wedi cynyddu'r risg o gam-drin plant yn rhywiol mewn
rhai achosion”.

Ysgrifennais at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn y pumed tymor, ar 8 
Mehefin 2020, mewn ymateb i Ymchwiliad y Pwyllgor i effaith Covid-19 ar blant a 
phobl ifanc yng Nghymru. Roedd fy llythyr yn nodi’r trefniadau yr oeddem wedi’u 
cyflwyno, gan weithio gyda phartneriaid i ddiogelu plant yn ystod y pandemig.1  

Cytunais i estyniad 6 mis i’r cyfnod adrodd ar gyfer y ‘Cynllun Gweithredu 
Cenedlaethol ar atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol’2, gan ei ymestyn o 31 
Rhagfyr 2020 i 30 Mehefin 2021 yn sgil y pandemig. Fodd bynnag, parhaodd 
Llywodraeth Cymru a’r Byrddau Diogelu i gyflawni camau gweithredu o dan y Cynllun 
gydol y pandemig.
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2. Unrhyw dueddiadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u nodi o ran nifer y plant 
ar y gofrestr amddiffyn plant, y rhai a gafodd eu rhoi mewn gofal a’r rhai y mae 
angen gofal a chymorth gan yr awdurdod lleol arnynt yn ystod blynyddoedd 
ariannol 2019-20, 2020-21, a 2021-22?  
 

     

 
 

 
 
3. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd – a pha gamau y bydd yn 

eu cymryd – i sicrhau bod gan yr awdurdodau perthnasol y gallu a'r 
arbenigedd i ymateb yn briodol i bob achos o gam-drin plant yn rhywiol? 

 
Cyhoeddwyd Datganiad Ysgrifenedig ar 15 Gorffennaf 2019 yn lansio’r Cynllun 
Gweithredu Cenedlaethol ar atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol ac yn nodi 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â chamdriniaeth fel blaenoriaeth 
barhaus.3  

 
Nod y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol yw atal cam-drin plant yn rhywiol (yn 
cynnwys Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant ac Ymddygiad Rhywiol Niweidiol), i nodi a 
diogelu plant sydd mewn perygl o gael eu cam-drin yn rhywiol a chynorthwyo plant 
sydd wedi’u cam-drin i wella.   

 
Mae’r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol yn cynnwys chwe cham gweithredu clir ar 
gyfer Llywodraeth Cymru a phartneriaid perthnasol y Byrddau Diogelu Plant. Mae 
cam-drin plant yn rhywiol yn ffurf arbennig o gudd ar gam-drin am resymau cymhleth 
ac amlwg. Mae’r camau gweithredu a nodir yn y cynllun yn canolbwyntio ar dorri’r 
tawelwch ar gam-drin plant yn rhywiol. 

 
Mae hyn yn gofyn am waith i godi ymwybyddiaeth, rhannu gwybodaeth a 
dealltwriaeth a darparu cymorth i rieni a gofalwyr a phlant a phobl ifanc eu hunain.   

 
Comisiynwyd ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus fawr gan Stop it Now /The Lucy 
Faithfull Foundation ac mae wedi cael ei hyrwyddo gan Fyrddau Diogelu Plant ledled 
Cymru, ‘Mae’n amser i ni siarad am y peth’. 4 

 
Mae amrywiaeth o gyngor ymarfer ar adnabod ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol 
wedi’i gomisiynu drwy’r Cynllun ac yn cael ei hyrwyddo’n eang gan Fyrddau Diogelu 
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Plant yng Nghymru. Y diweddaraf o’r adnoddau hyn, er enghraifft, yw cyfres o 12 
ffilm, a gomisiynwyd gan y Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol.5  

 
Mae amrywiaeth o gyngor i rieni a gofalwyr wedi’u datblygu a’u hyrwyddo, er 
enghraifft mae Stop it Now Cymru wedi comisiynu cyngor i rieni ar gadw plant yn 
ddiogel a’u cynorthwyo os ydynt yn cael eu cam-drin yn rhywiol. Mae hwn yn 
cynnwys gwybodaeth i rieni/gofalwyr plant a phobl ifanc LGBTQ+, rhieni/gofalwyr 
plant ag anabledd dysgu a rhieni ag anabledd dysgu a rhieni/gofalwyr Du, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig, sydd ar gael mewn 12 iaith.6 

 
Cafodd gwybodaeth i blant a phobl ifanc yn eu sicrhau y byddai pobl yn eu credu pe 
byddent yn gofyn am gymorth a sut i gael y cymorth hwnnw ei chomisiynu gan 
NSPCC/Childline.7 Cafodd animeiddiad yn sicrhau pobl ifanc sydd mewn perygl o 
gam-fanteisio’n rhywiol ar blant y byddent yn cael y cymorth angenrheidiol ei 
gomisiynu gan Brifysgol Caerdydd.8  

 
Mae’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol wedi cyhoeddi rhestr lawn o 
adnoddau Llywodraeth Cymru9 a ddatblygwyd o dan y Cynllun hyd at fis Gorffennaf 
2021. Bydd rhestr ddiwygiedig yn cael ei chyhoeddi ym mis Gorffennaf 2022.   
 
Mae’r chwe Bwrdd Diogelu Plant yng Nghymru wedi hyrwyddo’r adnoddau hyn ledled 
y rhanbarthau. Mae’r Byrddau wedi gweithio hefyd gyda’r Ganolfan Arbenigedd ar 
Gam-drin Plant yn Rhywiol, Stop it Now Cymru/the Lucy Faithfull Foundation a 
Phrifysgol Caerdydd i ddarparu sesiynau hyfforddi i ymarferwyr sy’n gweithio ar 
draws asiantaethau. 
 
Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad ar-lein yn ystod yr Wythnos Ddiogelu 
Genedlaethol ym mis Tachwedd 2021 i rannu dysgu a hyrwyddo’r adnoddau a 
ddatblygwyd o dan y Cynllun. Roedd hyn yn cynnwys cyflwyniadau gan oedolion a 
oedd wedi goroesi cael eu cam-drin yn rhywiol a’u hecsbloetio fel plant a chan 
sefydliadau arbenigol sydd wedi datblygu adnoddau. Cofrestrodd dros 400 o 
ymarferwyr o asiantaethau gwahanol ar gyfer y digwyddiad. 

 
Dyfarnodd Llywodraeth Cymru ddau grant trydydd sector Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cynaliadwy i Stop it Now/the Lucy Faithfull Foundation yn 2020. Mae’r 
grantiau hyn yn cefnogi dau brosiect sy’n ceisio atal cam-drin plant yn rhywiol, 
adnabod camdriniaeth ac ymateb iddo ac ymyrryd yn gynnar â theuluoedd lle mae 
yna bryderon y gallai plant fod yn agored i gam-drin plant yn rhywiol. Cytunwyd y 
bydd y ddau grant yn para tan 31 Mawrth 2025. 
 
Rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2022 mae’r prosiectau hyn wedi darparu sesiynau 
addysg ymwybyddiaeth o gam-drin plant yn rhywiol i 1,574 o rieni/gofalwyr ac 
ymarferwyr. Darparwyd hyfforddiant cam-drin plant yn rhywiol amlasiantaeth i 463 o 
ymarferwyr. Yn ogystal, darparwyd deuddeg sesiwn Hyfforddi’r Hyfforddwr i 48 o 
fuddiolwyr. Cwblhawyd ymyriadau un-i-un gyda 68 o deuluoedd, lle mae yna 
bryderon bod plant yn agored i gael eu cam-drin yn rhywiol.  
 
Cafwyd cynnydd o 50% yn nifer y defnyddwyr sy’n defnyddio tudalennau gwefan 
Stop It Now! yng Nghymru, i fyny i 22,175. Cafwyd cynnydd o 80% yn y nifer sy’n 
ymweld â thudalennau pwrpasol yr ymgyrch. Cafwyd cynnydd sylweddol o 6,500, yn 
dilyn ymgyrch atgoffa a gynhaliwyd rhwng 21 Chwefror ac 18 Mawrth 2022.   
 

Ers 2019, drwy ddarparu’r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol a grantiau trydydd 
sector y Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy cafwyd ffocws clir ar baratoi 
ymarferwyr ledled asiantaethau i allu adnabod arwyddion cam-drin plant yn rhywiol, i 
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drafod datgeliadau o gam-drin plant yn rhywiol ac i ddeall sut i ymateb i blant a phobl 
ifanc sydd mewn perygl o gam-drin rhywiol neu sydd wedi’u cam-drin yn rhywiol. Ar 
yr un pryd, cwblhawyd gwaith codi ymwybyddiaeth a rhannwyd gwybodaeth i 
rieni/gofalwyr a phlant a phobl ifanc gyda’r nod o dorri’r tawelwch am gam-drin plant 
yn rhywiol. 

 
 
4. Diweddariad ar adolygiad Llywodraeth Cymru o’r dystiolaeth o ran effaith ei 

Chynllun Gweithredu Cenedlaethol: Atal ac Ymateb i Gam-drin Plant yn 
Rhywiol, a fydd yn dechrau ar 31 Ionawr 2022, a'i chynlluniau i ymgysylltu â 
Byrddau Diogelu a rhanddeiliaid eraill ar unrhyw gamau nesaf.  

 
Daw’r Cynllun Gweithredu Cenedlaethol cyfredol ar atal ac ymateb i gam-drin plant 
yn rhywiol i ben ar 30 Mehefin 2022. Bydd y chwe Bwrdd Diogelu Plant yn darparu 
tystiolaeth o weithredu’r camau ar gyfer partneriaid y Byrddau Diogelu ar 30 Mehefin 
2022. Cafodd fy swyddogion gyfarfod â Rheolwr Busnes y Byrddau ar 24 Mawrth i 
drafod gofynion adrodd.  
 
Ym mis Medi 2022 bydd Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi adroddiad yn cyflwyno 
tystiolaeth gan y Byrddau Diogelu Plant a Llywodraeth Cymru ar gyflawni camau 
gweithredu o dan y Cynllun.  
 
Nid yw dyddiad cyhoeddi adroddiad terfynol ac argymhellion yr Ymchwiliad 
Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi’i gyhoeddi eto. Unwaith y bydd yr 
adroddiad wedi’i gyhoeddi byddwn yn ystyried yr argymhellion ochr yn ochr â 
thystiolaeth o weithredu Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar atal 
ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol.  
 
Yna, bydd Llywodraeth Cymru’n cynnal cyfres o gyfarfodydd ymgynghori â 
phartneriaid diogelu statudol, y Byrddau Diogelu Plant a’r trydydd sector i ystyried 
meysydd ffocws ar gyfer gwaith pellach. Bydd y broses hon yn cael ei defnyddio 
hefyd i nodi a yw hi’n briodol gofyn am ragor o dystiolaeth gan oedolion sydd wedi 
goroesi cael eu cam-drin yn rhywiol fel plant a phobl ifanc.  
 
Mae gan bob Bwrdd Diogelu Plant drefniadau rhanbarthol i ddarparu trosolwg o’r 
broses o gynllunio a chyflawni gwaith o dan y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r Byrddau Diogelu Plant gynnal y trefniadau hyn ar 
ôl 30 Mehefin 2022, bydd hyn yn cynnal ffocws ar barhau’r gwaith sydd eisoes yn 
cael ei wneud i atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol. Mae’r Ganolfan 
Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol eisoes wedi ymweld â phob Bwrdd Diogelu 
Plant i drafod gwaith pellach ar atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol yn y 
rhanbarthau. Mae fy swyddogion yn mynychu Grŵp Llywio’r Ganolfan Arbenigedd ar 
Gam-drin Plant yn Rhywiol ac yn ymgysylltu’n barhaus â’r Ganolfan. 
 
Mae fy swyddogion yn mynychu ac yn adrodd i Ford Gron Cam-drin Plant yn Rhywiol 
a Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant, sy’n cyfarfod ddwywaith y flwyddyn hefyd. Fel 
Cadeirydd, byddwch yn ymwybodol hefyd bod fy swyddogion yn mynychu ac yn 
darparu diweddariadau rheolaidd i’r Grŵp Trawsbleidiol ar Atal Cam-drin Plant yn 
Rhywiol hefyd.   
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5. Barn Llywodraeth Cymru ar alwadau gan yr NSPCC am gynllun diogelwch ar-
lein gan Lywodraeth Cymru sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar blant a phobl 
ifanc ac sy'n cysylltu'r holl bartneriaid drwy ddull Cymru gyfan o amddiffyn ac 
atal. 

 

 

Mae’n Gwella cadernid digidol mewn addysg: Cynllun gweithredu i ddiogelu plant a 
phobl ifanc ar-lein yn rhoi ffocws i’n gwaith ar ddiogelwch ar-lein ac yn cefnogi’n 
cenhadaeth i gynyddu cadernid digidol ein plant a’n pobl ifanc.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddull traws-sector, amlddisgyblaeth o wella 
darpariaeth, polisi ac ymarfer cadernid digidol. Yn ogystal â gwaith cydgysylltiedig 
rhwng isadrannau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg a digidol 
Llywodraeth Cymru, mae’r tîm Cadernid Digidol mewn Addysg yn ymgysylltu a 
chydweithio ag ystod gynyddol o bartneriaid arbenigol fel yr NSPCC, yr Asiantaeth 
Troseddu Cenedlaethol, Internet Watch Foundation, Cyngor y DU ar Ddiogelwch y 
Rhyngrwyd (UKCIS), Tarian (heddlu), Internet Matters, Childnet ac amrywiaeth o 
randdeiliaid trydydd sector. 
 
Eleni, byddwn yn sefydlu panel cynghori plant a phobl ifanc ar gadernid digidol hefyd 
i sicrhau bod llais y dysgwr yn cael ei gynrychioli. Bydd aelodau’r panel yn rhoi 
adborth am gynnwys cyfredol, yn tynnu sylw at unrhyw broblemau ar-lein sy’n 
effeithio arnyn nhw ar hyn o bryd ac yn gwneud argymhellion i lywio cynnwys a 
chyfeiriad polisi'r dyfodol. 

 

6. Barn Llywodraeth Cymru ar: ▪ ganfyddiadau’r Ymchwil Annibynnol i Gam-drin 
Plant yn Rhywiol mewn perthynas â Chymru hyd yma yn gyffredinol gan 
gynnwys ei waith ymchwil a’i adroddiadau ymchwil; ▪ sut y mae canfyddiadau’r 
ymchwiliad hwn ledled y DU yn bwydo i mewn i bolisi ac arferion Cymru. ▪ 
perfformiad awdurdodau cyhoeddus a amlinellir yn yr adroddiad o fis Chwefror 
2022 ar rwydweithiau wedi’u trefnu yn ardal Cyngor Dinas a Sir Abertawe; ac ▪ 
ymateb Ysgrifennydd Cartref y DU i’r adroddiad hwnnw, gan gynnwys 
comisiynu arolygiad cenedlaethol i ymateb yr heddlu i gam-drin plant yn 
rhywiol.  

 
Mae’r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn ymchwiliad statudol i 
Gymru a Lloegr, a sefydlwyd yn 2015 o dan Ddeddf Ymchwiliadau 2005.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd rhan yn llawn yng ngwaith yr Ymchwiliad drwy 
dystiolaeth ysgrifenedig ffurfiol a thrwy sesiynau tystiolaeth ffurfiol yr ymchwiliad, a 
fynychwyd gan Brif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru ac uwch swyddogion eraill 
lle bo’n briodol. Mae’r Ymchwiliad yn gwneud penderfyniadau ar gyhoeddi tystiolaeth 
a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ac eraill.  
 
Mae Llywodraeth Cymru’n ymwneud â’r Ymchwiliad drwy Grŵp Cyfeirio Cymru'r 
Ymchwiliad hefyd. Mae Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru ac uwch 
swyddogion perthnasol eraill yn mynychu’r Grŵp hwn yn ogystal â chynrychiolwyr 
Comisiynydd Plant Cymru, awdurdodau lleol, partneriaid iechyd a’r heddlu, 
Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd, academyddion a’r trydydd sector. 
 
Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ddarparu ymatebion ffurfiol i argymhellion yr 
Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn cynnwys ei hymchwiliad ei 
hun i Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant gan rwydweithiau cyfundrefnol erbyn 
Gorffennaf 2022. Nid yw’n briodol rhoi sylwadau yma cyn cyflwyno’r ymateb ffurfiol 
hwn i’r Ymchwiliad.  
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Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried y dystiolaeth sy’n ymddangos o’r Ymchwiliad. 
Un canlyniad o hyn, er enghraifft, yw cyhoeddi ‘Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu 
Pobl: Cod Ymarfer Diogelu ar gyfer unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n cynnig 
gweithgareddau neu wasanaethau i blant ac oedolion yng Nghymru.10  Mae fy 
swyddogion wedi bod yn ymwneud yn uniongyrchol â chynrychiolwyr o Banel 
Ymgynghori Dioddefwyr a Goroeswyr yr Ymchwiliad i ddatblygu adnoddau ar atal ac 
ymateb i gam-drin plant yn rhywiol o dan y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol. 
 
Rwyf wedi dweud eisoes y bydd Llywodraeth Cymru’n ystyried adroddiad terfynol ac 
argymhellion yr Ymchwiliad wrth wneud penderfyniadau am waith pellach ar gam-
drin plant yn rhywiol. Bydd natur statudol yr Ymchwiliad yn golygu y bydd gofyn i 
Lywodraeth Cymru ddarparu ymateb ffurfiol i argymhellion yr Ymchwiliad a bydd 
rhaid dilyn y drefn briodol mewn perthynas â hyn.  
 
Gobeithio bod y Pwyllgor yn gweld yr ymateb hwn yn fuddiol. Hoffwn gynnig sicrwydd 
bod Llywodraeth Cymru’n llwyr gydnabod yr angen i gynnal a pharhau gwaith i atal 
ac ymateb i gam-drin rhywiol yng Nghymru. 

 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Julie Morgan AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol  
Deputy Minister for Social Services 
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9       'National Action Plan preventing and responding to child sexual abuse' resources -  

Safeguarding Board Wales   
Adnoddau’r ‘Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Atal ac Ymateb i Gam-drin Plant yn  
Rhywiol' - Bwrdd Ddiogelu (bwrdddiogelu.cymru) 

 

10    Working together to safeguard people: Code of safeguarding practice | GOV.WALES   
Gweithio gyda’n gilydd i ddiogelu pobl: Cod ymarfer diogelu | LLYW.CYMRU 
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https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/contacting-childline-in-welsh/getting-help-to-keep-safe-welsh/
https://www.youtube.com/watch?v=xOjq3Ihl-sE
https://safeguardingboard.wales/2021/07/19/national-action-plan-preventing-and-responding-to-child-sexual-abuse-resources/
https://safeguardingboard.wales/2021/07/19/national-action-plan-preventing-and-responding-to-child-sexual-abuse-resources/
https://bwrdddiogelu.cymru/2021/07/19/national-action-plan-preventing-and-responding-to-child-sexual-abuse-resources/?noredirect=cy_GB
https://bwrdddiogelu.cymru/2021/07/19/national-action-plan-preventing-and-responding-to-child-sexual-abuse-resources/?noredirect=cy_GB
https://gov.wales/working-together-safeguard-people-code-safeguarding-practice
https://llyw.cymru/gweithio-gydan-gilydd-i-ddiogelu-pobl-cod-ymarfer-diogelu


31 Mai 2022 

Llythyr at Lywodraeth y DU ynghylch y Bil Diogelwch Ar-lein 

Annwyl Huw a Delyth, 

Sylwaf fod y Pwyllgor Busnes wedi gwahodd eich pwyllgorau i ystyried Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Diogelwch Ar-lein Llywodraeth y DU a chyflwyno adroddiad 

arno. 

Ar 19 Mai, ysgrifennais at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 

Chwaraeon, sef y Gwir Anrhydeddus Nadine Dorries AS. Mae'r llythyr yn nodi pryderon a godwyd 

gan grŵp o fyfyrwyr ynghylch rôl cyfryngau cymdeithasol, gwefannau gemau, a gwefannau a 

rhaglenni rhwydweithio cymdeithasol eraill o ran aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion mewn ysgolion a 

cholegau. Roedd yr hyn a ddywedodd y myfyrwyr wrthym yn atgyfnerthu ein pryderon hirsefydlog ein 

hunain am effaith cyfryngau cymdeithasol ar iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc. 

Rwyf wedi gofyn i Lywodraeth y DU nodi a yw’r Bil yn mynd i’r afael â phryderon y myfyrwyr ac i ba 

raddau, ac am sesiwn friffio dechnegol gan swyddogion Llywodraeth y DU ar effaith y Bil ar blant a 

phobl ifanc. Byddwn yn hapus i agor y sesiwn friffio i aelodau eich pwyllgorau os yw Llywodraeth y 

DU yn derbyn fy nghais. 

Byddaf yn eich hysbysu am unrhyw ymateb a gawn oddi wrth Lywodraeth y DU. 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 

ac Addysg 

— 

Children, Young People  

and Education Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddPlant@senedd.cymru 

senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 

0300 200 6565 

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 

Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
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https://busnes.senedd.cymru/documents/s125364/Llythyr%20gan%20Gadeirydd%20y%20Pwyllgor%20Plant%20Pobl%20Ifanc%20ac%20Addysg%20at%20y%20Gwir%20Anrhydeddus%20Nadine%20Dorries%20AS.pdf


 

 

 

Yn gywir, 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lynne.Neagle@llyw.cymru           
  Correspondence.Lynne.Neagle@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Jayne Bryant AS, 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN Mehefin 2022 

Annwyl Jayne 

Heddiw rwy’n lansio dau Ymgynghoriad, ar Amgylchedd Bwyd Iach ac ar ddod â gwerthu 
diodydd egni i blant i ben. Mae’r rhain yn gam pwysig tuag at gyflawni ein cynlluniau 
uchelgeisiol a ddisgrifir yn ein strategaeth deng mlynedd, Pwysau Iach: Cymru Iach.  

Gordewdra yw un o’r heriau mwyaf sylweddol i’r genhedlaeth bresennol fel poblogaeth. 
Mae’n un o’r ffactorau risg mwyaf o ran dioddef llawer o glefydau anhrosglwyddadwy, ac yn 
un o’r prif ffactorau sy’n achosi blynyddoedd o fyw gydag anabledd. Mae gorbwysedd a 
gordewdra yn effeithio ar dros 60% o oedolion, ac ar fwy nag un allan o bob tri o blant oed 
dosbarth derbyn. Rydym yn gwybod bod yn rhaid defnyddio dull gweithredu sy’n cynnwys 
llawer o wahanol elfennau os ydym am lwyddo i sicrhau newid. Mae hynny’n cynnwys newid 
ein hamgylchedd bwyd at amgylchedd sy’n ein hannog i wneud dewisiadau cadarnhaol er 
budd ein hiechyd. 

Mae’r ymgynghoriad Amgylchedd Iach yn cynnwys tair thema: basgedi siopa iachach, 
bwyta’n iachach y tu allan i’r cartref, ac amgylcheddau bwyd lleol iachach. Bydd y cynigion y 
byddwn yn eu hystyried yn cynnwys cyfyngu ar hyrwyddo mathau penodol o fwyd a diod, ei 
gwneud yn orfodol i fwytai a safleoedd bwyd ddangos calorïau, a defnyddio’r pwerau 
cynllunio a thrwyddedu presennol i ystyried faint o safleoedd bwydydd tecawê poeth sy’n 
gweithredu mewn ardal benodol. Bwriad y cynigion yw defnyddio amrywiaeth o bwerau 
eilaidd a dulliau polisi i helpu i ddatblygu newidiadau ar draws Cymru. Nod yr ail 
ymgynghoriad yw defnyddio pwerau eilaidd i ddod â gwerthu diodydd egni i blant i ben. 

Y cyfres gyntaf o fesurau fydd y rhain, a byddant yn cael eu monitro i weld beth yw eu 
heffaith dros gyfnod o amser, ochr yn ochr nifer o ddulliau gweithredu a chamau a nodir yn 
ein strategaeth genedlaethol. Mae’r ddolen at yr ymgynghoriadau’n atodedig er gwybodaeth 
ichi. Rydym yn bwriadu cyflawni amrywiaeth o waith ymgysylltu, yn benodol gyda rhieni, 
gofalwyr, plant, a phobl ifanc, dros gyfnod 12 wythnos yr ymgynghoriad er mwyn sicrhau 
bod yr ymateb yn cynrychioli amrywiaeth eang o bobl sydd â diddordeb er mwyn ein helpu i 
lunio ein dull gweithredu terfynol.  

CYPE(6)-13-22 - Papur i'w nodi 7 
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Byddwn yn croesawu cael rhagor o sylwadau a chyfraniadau gan y Pwyllgor, yn ogystal ag 
ymgysylltu pellach mewn perthynas â’r ymgynghoriadau pwysig hyn. Rwyf hefyd wedi anfon 
llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  

Yn gywir, 

Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  
GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 
 

TEITL  Ymgynghori ar Amgylchedd Bwyd Iach 

DYDDIAD  Dydd Iau 9 Mehefin 

GAN  Lynne Neagle AS, Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a 
Llesiant 

 
Heddiw, rwy’n lansio dau ymgynghoriad ynghylch amgylchedd bwyd iach a rhoi diwedd ar 
werthu diodydd egni i blant a phobl ifanc o dan 16. Mae’r rhain yn gam pwysig tuag at 
gyflawni ein cynlluniau uchelgeisiol a nodir yn ein strategaeth ddeng mlynedd Pwysau Iach: 
Cymru Iach.  
 
Gordewdra yw un o’r heriau mwyaf rydym yn eu hwynebu fel poblogaeth. Mae’n un o’r 
ffactorau risg allweddol mewn llawer o glefydau anhrosglwyddadwy ac yn un o brif achosion 
nifer y blynyddoedd o fyw ag anabledd.  
 
Mae gorbwysedd a gordewdra yn effeithio ar fwy na 60% o oedolion a mwy nag un o bob tri 
phlentyn oed derbyn. Mae canlyniadau astudiaethau cynnar a gynhaliwyd mewn nifer o 
wledydd yn awgrymu bod nifer yr achosion o orbwysedd a gordewdra wedi cynyddu ymhlith 
plant a phobl ifanc yn ystod y pandemig . 
 
Mae’n rhaid inni fabwysiadu dull aml-elfen er mwyn ysgogi newid cadarnhaol. Mae hyn yn 
cynnwys newid ein hamgylchedd bwyd ehangach i un sy’n annog ac yn ei gwneud yn haws 
inni wneud dewisiadau cadarnhaol ar gyfer ein hiechyd. Mae adroddiad rhanbarthol ar 
ordewdra gan Sefydliad Iechyd y Byd a lansiwyd y mis hwn, yn ei gwneud hi’n glir bod 
angen i ymdrechion i atal gordewdra ystyried ffactorau ehangach sy’n achosi’r clefyd, ac y 
dylai opsiynau polisi symud oddi wrth ddulliau sy’n canolbwyntio ar unigolion a mynd i’r 
afael â’r ffactorau strwythurol sy’n gysylltiedig â gordewdra.  
 
Rydym eisiau creu amgylchedd ledled Cymru lle mae’r dewis iach yn ddewis hawdd. 
 
Mae’r ymgynghoriad amgylchedd bwyd iach yn canolbwyntio ar dair thema - basgedi siopa 
iachach; bwyta'n iachach y tu allan i'r cartref ac amgylcheddau bwyd lleol iachach. Mae’r 
cynigion y byddwn yn gofyn i bobl eu hystyried yn cynnwys cyfyngu ar hyrwyddo rhai 
bwydydd a diodydd; gorfodi bwytai a mannau gwerthu bwyd i arddangos calorïau a 
defnyddio pwerau cynllunio a thrwyddedu presennol i ystyried dwysedd siopau bwyd 
tecawê poeth mewn ardal benodol. Rydym am ddefnyddio ein pwerau a’n dulliau polisi 
presennol i ddatblygu newid ledled Cymru.  
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Nod yr ail ymgynghoriad yw defnyddio pwerau presennol i roi terfyn ar werthu diodydd egni i 
blant a phobl ifanc o dan 16. 
 
Bydd fy swyddogion yn ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid i drafod y cynigion a chasglu 
tystiolaeth ac adborth manwl. Bydd hyn yn cynnwys casglu barn y cyhoedd a grwpiau 
ffocws penodol i sicrhau ein bod yn gwrando a chasglu safbwyntiau gwahanol. Byddwn 
hefyd yn cynnal digwyddiadau ymgysylltu penodol â diwydiant a rhanddeiliaid a byddwn yn 
rhoi dulliau ar waith i sicrhau ein bod yn clywed yn uniongyrchol gan blant a phobl ifanc 
ledled Cymru. 
 
Mae dolen i’r ymgynghoriad ynghlwm: 
Amgylchedd Bwyd Iach  
Diodydd Egni  
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Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA/JMEWL/2026/22 

Jayne Bryant AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

SeneddPlant@senedd.wales 

13 Mehefin 2022 
Annwyl Jayne, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 24 Mai ynghylch bwlio hiliol mewn ysgolion. Roedd eich 
llythyr yn codi nifer o gwestiynau, ac ymatebaf iddynt fel a ganlyn. 

Cymorth i ysgolion fynd i'r afael â bwlio ar sail hil 

Dylai pob un o'n lleoliadau addysg yng Nghymru fod yn amgylchedd cynhwysol a diddorol 
lle mae lles pob person yn cael ei ystyried ac mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu 
derbyn, yn ddiogel ac yn barod i ddysgu.  

Mae cyfres o ganllawiau Llywodraeth Cymru 'Hawliau, Parch, Cydraddoldeb' yn darparu 
canllawiau statudol i gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir, ac awdurdodau lleol i helpu i 
fynd i'r afael â bwlio ac aflonyddu mewn lleoliadau addysg yng Nghymru, ac atal bwlio ac 
aflonyddu arnynt. Mae hyn yn cynnwys bwlio ac aflonyddu ar sail hil. Rydym hefyd yn 
darparu gwybodaeth a thaflenni ffeithiau ar hiliaeth a bwlio ac aflonyddu hiliol ar Hwb. 

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu hyfforddiant ar gyfer arweinwyr ysgolion, ymarferwyr a 
llywodraethwyr sy'n canolbwyntio ar wrth-fwlio, ac sy'n gweithredu ein canllawiau gwrth-
fwlio. Ar hyn o bryd, caiff hyn ei gyflawni gan ddwy elusen gwrth-fwlio flaenllaw – Anti-
Bullying Alliance a Kidscape. Mae cael mynediad i'r hyfforddiant hwn yn wirfoddol, ac yr wyf 
wedi bod yn glir i annog pob ysgol i ymgysylltu â'r hyfforddiant a'r dysgu hwn. 

Mae Awdurdodau Lleol yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi ysgolion i fynd i'r 
afael â hiliaeth a bwlio ar sail hil mewn ysgolion. Mae llawer yn cael hyfforddiant ac 
adnoddau drwy sefydliadau fel Show Racism the Red Card, yn ogystal â darparu eu 
canllawiau gwrth-fwlio eu hunain i ysgolion.  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ariannu Cymorth i Ddioddefwyr Cymru i redeg Canolfan 
Cymorth Casineb Cymru, sy'n rhoi cymorth i bawb sy'n dioddef casineb yng Nghymru, gan 
gynnwys plant a phobl ifanc, yn ogystal â darparu hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth ar y 
mater hwn. 
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Cymorth i ysgolion weithredu'r canllawiau gwrth-fwlio wedi'u diweddaru 
 
Mae Cynllun Gweithredu Cymru Gwrth-hiliol Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ar 7 
Mehefin, yn nodi nifer o nodau a chamau gweithredu i ymgorffori diwylliant gwrth-hiliol 
mewn ysgolion i wneud 'newidiadau ystyrlon a mesuradwy' i fywydau pobl Dduon, Asiaidd a 
Lleiafrifoedd Ethnig.  Mae'r cynllun hefyd yn dwyn ynghyd gwaith ar draws addysg, gan 
gynnwys diweddaru canllawiau gwrth-fwlio statudol, i adlewyrchu ein gweledigaeth ar gyfer 
Cymru wirioneddol wrth-hiliol.   
 
Er y byddwn yn cyflawni ein hymrwymiad i ddiweddaru ein canllawiau gwrth-fwlio erbyn 
dechrau'r flwyddyn academaidd nesaf, byddwn hefyd yn adeiladu ar y canllawiau hyn 
ymhellach dros y misoedd nesaf. Fe fyddwn yn gweithio gyda Chomisiynydd Plant Cymru 
dros y misoedd nesaf i ymgysylltu â plant a phobl ifanc, yn ogystal â'n hathrawon a'n 
hymarferwyr addysg. 
 
Disgwylir i'r hyfforddiant presennol a ddarperir gan yr Anti-Bullying Alliance a Kidscape ddod 
i ben ym mis Gorffennaf 2022. Er bod darpariaeth newydd wedi'i chynllunio'n wreiddiol ar 
gyfer mis Medi 2022, mae fy swyddogion bellach yn y broses o ystyried sut y byddai'r 
ddarpariaeth hon yn cyd-fynd orau â'n gwaith tymor hir, yng ngoleuni chyfathrebu pellach â 
Chomisiynydd Plant Cymru.  
 
Felly, disgwyliaf i'r ddarpariaeth hyfforddiant bresennol sydd gennym barhau tan fis Mawrth 
2023, a fydd, wrth gwrs, yn gweithredu'r diwygiadau presennol i'r canllawiau. Yna caiff 
hyfforddiant i ymarferwyr yn y dyfodol ei ddatblygu, yn unol â'n canllawiau a'n hadnoddau yn 
y dyfodol sy'n canolbwyntio ar wrth-fwlio a gwrth-hiliaeth. Byddwn yn sicrhau y bydd y 
ddarpariaeth hon yn addas ar gyfer anghenion athrawon ac ymarferwyr, ac yn gweithio ochr 
yn ochr â'r rhaglen Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-Hiliol (‘DARPL’). 
 
Anogaeth i gael mynediad i'r hyfforddiant gwrth-fwlio 
 
Mae hyfforddiant gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru ar gyfer arweinwyr ysgolion, a ddarperir 
gan Kidscape, wedi bod ar waith ers mis Tachwedd 2020. Ers mis Gorffennaf 2021, mae'r 
hyfforddiant yma wedi'i ategu gan hyfforddiant gwrth-fwlio i lywodraethwyr ysgolion, a 
ddarperir gan Anti-Bullying Alliance a Kidscape. 
 
Ers mis Tachwedd 2020, mae cynrychiolwyr 129 o ysgolion yng Nghymru wedi mynychu'r 
gweithdai ar gyfer arweinwyr ysgolion. Ers mis Gorffennaf 2021, mae cynrychiolwyr 82 o 
ysgolion yng Nghymru wedi mynychu'r hyfforddiant ar gyfer llywodraethwyr ysgolion. 
 
Yn ogystal, yn 2020 a 2021, rhoddodd Llywodraeth Cymru gyllid i'r Anti-Bullying Alliance i 
gyflwyno Wythnos Gwrth-fwlio ledled Cymru, a gynhelir ym mis Tachwedd. Yn 2021, 
cymerodd 91% o ysgolion yng Nghymru ran yn ystod Wythnos Gwrth-fwlio, a chafwyd dros 
4000 o lawrlwythiadau o'r pecynnau ysgolion cynradd ac uwchradd – cynnydd o 600% ar 
2020 (641 o lawrlwythiadau). 
 
Anogir ymarferwyr, arweinwyr ysgolion a llywodraethwyr i fanteisio ar yr hyfforddiant gwrth-
fwlio presennol a'i fynychu drwy amrywiaeth o wahanol lwybrau.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyhoeddusrwydd rheolaidd i gyfleoedd hyfforddi drwy ein 
cylchlythyr addysgol, Dysg. Mae fy swyddogion hefyd yn rhoi cyhoeddusrwydd rheolaidd i'r 
gweithdai i'n rhwydwaith o lywodraethwyr ac arweinwyr ysgolion o fewn awdurdodau lleol. 
 
Fel rhan o'r gwaith o ddatblygu adnoddau pellach, canllawiau a hyfforddiant newydd i 
ysgolion, bydd fy swyddogion yn ystyried sut y gallwn gryfhau ein cyfathrebu er mwyn 
annog pob ysgol yng Nghymru i ymgymryd â'r hyfforddiant pwysig hwn. 
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Casglu data  
 
Ar hyn o bryd, nid yw Llywodraeth Cymru yn casglu data ar achosion o fwlio ac aflonyddu, 
gan gynnwys bwlio ar sail hil, ar lefel genedlaethol. Nid yw ein canllawiau gwrth-fwlio yn 
mandadu ysgolion ac awdurdodau lleol i gasglu data, ond mae'n nodi ein disgwyliad clir y 
dylai lleoliadau addysg a gynhelir gasglu'r data hwn, ac y dylid ei ddadansoddi yn ôl y math 
o achos. 
 
Yn ymarferol, mae awdurdodau lleol Cymru yn casglu data ar fwlio ac aflonyddu, ac mae 
hyn yn cael ei ddadansoddi yn ôl math o achos neu ddigwyddiad. Fodd bynnag, mae 
cofnodi’r achosion yma yn anghyson iawn, o ran lefel y manylder wrth adrodd a chasglu 
data, yn ogystal â'r systemau sy'n cael eu defnyddio gan ysgolion ac awdurdodau lleol. 
 
Mae ein Cynllun Gweithredu Cymru Gwrth-Hiliol yn cynnwys y camau canlynol: 
 
Ei gwneud yn ofynnol i adrodd am ddigwyddiadau hiliol ac aflonyddu mewn ysgolion a 
cholegau drwy gasglu data'n gryfach, sut yr ymdriniwyd â hwy, y camau a gymerwyd mewn 
ymateb, ac a gafodd y digwyddiad ei ddatrys yn llwyddiannus i'r dioddefwr. 
 
Felly, rydym bellach yn ystyried system o adrodd a chasglu data ledled Cymru a fydd yn 
casglu data'n benodol mewn perthynas â bwlio ac aflonyddu, gan gynnwys ar sail 
nodweddion gwarchodedig. Bydd y system newydd hon yn ein helpu i bontio'r bwlch 
presennol mewn data a chael dealltwriaeth ddyfnach o brofiadau byw dysgwyr Du, Asiaidd 
a Lleiafrifoedd Ethnig. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  
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