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Ymateb i Ymgynghoriad / Consultation Response 

Date / Dyddiad:  28 Chwefror 2022 

Subject / Pwnc:  Cymheiriaid yn aflonyddu ar ei gilydd ymhlith dysgwyr   

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. 

Cyflwyniad 

Yn ystod fy nghyfnod o saith mlynedd fel Comisiynydd Plant Cymru, mae pobl ifanc wedi dweud wrthyf fi 
droeon eu bod yn gweld ac yn profi aflonyddu rhywiol, a bod angen gwell addysg am gydberthynas a 
rhywioldeb i atal hynny. Rhaid i leisiau a phrofiadau pobl ifanc fod yn ganolog i’r drafodaeth hon, a dyma rai 
dyfyniadau gan aelodau o’m panel ymgynghorol pobl ifanc ar y pwnc hwn: 

“Yn bersonol rwy’n credu bod angen addysgu’r blynyddoedd iau am iechyd rhyw, e.e. blwyddyn saith, 
oherwydd yn fy ysgol i doedden ni ddim yn cael ein dysgu amdano fe tan flwyddyn naw, ond erbyn hynny 
roedd yn rhy hwyr, oherwydd fe glywais i hanesion niferus gan ffrindiau sydd wedi profi aflonyddu 
rhywiol a fyddai wedi cael ei osgoi fel arall, tasen ni’n addysgu yn y blynyddoedd ysgol iau.” 

Cyflwynwyd yr ymateb hwn i ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch aflonyddu 
rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr

This response was submitted to the Children, Young People and Education Committee inquiry into 
Peer on peer sexual harassment among learners

PPSH 04
Ymateb gan: Comisiynydd Plant Cymru
Response from: Children's Commissioner for Wales  
_______________________________________________________________________________________________________________

https://business.senedd.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38554
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38554
https://senedd.wales/committee/736
https://senedd.cymru/pwyllgorau/y-pwyllgor-plant-pobl-ifanc-ac-addysg/
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“Rwy’n credu bod cychwyn o oed ifanc yn bwysig iawn – nid iechyd rhyw o reidrwydd, ond addysg am 
barchu pawb beth bynnag yw eu rhywedd/rhyw. Os yw plant yn dod i gysylltiad â’r trafodaethau hyn yn 
gynnar, byddan nhw’n tyfu i fyny yn deall pwysigrwydd parch a chydsyniad.” 
 
“daeth fy ffrind allan fel person hoyw yn ddiweddar, ac mae wedi bod yn ofni dod allan rhag ofn 
atgasedd yn ein hysgol ni. Enghraifft o’r atgasedd mae e wedi derbyn oedd bachgen yn ein blwyddyn ni, 
ac aeth y bachgen ymlaen i alw’r enw F-sarhaus arno fe a rhywbeth hiliol. Does neb yn ein hysgol ni byth 
yn cael eu dysgu mwy am LHDTC+, ac oherwydd hynny, dyw llawer o bobl yn fy ysgol ddim yn gweld faint 
mae eu sylwadau’n brifo – mae mor siomedig.” 
 
“I fod yn onest rydyn ni’n gwneud mwy o ddiwrnodau am ddiogelwch tân a smygu na hyn.” 
 
“Doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd LHDTC nes i mi ofyn i fy ffrindiau” 
 

O ystyried y math yma o brofiadau, mae amlygrwydd aflonyddu rhywiol ar gyfoedion mewn lleoliadau addysg 
a welwyd yn adolygiad diweddar Estyn1 yn destun pryder mawr, ond gwaetha’r modd nid yw’n syndod. Mae fy 
niffyg syndod ynghylch y canfyddiadau wedi cael ei rannu gan lawer o weithwyr proffesiynol eraill mewn oed 
sy’n gweithio gyda phobl ifanc. Yn ystod fy nghyfnod o saith mlynedd fel Comisiynydd, mae pobl ifanc wedi 
dweud y canlynol wrthyf fi’n gyson: 
 
- Bod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (RSE) o dan y cwricwlwm presennol yn annigonol ac o safon isel, 

ac weithiau’n absennol yn llwyr; 
- Bod bwlio ar sail hunaniaeth yn amlwg, a bod hynny’n cynnwys bwlio ar sail rhywedd a bwlio plant a phobl 

ifanc LHDTC+ (manylir ar hyn yn fy adroddiad ar fwlio yn 20172 a’m hadroddiad ar seiberfwlio yn 20193); 
- Bod disgrifio rhai profiadau fel ‘bwlio’ yn diystyru eu difrifoldeb, yn arbennig lle byddai iaith fel 
‘aflonyddu’ neu ‘camdriniaeth’ yn disgrifio ymddygiad cyfatebol pan fydd oedolion yn ei brofi; 

- Nad yw staff ysgolion, arweinwyr ysgol ac oedolion eraill bob amser yn ymateb yn gyson i achosion o 
aflonyddu’n rhywiol ar gyfoedion, a bod achosion weithiau’n gallu cael eu diystyru’n llwyr; 

- Bod diwylliant yr ysgol gyfan yn gallu bod yn anghydnaws â chydraddoldeb rhywedd, gyda staff yn 
defnyddio stereoteipiau rhywedd i ddisgrifio ymddygiad neu bennu disgwyliadau; 

- Bod stereoteipiau rhywedd o’r fath weithiau’n cael eu defnyddio gan staff i ddiystyru aflonyddu gan 
gyfoedion, gyda negeseuon fel, ‘dyna sut mae bechgyn’; 

- Ac yn gysylltiedig â’r uchod, bod merched yn arbennig yn gallu profi lefelau uchel o graffu mewn perthynas 
â’u cyrff a sut maen nhw’n edrych, gyda llawer iawn o ffocws ar hyd eu sgertiau, ond hefyd mewn 
perthynas ag agweddau eraill ar sut maen nhw’n edrych, megis gwallt a cholur. Rwy’n gweld hyn yn cael ei 
adlewyrchu hefyd yn adroddiadau’r cyfryngau ynghylch gwisg ysgol, ac rwy’n cynnwys enghreifftiau 
diweddar o Wales Online4 a’r BBC5 i gyfeirio atyn nhw.  

 
Mae’r holl arsylwadau uchod yn cyd-fynd â chanfyddiadau adolygiad Estyn. Ond mae’n bwysig nodi, fel y 
nododd Estyn, bod y profiadau a ddisgrifir yma gan blant a phobl ifanc yn adlewyrchu diwylliant a chymdeithas 

                                                 
1 We don’t tell our teachers - Experiences of peer-on-peer sexual harassment among secondary school pupils in 

Wales | Estyn (gov.wales)  
2 Sams-Story.pdf (childcomwales.org.uk) 
3 Don't Worry, I'm here for you: Children's experiences of cyberbullying in Wales - Children’s Commissioner for 

Wales (childcomwales.org.uk) 
4 These are the different rules on skirts worn in schools across Wales - Wales Online 
5 School skirts ban: St Martin's in Caerphilly changes uniform - BBC News 

https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/we-dont-tell-our-teachers-experiences-peer-peer-sexual-harassment-among-secondary
https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/we-dont-tell-our-teachers-experiences-peer-peer-sexual-harassment-among-secondary
https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/Sams-Story.pdf
https://www.childcomwales.org.uk/dont-worry-im-here-for-you-childrens-experiences-of-cyberbullying-in-wales-3/
https://www.childcomwales.org.uk/dont-worry-im-here-for-you-childrens-experiences-of-cyberbullying-in-wales-3/
https://www.walesonline.co.uk/news/education/school-skirt-rules-uniform-short-20792717
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-57424427
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ar lefel ehangach. Rhaid i ni sicrhau nad yw pobl ifanc eu hunain yn cael eu condemnio na’u demoneiddio’n 
annheg am aflonyddu ar gyfoedion. Rhaid i ni sicrhau hefyd nad ydyn ni’n canolbwyntio condemniad na ellir ei 
gyfiawnhau ar athrawon neu leoliadau addysg.  
 
Yn lle hynny, rwy’n gobeithio y bydd adolygiad Estyn yn cychwyn newid pwysig, lle mae polisi a dulliau 
gweithredu ar lefel genedlaethol, lleol ac mewn lleoliadau yn cymryd pob cam posibl i atal ac ymateb yn 
briodol i aflonyddu rhywiol ar gyfoedion. Mae hwn yn fater o hawliau dynol plant, ac mae rheidrwydd ar y 
Llywodraeth, ac ar weithwyr addysg proffesiynol, i sicrhau bod y newid pwysig hwn yn digwydd, er mwyn 
cynnal hawliau plant o dan CCUHP. Dylai plant a phobl ifanc mewn lleoliadau addysg fod yn profi eu hawliau 
dynol, sy’n cynnwys eu hawliau o ran y canlynol:  
- dim gwahaniaethu yn eu herbyn (Erthygl 2); 
- cyfranogiad gweithredol mewn penderfyniadau (Erthygl 12);  
- y gallu i ymuno â grwpiau (Erthygl 15);  
- preifatrwydd (Erthygl 16) 
- gwybodaeth gywir (Erthyglau 13 ac 17); 
- diogelwch ac amddiffyniad rhag niwed (Erthyglau 19, 34, 46); 
- addysg gyfannol (Erthygl 29); 
- cyfranogiad gweithredol mewn diwylliant, yn y celfyddydau, hamdden a chwaraeon (Erthygl 31). 
 
Nid yw diwylliant sy’n cynnwys aflonyddu rhywiol mynych neu heb ei herio ar gyfoedion yn ddiwylliant lle gall 
yr hawliau hyn gael eu gwireddu. Mae hwn yn fater sydd ag effeithiau amlwg o safbwynt cydraddoldeb, ac mae 
hynny’n estyn y tu hwnt i’r ysgol; mae’n gallu effeithio ar bobl ifanc ar drafnidiaeth ysgol, wrth gerdded adref, 
mewn lleoliadau cymdeithasol neu grwpiau ieuenctid, yn eu teuluoedd, yn eu cymunedau ac yn sylweddol 
mewn cyd-destunau ar-lein. Fodd bynnag, mewn lleoliadau addysg mae modd herio stereoteipiau, gall 
digwyddiadau arwain at funudau o addysgu posibl, a gall pobl ifanc gael eu grymuso â dealltwriaeth lawn o’u 
hawliau.  
 
Ar lefel genedlaethol, gellid cefnogi’r newid pwysig hwn mewn ffyrdd clir iawn, a diogelu profiad pobl ifanc o’r 
hawliau hyn yn well. Mae rhai o’r mesurau hyn eisoes ar y gweill, ac rwyf wedi galw am nifer ohonynt yn 
gadarn ac yn gyson. Yng ngweddill yr ymateb hwn byddaf yn canolbwyntio ar yr atebion hyn. I grynhoi, y 
meysydd dan sylw yw’r canlynol:  
 
- Yr angen am sicrhau bod modd cyflwyno’r Côd a’r Canllawiau Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn 

effeithiol. Mae angen dysgu proffesiynol helaeth a manwl ar draws y sector addysg cyfan i gyflawni’r 
newid pwysig sy’n ofynnol yn nyluniad y cwricwlwm ac addysgeg ar lefel lleoliadau. Heb hynny, ni all 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc, ac ni chyflawnir y dyheadau a 
adlewyrchir yn Neddf y Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021, a’r Côd a’r Canllawiau eu hunain.   

- Yr angen am sicrhau diwylliant ysgol ehangach seiliedig ar hawliau gyda dull gweithredu ysgol gyfan sy’n 
cyd-fynd ag egwyddorion y canllawiau Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. Dylai hyn gynnwys datblygu 
cyngor penodol ar gyfer sut mae lleoliadau yn cefnogi plant a phobl ifanc trawsrywiol, cryfhau’r canllawiau 
gwrthfwlio presennol, ac ystyried sut mae lleoliadau’n sicrhau cydraddoldeb rhywedd ar draws eu 
hymarfer, gan gynnwys trwy eu gofynion gwisg ysgol a sut mae’r rheiny’n cael eu cyfathrebu i bobl ifanc.     

- Ochr yn ochr â’r elfennau blaenorol hyn, yr angen am sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu gwrando. 
Mae angen i’w barn a’u profiadau, gan gynnwys eu syniadau eu hunain ar gyfer datrys y mater hwn, fod yn 
ganolog i ddulliau gweithredu lleoliadau, ac yn ganolog i ddulliau cenedlaethol o ymdrin â dysgu 
proffesiynol, arolygu a chanllawiau i’r dyfodol. 

- Diwylliant y system ehangach. Mae Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn llwybr allweddol ar gyfer 

ymdrin ag aflonyddu ar gyfoedion a’i atal, ond nid mater i leoliadau addysg a gweithwyr addysg 
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proffesiynol yn unig yw hwn. Mae ar ysgolion angen cefnogaeth gan eu teuluoedd, eu cymunedau, a 
gwasanaethau cyhoeddus ehangach. Hoffwn gymeradwyo’n arbennig rôl Rhaglen yr Heddlu i Gynorthwyo 
Ysgolion, ond gan nodi hefyd bod posibilrwydd cefnogaeth ychwanegol, gan gynnwys oddi wrth 
wasanaethau gwaith ieuenctid, y trydydd sector, a iechyd. Ar ben hynny mae angen parhaus i Lywodraeth 
Cymru greu a darparu gwybodaeth o safon uchel am Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb i deuluoedd a 
chymunedau.  

 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (RSE) 
 
Mae cynnwys darpariaeth ar gyfer Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb orfodol yn Neddf y Cwricwlwm ac Asesu 
(Cymru) 2021 yn egwyddor sydd â chefnogaeth ryngwladol gref. Mae datganiad safbwynt Rhwydwaith 
Ombwdsmyn Plant Ewrop (ENOC) yn 2017 ar Addysg Gyfun Cydberthynas a Rhywioldeb6, yn datgan bod gan 
bob plentyn a pherson ifanc hawl i addysg gynhwysol, gyfannol o safon uchel am rywioldeb a chydberthynas. 
Mae hyn yn adleisio Sylwadau Terfynol Pwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn yn 2016.7  Mewn ymateb i bryderon 
y Pwyllgor ynghylch amrywioldeb addysg cydberthynas a rhywioldeb, a’r diffyg gwybodaeth gywir i bobl ifanc 
(Adran 63b) mae’r Pwyllgor yn argymell bod Partïon Gwladol yn sicrhau bod addysg ynghylch cydberthynas a 
rhywioldeb yn orfodol fel rhan o gwricwlwm yr ysgol (Adran 64b). Ceir rhestr o’r offerynnau cyfreithiol 
rhyngwladol rhwymol ac anrhwymol sy’n sylfaen ar gyfer y gofyniad i gyflwyno Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb o safon uchel ar dudalen 1 o ddatblygiad ENOC yn 20178. Mae dull gweithredu seiliedig ar 
dystiolaeth UNESCO9 hefyd yn esbonio sut ychwanegir at hawliau dynol gan Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb effeithiol, a sut mae hawliau dynol yn darparu sylfaen ar gyfer Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb.  
 
Yng Nghymru, mae cynnwys Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn gydnaws â’r ymrwymiad i CCUHP yng 
Nghymru, a gafodd ei warantu gan Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. Mewn cyd-destun polisi 
yng Nghymru mae hyn yn datblygu cynnwys Addysg Rhyw a Pherthnasoedd yn Dyfodol Llwyddiannus10, ac 
Amcan 2 yn Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar Drais yn erbyn Benywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol (2016-2021)11 sy’n datgan bod rhaid i’r cwricwlwm newydd gynnwys pwysigrwydd 
cydberthynas diogel, cyfartal a iach.   
 
Yng ngoleuni’r cyd-destun hwn a hefyd yng ngoleuni’r negeseuon cryf rwyf wedi’u derbyn gan blant a phobl 
ifanc, rwyf wedi rhoi croeso pendant i’r Côd a’r Canllawiau statudol ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb12, 
fel y’u pasiwyd gan y Senedd ar ddiwedd 2021. Roedd fy swyddfa yn aelod o’r panel Arbenigol Addysg Rhyw a 
Pherthnasoedd a fu’n argymell yn 2017 fod angen canllawiau newydd statudol ar gyfer Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb13 ac wedi hynny fe wnes i ategu argymhellion y Panel Arbenigol Addysg Rhyw a Pherthnasoedd yn 

                                                 
6 http://enoc.eu/wp-content/uploads/2017/10/ENOC-position-statement-on-CRSE.pdf 
7 Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations on the fifth periodic report of the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland, CRC/C/GBR/CO/5, 03/06/16, available at: 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/GBR/CRC_C_GBR_CO_5_24195_E.docx 
8 https://www.niccy.org/media/2931/enoc-position-statement-on-crse-21-sept-17.pdf 
9 UNESCO (2009) International guidelines on sexuality education; an evidence informed approach to effective sex, 

relationships and HIV/STI education. Paris: UNESCO. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8556521DD9D4A9E64925762000240120-UNESCO-

Aug2009.pdf 
10 https://gov.wales/docs/dcells/publications/150225-successful-futures-en.pdf 
11 https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-strategy-en.pdf 
12 Cross-cutting themes for designing your curriculum - Hwb (gov.wales) 
13 the-future-of-the-sex-and-relationships-education-curriculum-in-wales.pdf (gov.wales) 

http://enoc.eu/wp-content/uploads/2017/10/ENOC-position-statement-on-CRSE.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/GBR/CRC_C_GBR_CO_5_24195_E.docx
https://www.niccy.org/media/2931/enoc-position-statement-on-crse-21-sept-17.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8556521DD9D4A9E64925762000240120-UNESCO-Aug2009.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8556521DD9D4A9E64925762000240120-UNESCO-Aug2009.pdf
https://gov.wales/docs/dcells/publications/150225-successful-futures-en.pdf
https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-strategy-en.pdf
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/designing-your-curriculum/cross-cutting-themes-for-designing-your-curriculum/#relationships-and-sexuality-education-(rse):-statutory-guidance
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/the-future-of-the-sex-and-relationships-education-curriculum-in-wales.pdf
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fy Adroddiad Blynyddol yn 2017-18.14 Wedyn cefnogodd fy swyddfa ddatblygiad y canllawiau hyn trwy fod yn 
aelod arsylwi o weithgor Llywodraeth Cymru.   
 
Dysgu Proffesiynol a Rhwydwaith Arbenigol  
 
Yn fy Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020-2115 rwyf eto wedi cyflwyno argymhellion mewn perthynas ag Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb. Yn llawn, fy argymhelliad yw bod,  
rhaid i Lywodraeth Cymru ddatblygu ac ariannu cynnig cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol o safon uchel, 
fel bod pob lleoliad yng Nghymru, erbyn mis Medi 2022, wedi elwa o’r dysgu proffesiynol hwn, ac wedi nodi prif 
ymarferydd arweiniol arbenigol ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb sy’n gallu bwrw golwg dros ddull lleoliad 
gyfan o ymdrin ag Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb sydd wedi’i integreiddio i’r cwricwlwm.  
 
Derbyniwyd yr argymhelliad hwn yn llawn gan Lywodraeth Cymru, ac yn eu hymateb i’m Hadroddiad 
Blynyddol16 dywedir hyn, “Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i gefnogi ysgolion a lleoliadau gyda dysgu 
proffesiynol o safon uchel ar gyfer y maes gorfodol a thrawsbynciol hwn o’r cwricwlwm. Mae hefyd yn 
ymroddedig i’r dull lleoliad cyfan o ymdrin ag Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (RSE), a amlinellir yn y 
Canllawiau Statudol ar gyfer Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, sydd i gael eu cyhoeddi ym mis Ionawr 2022. 
Mae rhanbarthau’n gweithio gydag ysgolion, a byddant yn parhau i wneud hynny, i’w cefnogi gyda’r maes 
newydd, pwysig hwn o’r cwricwlwm.” 
 
Rwy’n croesawu’r derbyniad hwn, ond nid wyf wedi cael fy sicrhau eto bod cynlluniau ar waith i sicrhau bod 
ymarferwyr arweiniol yn eu lle, ac wedi ymgysylltu â dysgu proffesiynol erbyn mis Medi 2022. Nododd y 
Gweinidog fod ymarferiad mapio ar gyfer arweinydd dynodedig mewn awdurdodau lleol a lleoliadau ar waith 
yr haf diwethaf 17 ond rwy’n aneglur ynghylch canlyniadau’r ymarferiad hwn. Rwyf hefyd yn aneglur ynghylch 
manylion penodol cynllun dysgu proffesiynol, a’r llinellau a fydd dan sylw.  Fy anogaeth i fyddai sicrhau bod y 
grŵp hwn o ymarferwyr arweiniol wedi cael cyfleoedd dysgu proffesiynol ystyrlon a helaeth, o leiaf, cyn mis 
Medi 2022, a’u bod yn gallu bod yn gonglfaen i ddatblygu’r ddealltwriaeth hon yn ehangach o fewn y 
proffesiwn.   
 
Hoffwn annog hefyd bod rôl ymarferydd arweiniol mewn lleoliadau yn cael ei gweld fel cyfle pwysig a 
chyffrous i weithwyr proffesiynol: mae’n gyfle i ddatblygu gwybodaeth ac arbenigedd sy’n werthfawr ar draws 
y cwricwlwm, mewn rolau bugeiliol, ac wrth gefnogi cydweithwyr eraill o fewn a rhwng lleoliadau. Mae’n 
cynnig cyfle i ddatblygu arweinyddiaeth mewn maes cwricwlwm newydd, ac i ymchwilio, peilota a mireinio 
dulliau gweithredu newydd. Hoffwn awgrymu bod ymarferwyr arweiniol yn ffurfio rhwydweithiau arbenigol, ar 
lefel ranbarthol neu hyd yn oed genedlaethol, a bod y rhwydwaith hwnnw hefyd yn cynnwys cynrychiolaeth o’r 
consortia, Estyn a Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Dylai’r rhwydwaith hefyd integreiddio dulliau 
gweithredu traws-sector, a chysylltu â Iechyd Cyhoeddus Cymru, nyrsys ysgol a’r trydydd sector, er enghraifft, 
sefydliadau megis Brook Cymru.   
 
Byddai rhwydwaith o’r fath yn ymateb i’r argymhelliad penodol ynghylch datblygu rhwydwaith arbenigol yn 
adroddiad Panel Arbenigol Addysg Rhyw a Pherthnasoedd 201718, a charwn bwysleisio hefyd fod hwn yn gyfle 

                                                 
14 Annual-Report-2017-18.pdf (childcomwales.org.uk) 
15 Children’s Commissioner for Wales Annual Report 2020/21 (childcomwales.org.uk) 
16 Written Statement: The Welsh Government response to the Children’s Commissioner for Wales’ Annual Report 

2020-21 (26 November 2021) | GOV.WALES 
17 Written Statement: Sexual harassment and abuse in education settings (16 June 2021) | GOV.WALES 
18 the-future-of-the-sex-and-relationships-education-curriculum-in-wales.pdf (gov.wales) 

https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/Annual-Report-2017-18.pdf
https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2021/10/AnnualReport2021_ENG_final.pdf
https://gov.wales/written-statement-welsh-government-response-childrens-commissioner-wales-annual-report-2020-21
https://gov.wales/written-statement-welsh-government-response-childrens-commissioner-wales-annual-report-2020-21
https://gov.wales/written-statement-sexual-harassment-and-abuse-education-settings
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/the-future-of-the-sex-and-relationships-education-curriculum-in-wales.pdf
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i’r sector addysg cyfan ddatblygu’r wybodaeth hon gyda’i gilydd, a chefnogi ei gilydd i ffurfio dealltwriaeth a 
rennir. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer y maes cwricwlwm newydd hwn, gan nad oes gan Estyn na’r consortia 
rhanbarthol ar hyn o bryd lefel ddigonol o arbenigedd i gefnogi neu arolygu lleoliadau â’r un wybodaeth sydd 
ar gael mewn meysydd ymarfer mwy sefydledig. Gallai’r grŵp hwn hefyd fod yn allweddol wrth ddatblygu 
cyfres o adnoddau dysgu ac addysgu, y mae mawr angen amdanynt, a fydd ar gael yn genedlaethol, gan 
gynnwys rhai sy’n addas i ddysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, ac mae modd rhannu’r rhain trwy 
Hwb.   
 
Wrth symud ymlaen trwy 2022 a’r tu hwnt, dylid parhau â’r dysgu proffesiynol hwn a hefyd ei estyn, fel bod 
pob arweinydd ysgol, pob aelod o staff sy’n ymwneud â dysgu ac addysgu, a phob myfyriwr sydd mewn Addysg 
Gychwynnol i Athrawon yn gallu elwa er mwyn sicrhau’r newid pwysig sy’n ofynnol.  
 
O ran cynnwys y dysgu proffesiynol, mae’n hanfodol bod hynny’n cynnwys gallu i athrawon ddatblygu hyder 
wrth ddefnyddio dulliau dysgu ac addysgu cyfranogol, lle penderfynir ar gynnwys Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb gan anghenion a phrofiad y dysgwyr eu hunain. Mae seilio Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ar 
ddull gweithredu cyfranogol yn hanfodol i sicrhau ei fod yn briodol o ran cyfnod datblygiad, ac felly’n ddiogel i 
blant a phobl ifanc.  Heb gyfranogiad gofalus ac emosiynol ddiogel, ni fydd yn bosibl i athrawon ganfod 
anghenion a gwybodaeth flaenorol eu dysgwyr, sy’n ofynnol er mwyn sicrhau Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb sy’n briodol i’r cyfnod datblygiad. Mae angen hefyd i’r dull addysgeg sicrhau sensitifrwydd i 
brofiadau uniongyrchol ac anuniongyrchol plant a phobl ifanc wrth sicrhau bod Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb yn cael ei chyflwyno. Mae gwneud hynny’n dda yn galw am addysgu medrus, ymwybodol a 
sensitif, gan gynnwys addysgu pynciau sy’n ymwneud ag Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn sensitif mewn 
meysydd cwricwlwm eraill, er enghraifft trwy ddysgu cysylltiedig â’r dyniaethau a’r gwyddorau, ac yn arbennig 
mewn dysgu sy’n gysylltiedig â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg, y mae gofyn iddo fod yn ‘wrthrychol, yn 
feirniadol ac yn blwralistaidd’. Mae llawer o enghreifftiau lle gwneir y dysgu hwn yn dda a lle galluogir gwrando 
ar bobl ifanc, cydnabod a gwerthfawrogi pwysigrwydd emosiynau a phrofiad, a sicrhau bod eu hawliau i 
breifatrwydd yn cael eu cynnal. Mae dulliau o’r fath yn golygu bod modd cyfeirio’n fwriadol at ffynonellau 
cefnogaeth, a’u hannog, ac mae modd cyflawni hynny trwy ddefnyddio ystod eang o dechnegau disgyrsiol, 
creadigol a chyfranogol, lle mae gweithwyr proffesiynol sy’n oedolion yn hwyluso cyfle i bobl ifanc archwilio 
materion yn ddiogel gyda’u cyfoedion. Ceir enghreifftiau o’r mathau o weithgareddau sy’n gallu galluogi hyn yn 
Agenda: canllaw pobl ifanc ar gyfer gwneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfri19 a’r adnodd partner ar gyfer 
ysgolion cynradd,  Agenda: cefnogi plant i wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfri20.    
 
Fodd bynnag, mae fy swyddfa hefyd yn ymwybodol o rai enghreifftiau lle nad yw pynciau Addysg Cydberthynas 
a Rhywioldeb wedi cael eu rheoli mewn ffordd emosiynol ddiogel. Er enghraifft, wrth ystyried moeseg a 
gwahanol olygon ar y byd, mae modd gosod pynciau a fydd wedi effeithio’n uniongyrchol ar fywydau pobl 
ifanc neu eu teuluoedd yn destun trafodaeth ddosbarth. Pynciau o’r fath yw erthyliad, barn ynghylch atal 
cenhedlu, neu farn ynghylch rhywedd a stereoteipiau rhywedd. Mae’r dull gweithredu yma, er ei fod o bosibl 
yn galluogi’r plwraliaeth a’r drafodaeth feirniadol sy’n ofynnol wrth addysgu Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, 
yn gallu gadael rhai pobl ifanc yn teimlo’n ddiamddiffyn ac yn fregus, neu’n teimlo eu bod nhw neu aelodau 
o’u teulu yn cael eu beirniadu’n anuniongyrchol am weithredoedd neu safbwyntiau. Mae’n wahanol iawn i 
ddull disgyrsiol sy’n sicrhau bod pobl ifanc yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi i archwilio pynciau Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb a datblygu eu meddwl beirniadol mewn modd sy’n ddiogel yn emosiynol.  
 

                                                 
19 Agenda 
20 Ibid. 

https://agenda.wales/
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Bydd angen i ddysgu proffesiynol sicrhau hefyd bod gan ymarferwyr y sgiliau a’r ddealltwriaeth i ddiwallu 
anghenion Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb dysgwyr sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, a charwn 
bwysleisio bod yr angen hwn yn bodoli mewn lleoliadau prif ffrwd yn ogystal â darpariaeth arbenigol. Mae 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb gynhwysol yn golygu bod angen i bob plentyn fedru elwa o Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb, a’i bod yn cynnwys bywydau a hunaniaethau LHDTC+, yn ogystal â chynnwys 
bywydau a phrofiadau pobl anabl. Mae angen y cynhwysedd yma i sicrhau bod Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb yn effeithiol wrth atal aflonyddu ar blant a phobl ifanc sydd â nodweddion gwarchodedig gan eu 
cyfoedion.  Bydd angen i ddysgu proffesiynol ymdrin â hyn yn benodol, a bydd angen hefyd annog gweithwyr 
proffesiynol i herio’u barn, eu profiadau a’u tueddiadau isymwybodol eu hunain mewn perthynas â’r holl 
nodweddion gwarchodedig. Dylai hyn sicrhau hefyd bod cydraddoldeb rhywedd yn rhan annatod o’r dull 
gweithredu: fel mae adolygiad Estyn21 yn dangos gall gweithwyr proffesiynol, fel aelodau o’n cymdeithas 
ehangach, hefyd ddefnyddio a modelu stereoteipio rhywiol, gan ddiystyru aflonyddu rhywiol fel ‘tynnu coes’ 
neu ‘bod yn ddwl’ neu ‘dyna sut mae bechgyn’. Mae hynny’n lleihau hyder pobl ifanc i roi gwybod am 
aflonyddu, ac mae ymateb i aflonyddu mewn modd sy’n diogelu hawliau pawb, gan gynnwys merched, 
dysgwyr anabl a LHDTC+, yn rhan hanfodol o’r dysgu proffesiynol sy’n angenrheidiol ar gyfer dull ysgol gyfan o 
ymdrin ag Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb.    

 
Rôl Estyn  
 
Yn ogystal â chyfranogi mewn dysgu proffesiynol mae rôl bwysig i Estyn yn casglu astudiaethau achos ymarfer 
effeithiol ym maes Addysg Cydberthynas a Rhywioleb, a dylai hyn fod yn flaenoriaeth cyn gynted â phosibl, ac 
yn parhau wedi hynny. Dylid ceisio creu cronfa sy’n datblygu o wybodaeth sydd ar gael i athrawon ynghylch 
addysgeg effeithiol, i arweinwyr ysgol ynghylch dulliau lleoliad cyfan effeithiol, ac i awdurdodau lleol ynghylch 
ymarfer effeithiol ar lefel leol, sy’n cysylltu â gwasanaethau statudol eraill (e.e. iechyd) a gwasanaethau 
anstatudol (e.e. y sector gwirfoddol). Byddai astudiaethau achos sy’n dangos sut gall Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb gael ei hintegreiddio i weddill y cwricwlwm hefyd yn werthfawr. Gallai integreiddio’r gofynion 
trawsbynciol ar draws y Meysydd Dysgu a Phrofiad amlygu heriau penodol i leoliadau wrth ddylunio’u 
cwricwlwm lleol. Roedd y themâu trawsbynciol hyn, sy’n cynnwys Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, Addysg 
Hawliau Dynol ac Amrywiaeth, i raddau helaeth y tu allan i Dyfodol Llwyddiannus22 ac o ganlyniad nid ydynt 
wedi cael eu hintegreiddio i waith lleoliadau arloesol yn yr un modd. Mae llawer o leoliadau ledled Cymru wedi 
datblygu dulliau o ymdrin â’r cwricwlwm heb integreiddio ychwanegiadau diweddarach i’r gofynion statudol. 
Byddwn yn argymell bod astudiaethau achos cynnar ar gael ynghylch hyn, yn arbennig mewn lleoliadau 
uwchradd lle gall heriau dysgu ac addysgu integredig traws-ddisgyblaethol fod yn fwy arwyddocaol.  
 
Hoffwn argymell hefyd astudiaethau achos sy’n canolbwyntio ar ymgysylltiad a chyfathrebu effeithiol â 
theuluoedd a chymunedau ynghylch Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, ac o bosib integreiddio’r thema hon i 
ddatblygiad ysgolion cymunedol. Mae modd casglu astudiaethau achos o arolygiad sydd ar waith, ond byddwn 
hefyd yn croesawu ffocws thematig penodol ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn ystod cyfnod 
cychwynnol gweithredu’r cwricwlwm.  
 
Rhaid i mi gymeradwyo Estyn hefyd am eu dull cyfranogol o gynnal eu hadolygiad diweddar23. Bu fy swyddfa yn 
cefnogi Estyn i ddatblygu’r dull gweithredu hwn, ac mae llwyddiant yr arolygwyr i roi hynny ar waith mewn 

                                                 
21 We don’t tell our teachers - Experiences of peer-on-peer sexual harassment among secondary school pupils in 

Wales | Estyn (gov.wales) 
22 successful-futures.pdf (gov.wales) 
23 We don’t tell our teachers - Experiences of peer-on-peer sexual harassment among secondary school pupils in 

Wales | Estyn (gov.wales) 

https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/we-dont-tell-our-teachers-experiences-peer-peer-sexual-harassment-among-secondary
https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/we-dont-tell-our-teachers-experiences-peer-peer-sexual-harassment-among-secondary
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/successful-futures.pdf
https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/we-dont-tell-our-teachers-experiences-peer-peer-sexual-harassment-among-secondary
https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/we-dont-tell-our-teachers-experiences-peer-peer-sexual-harassment-among-secondary
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lleoliadau wedi fy nghalonogi, fel y tystiwyd gan ymgysylltiad safon uchel y dysgwyr. Dylai’r dull gweithredu 
hwn fod yn allweddol i waith parhaus Estyn, yn arbennig mewn perthynas ag Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb, a dylai astudiaethau achos sy’n cael eu casglu gan Estyn roi lleisiau a phrofiadau plant a phobl 
ifanc yn y canol. Byddwn i’n falch o weld Estyn yn datblygu’r ymarfer cyfranogol maen nhw wedi’i gychwyn 
trwy ystyried astudiaethau achos a ysgrifennwyd o safbwynt person ifanc, er enghraifft hanesion dysgwyr, neu 
trwy ymchwil gyfranogol, lle mae’r dysgwyr eu hunain yn nodi cwestiynau a methodolegau ymchwil allweddol. 
Wrth gwrs, mae manteision dysgu ychwanegol i ddulliau o’r fath, a gellid eu cyfuno â gwaith ymchwil arall a 
arweinir gan brifysgol, neu waith sy’n cael ei wneud gan Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol.  

 
Diwylliant ysgol ehangach 
 
Diwylliant o gyfranogiad 
Mae plant yn ddeiliaid hawliau ac rwy’n obeithiol y bydd thema drawsbynciol addysg hawliau dynol24 yn y 
cwricwlwm newydd yn fodd i greu diwylliant o gyfranogiad a gwrando o ddifri ar farn a phrofiadau dysgwyr. Ar 
hyn o bryd rwy’n diweddaru fy nghanllaw, Y Ffordd Gywir, dull gweithredu seiliedig ar hawliau plant i addysg 
yng Nghymru25 i adlewyrchu’r gofynion statudol newydd sydd ar leoliadau mewn perthynas â hawliau dynol 
plant, a hefyd i amlygu enghreifftiau o arfer lle gall plant a phobl ifanc yn wir gyfranogi yn y broses o ddylunio’r 
cwricwlwm, polisïau ysgol, monitro a gwerthuso a gwneud penderfyniadau mewn lleoliad. Gallai hynny 
gynnwys, er enghraifft, benderfyniadau ynghylch gwisg unffurf, neu ddewisiadau chwaraeon. Mae hyn yn rhan 
hanfodol o ymateb cenedlaethol i aflonyddu ar gyfoedion. Os bydd plant a phobl ifanc yn teimlo o ddifri bod 
modd iddyn nhw godi pryderon a chael gwrandawiad, ac y bydd newidiadau’n digwydd o ganlyniad, mae modd 
atal profiadau niweidiol fel aflonyddu yn llawer gwell. Dylai’r diwylliant hwn o gyfranogiad a gwrando 
ddigwydd mewn lleoliadau, ond dylai hefyd fod yn rhan o arolygu, a gwella ysgolion ar lefel lleoliadau, 
rhanbarthol a chenedlaethol. Mae gan Estyn, consortia, awdurdodau lleol a’r llywodraeth genedlaethol, fel ei 
gilydd, i gyd ran i’w chwarae i sicrhau cyfranogiad dilys plant a phobl ifanc wrth ddatblygu a gwerthuso polisi.  
 
Dylai lleoliadau ystyried hefyd ddull cydraddoldeb o ymdrin â chyfranogiad, o ystyried effaith anghymesur  yr 
aflonyddu gan gyfoedion a brofwyd gan rai grwpiau o blant a phobl ifanc fel y dangoswyd yn adolygiad Estyn. 
Gall grwpiau cyfranogiad penodol ar gyfer dysgwyr LHDTC+ a/neu ferched fod yn ffocws ar gyfer anghenion 
penodol pobl ifanc. Dylai lleoliadau ystyried hefyd pa mor gyfartal yw’r cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad 
ehangach: dangosodd fy adroddiad yn 2021 ar gynghorau ysgol fod rhai dysgwyr, gan gynnwys y rhai sy’n llai 
hyderus yn academaidd neu’n gymdeithasol, yn cael llawer llai o gyfleoedd i gyfranogi.   
 
Dull ysgol gyfan o ymdrin ag Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb 
Mae pwysigrwydd dull ysgol gyfan o ymdrin ag Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb wedi’i gynnwys yn y Côd a’r 
Canllawiau, ond bydd angen troi hynny’n fwy na geiriau drwy sicrhau newid ymarfer trwy ddysgu proffesiynol 
fel y pennir uchod. Bydd hyn yn sicrhau bod dysgu plant a phobl ifanc ym maes Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb yn cyd-fynd â’u profiadau ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol. Mae angen ategu’r dysgu yn yr iaith 
mae gweithwyr proffesiynol yn ei defnyddio, yr ymddygiad mae oedolion yn ei fodelu a dull o sicrhau 
cydraddoldeb rhywedd mewn chwaraeon, y celfyddydau a diwylliant, a pholisïau ac ymarfer ehangach ysgol, er 
enghraifft mewn dulliau ysgol gyfan o ymdrin â iechyd meddwl a llesiant, ac mewn polisïau ac ymarfer sy’n 
ymwneud â pherthnasoedd cadarnhaol / gwrthfwlio / gwisg unffurf / ymddygiad / diogelwch ar-lein / 
gyrfaoedd a phrofiad gwaith. Isod rwy’n amlygu tri maes penodol sydd angen sylw arbennig ar lefel 

                                                 
24 Cross-cutting themes for designing your curriculum - Hwb (gov.wales) 
25 The-Right-Way-Education.pdf (childcomwales.org.uk) 

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/designing-your-curriculum/cross-cutting-themes-for-designing-your-curriculum/#human-rights
https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2017/05/The-Right-Way-Education.pdf
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genedlaethol: canllawiau gwrthfwlio, canllawiau i gefnogi plant a phobl ifanc traws; a disgwyliadau ynghylch 
gwisg ysgol.   
 
Canllawiau gwrthfwlio statudol  
Fel y nododd y Gweinidog yn ei ymateb i adolygiad Estyn26, mae mwy y gellir ei wneud i atal ac ymateb i fwlio 
ar sail hunaniaeth, a all gynnwys bwlio ar sail rhywedd a bwlio dysgwyr LHDTC+. Dylai hyn adeiladu ar ddulliau 
gweithredu cyfranogol a seiliedig ar hawliau canllawiau gwrthfwlio Llywodraeth Cymru yn 201927, a dylid 
cynnal y dulliau ataliol ac adferol a nodwyd eisoes wrth ymateb i fwlio. Fodd bynnag, gallai’r canllawiau fynd 
ymhellach o ran y gofynion ynghylch cofnodi a dadansoddi data mewn lleoliad ac ar lefel awdurdod lleol. 
Mae’r canllawiau cyfredol yn nodi’r disgwyliadau o ran sut dylai awdurdodau lleol fonitro data cydraddoldeb a 
a bwlio ar sail rhagfarn, gan gyflwyno’r canlynol: 
 
3.6 Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl bod pob digwyddiad cysylltiedig â rhagfarn yn cael eu cofnodi’n gywir 
fel bod modd i ysgolion fonitro patrymau ac atal camwahaniaethu. Mae awdurdodau lleol yn monitro 
digwyddiadau cysylltiedig â rhagfarn yn fynych, ac yn gofyn bod ysgolion yn adrodd amdanynt. Mae hyn yn 
briodol er mwyn galluogi ysgolion ac awdurdodau lleol i fonitro’u cydymffurfiaeth â’r PSED.  
3.7 Mae ysgolion effeithiol yn mynd ati’n rhagweithiol i atal pob math ar fwlio ac i liniaru ei effeithiau pan fydd 
yn digwydd. Mae hynny’n cynnwys addysgu’r dysgwyr a’r staff hyfforddi am stereoteipiau a herio rhagfarn, heb 
ofni herio iaith annerbyniol.   
 
3.8 Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl bod awdurdodau lleol yn annog ysgolion i fabwysiau’r dull gweithredu 
hwn a chofnodi digwyddiadau fel bod modd adnabod patrymau ymddygiad cysylltiedig â rhagfarn, a 
‘chynghori ysgolion ynghylch tueddiadau lleol trwy fonitro data cydraddoldeb, yn unol â gofynion diogelu data 
a chychwyn ymatebion neu ymyriadau fel sy’n briodol.’ 
 
Mae hefyd yn nodi’n benodol,  
 
4.4 Dylai awdurdodau lleol hefyd:  
 
• gynghori ysgolion ar dueddiadau lleol trwy fonitro data cydraddoldeb, yn unol â gofynion diogelu data a 
chychwyn ymatebion neu ymyriadau fel sy’n briodol. 
 
Fe wnes i groesawu’r agweddau hyn ar y canllawiau statudol yma, a oedd yn ymateb yn uniongyrchol i 
argymhellion a wnaed yn fy adroddiad Stori Sam28 ac Adroddiad Blynyddol 2017-1829. Fodd bynnag, dylid 
ystyried a oes modd i’r canllawiau cyfatebol ar gyfer cyrff llywodraeth ysgolion adlewyrchu disgwyliadau tebyg, 
fel bod modd ategu’r disgwyliadau hynny ar lefel y lleoliad, yn ogystal â lefel leol.   
 
Rwyf hefyd yn awgrymu bod y canllawiau i gyrff llywodraethu, awdurdodau lleol a phobl ifanc eu hunain yn 
ymhelaethu ar y diffiniad o fwlio ar sail rhagfarn i gynnwys bwlio ar sail rhywedd yn benodol, ac yn mynd 
ymhellach o ran nodi’r mathau o ymddygiad a iaith sy’n gyfystyr ag aflonyddu rhywiol. Hoffwn nodi yn ogystal 
fod diffinio digwyddiadau yn nhermau bwlio yn gallu gadael pobl ifanc yn teimlo bod aflonyddu neu 
camdriniaeth yn cael ei ddiystyru. Mae hyn yn arbennig o wir pan fyddai digwyddiad tebyg yn cael ei ddisgrifio 

                                                 
26 Written Statement: Peer on Peer sexual harassment in education settings (8 December 2021) | GOV.WALES 
27 School bullying | Sub-topic | GOV.WALES 
28 Sam's Story - Children’s Commissioner for Wales (childcomwales.org.uk) 
29 Annual-Report-2017-18.pdf (childcomwales.org.uk) 

https://gov.wales/written-statement-peer-peer-sexual-harassment-education-settings
https://gov.wales/school-bullying
https://www.childcomwales.org.uk/publications/sams-story/
https://www.childcomwales.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/Annual-Report-2017-18.pdf
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fel aflonyddu neu gamdriniaeth petai oedolyn yn ei brofi. Wrth ehangu’r canllawiau hyn dylid datblygu sut mae 
gweithwyr proffesiynol yn disgrifio, yn nodi ac yn monitro achosion o aflonyddu rhywiol. Dylai hynny 
bwysleisio’r angen am gymryd digwyddiadau o ddifri, cyn ymateb iddynt gan ddefnyddio dulliau adferol, fel 
bod munud addysgu’n cael ei chreu, lle gall plentyn neu berson ifanc sy’n aflonyddu ar un arall fyfyrio, dysgu a 
newid yr ymddygiad hwnnw. Dylai’r dull gweithredu hwn sicrhau hefyd bod plentyn neu berson ifanc sy’n 
dioddef aflonyddu yn teimlo eu bod wedi cael eu clywed, eu bod yn ddiogel, a bod eu profiad wedi cael ei 
ddilysu. Yn amlwg, gallai fod angen dull gweithredu arall wrth ymdrin ag achosion difrifol iawn neu ymddygiad 
parhaus, a dyma lle dylai lleoliadau addysg gael eu cefnogi gan wasanaethau ehangach sector cyhoeddus, gan 
gynnwys rhaglen yr heddlu ar gyfer cefnogi ysgolion. Cyfeiriwch at adran olaf yr ymateb hwn i gael rhagor o 
fanylion ynghylch y maes hwn.  

 
Canllawiau ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc trawsrywiol 
 
Rwyf wedi croesawu’r cynllun i greu canllawiau ar gynnwys pobl traws mewn ysgolion, fel y nodwyd yn 
ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar y Cynllun Gweithredu LHDTC+.30 Rwy’n credu bod hyn yn fater 
brys gan fod y diffyg canllawiau cenedlaethol ar gynhwysiad traws yn anodd i ysgolion sy’n ceisio cefnogi eu 
disgyblion a sicrhau trefniadau ymarferol ar eu cyfer. Nid oes canllawiau cenedlaethol nac awdurdod lleol ar 
gael yng Nghymru i gynghori lleoliadau addysg ynghylch y ffordd orau o gefnogi plant a phobl ifanc traws a 
sicrhau eu hawliau a’u lles. Mae canlyniadau i’r bwlch hwn yn y canllawiau o safbwynt amddiffyn hawliau plant 
– rydym ni’n gwybod o’n gwasanaeth gwaith achosion bod plant a phobl ifanc traws yn gallu dioddef 
camwahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol, nad yw lleoliadau addysg bob amser yn gwybod beth yw’r 
ffordd orau o gefnogi eu lles, ac mai canlyniad posibl hynny yw nad yw plant yn cael mynediad i’w hawliau 
dynol, sydd mewn rhai achosion yn golygu bod plant yn datgysylltu oddi wrth addysg ac yn tynnu allan ohoni’n 
llwyr.  
 
Mae dogfennau canllaw a gynhyrchwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth yr Alban a Chyngor Brighton a Hove yn 
darparu enghreifftiau y gall Llywodraeth Cymru adeiladu arnynt a’u gwella i sicrhau cyfres o ganllawiau sy’n 
addas i Gymru. Dylid ystyried yn ofalus a ddylai’r canllawiau hyn fod yn statudol neu’n gynghorol, gan y gallai 
canllawiau cynghorol o bosib gyflwyno camau mwy cynhwysfawr, ymarferol a chefnogol y gall lleoliadau 
addysg eu dilyn i sicrhau hawliau plant a phobl ifanc. Dylid ceisio dysgu oddi wrth Lywodraeth yr Alban, yn 
arbennig o ran a allai canllawiau anstatudol mewn gwirionedd amddiffyn hawliau plant a phobl ifanc traws yn 
well, er mwyn sicrhau trafodaeth lawnach ac archwilio mwy manwl ar y materion allweddol, a sicrhau bod 
barn a blaenoriaethau pobl ifanc traws fel deiliaid hawliau yn cael eu cymryd i ystyriaeth. Mae angen arweiniad 
cenedlaethol ar y mater hwn ar frys.  
 
Gwisg Ysgol  
Mae gan Lywodraeth Cymru ganllawiau statudol i gyrff llywodraethu ar lunio a diwygio’u polisïau gwisg ysgol31.  
Mae hyn yn nodi na ddylai polisïau gwisg ysgol greu sail ar gyfer bwlio, ac y dylent hefyd ddiogelu a hybu lles 
dysgwyr. Mae hefyd yn nodi’n benodol y dylai cyrff llywodraethu ‘sicrhau polisi gwisg ysgol cynhwysol, nad 
yw’n gwahaniaethu ar sail hunaniaeth rhywedd na rhyw.’ Mae’r canllawiau hefyd yn nodi bod angen adolygu 
polisïau’n rheolaidd a sicrhau yr ymgynghorir â phlant a phobl ifanc fel rhan o’r adolygu hwnnw.  
 
Fodd bynnag, er gwaethaf y canllawiau hyn, mae amlygrwydd nodedig i sgertiau ysgol yn adolygiad Estyn, lle 
mae’r gair sgert yn digwydd 23 o weithiau. Mae’r adroddiad hefyd yn amlygu bod, “Y rhan fwyaf o’r merched a 

                                                 
30 LGBTQ+ Action Plan | GOV.WALES 
31 School uniform and appearance: policy guidance for governing bodies [HTML] | GOV.WALES 

https://gov.wales/lgbtq-action-plan
https://gov.wales/school-uniform-and-appearance-policy-guidance-governing-bodies-html
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mwyafrif o’r bechgyn yn trafod materion ynghylch hyd y sgert ysgol a sut mae’n ffitio. Maen nhw’n dweud bod 
merched yn cael eu bwlio gan ferched eraill os yw eu sgertiau’n rhy hir, a bod bechgyn yn aflonyddu’n rhywiol 
arnyn nhw os ydyn nhw’n rhy fyr.”  Ar ben hynny, mae’r adroddiad yn canfod bod, “Gan fwyafrif o’r merched 
brofiad o rywun yn codi eu sgert yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol”.  
Yng ngoleuni hyn, rwy’n awgrymu bod angen i Gyrff Llywodraethu ystyried yn benodol ran sgertiau ym 
mhrofiadau eu disgyblion. Dylai ysgolion ystyried cynnal eu hymgynghoriad eu hunain gyda phobl ifanc i 
ganfod eu barn a’u profiadau mewn perthynas â’u gwisg ysgol, a galluogi’r dysgwyr eu hunain i ystyried ydy eu 
gwisg ysgol yn briodol, a pha ddysgu sy’n angenrheidiol ar draws holl gymuned yr ysgol mewn perthynas ag 
aflonyddu a dillad. Dylai cynghorau ysgol a grwpiau cydraddoldeb llais y disgybl chwarae rhan bwysig yn hyn. 
Rwy’n awgrymu y gellid ystyried hefyd a oes modd i Lywodraeth Cymru wneud mwy o waith trwy unedau 
cefnogi Llywodraethwyr awdurdodau lleol, neu trwy Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru, er mwyn 
cynyddu ymwybyddiaeth o’r canllawiau hyn gyda Phenaethiaid a Chyrff Llywodraethu, a chodi’r materion 
ynghylch sgertiau ysgol y tynnwyd sylw atynt yn adroddiad Estyn32, a’r angen o ganlyniad i ysgolion ymgynghori 
â’r dysgwyr a bod yn ymwybodol o faterion yn ymwneud â sgertiau wrth adolygu’r wisg ysgol o bryd i’w gilydd.   
 
 
Diwylliant y system ehangach 
 
Er bod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn llwybr allweddol ar gyfer ymdrin â’r aflonyddu hyn gan 
gyfoedion a’i atal, nid mater i leoliadau addysg a gweithwyr addysg proffesiynol yn unig yw hyn. Mae ar 
ysgolion angen cefnogaeth eu teuluoedd, eu cymunedau a’r gwasanaethau cyhoeddus ehangach. Canfu 
adolygiad Estyn,  “Ym mhob ysgol, mae holl gymuned yr ysgol yn canmol gwaith Heddwas yr Ysgol, nid am 
gyflwyno Rhaglen Heddlu Cymru i Ysgolion yn unig, ond hefyd eu menter plismona ysgol cefnogol fel 
Swyddogion Bît Ysgol.” Mae hyn yn amlygu gwerth yr heddlu ac yn arbennig eu rôl bwysig mewn lleoliadau 
addysg trwy Raglen Heddlu Cymru i Ysgolion. Rwyf finnau wedi clywed yn uniongyrchol gan rai ysgolion 
gymaint maen nhw’n gwerthfawrogi cyngor Swyddogion Cyswllt Ysgol yr Heddlu ynghylch sut mae ymateb i 
ddigwyddiadau penodol fel negeseuon testun rhywiol, yn ogystal â’r gwersi ataliol maen nhw’n eu cyflwyno.  
 
Mae gan weithwyr ieuenctid hefyd rôl werthfawr i’w chyflawni mewn Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb trwy 
fethodolegau addysg anffurfiol, a dylai lleoliadau eilaidd archwilio sut gall gweithwyr ieuenctid helpu i greu a 
chyflwyno’u cwricwlwm Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb eu hunain. Gallai awdurdodau lleol archwilio sut 
gallai’r cydweithio hwn ddigwydd ar lefel leol, a gallai hynny fod yn rôl benodol i arweinwyr Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb mewn awdurdodau lleol. Mae gan y trydydd sector hefyd lawer i’w gynnig fel 
partner cyflwyno posibl. Er enghraifft, mae Sbectrwm a ariannir gan Lywodraeth Cymru yn cyflwyno gwersi 
dwyieithog o safon uchel ar gydberthynas iach mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Eto, mae hyn yn 
rhywbeth y gallai arweinwyr dynodedig Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb mewn lleoliadau ei archwilio, o 
bosib fel clwstwr, ac mae hefyd yn faes cyflwyno y gellid ei archwilio ar lefel awdurdod lleol.  
 
Mae’r Côd a’r Canllawiau Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb hefyd yn cyfeirio at gyd-destunau ar-lein, ac fe 
hoffwn gymeradwyo gwaith tîm gwydnwch digidol Llywodraeth Cymru, yn arbennig yng nghyswllt creu ystod o 
adnoddau dysgu ac addysgu sy’n ymwneud â sicrhau hawliau mewn cyd-destun digidol. Mae’r rhain yn 
cynnwys adnoddau dysgu ynghylch preifatrwydd ar-lein, mynegi atgasedd ar-lein, aflonyddu rhywiol ar-lein, 
twyll a ffugio, rhannu lluniau noeth a lled-noeth, negeseuon testun rhywiol a chydberthynas ar-lein. Mae’r 

                                                 
32 We don’t tell our teachers - Experiences of peer-on-peer sexual harassment among secondary school pupils in 

Wales | Estyn (gov.wales) 

https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/we-dont-tell-our-teachers-experiences-peer-peer-sexual-harassment-among-secondary
https://www.estyn.gov.wales/thematic-report/we-dont-tell-our-teachers-experiences-peer-peer-sexual-harassment-among-secondary
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cyfan ar gael yn ddwyieithog ar Hwb33. Mae’r adnoddau diweddar wedi cynnwys ffocws ar hawliau plant, ac 
mae’r iaith gadarnhaol hon yn bwysig i’w modelu, fel bod plant ac oedolion yn datblygu dealltwriaeth bod 
ganddyn nhw’r un hawliau dynol, p’un a ydyn nhw mewn amgylchedd all-lein neu ar-lein.  
 
Fodd bynnag, gellid gwneud mwy i sicrhau gwaith trawslywodraethol mewn perthynas â’r mater hwn, yn 
arbennig rhwng diogelu ac addysg, fel bod datblygiadau mewn perthynas â dysgu proffesiynol Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb yn gallu creu cysylltiadau ystyrlon â gofynion diogelu mewn lleoliadau addysg. Yn 
yr un modd, gallai gwaith ym myd addysg gael ei lywio’n ystyrlon gan wybodaeth am iechyd, ac fel arall, yn 
arbennig trwy ddefnyddio arolygon Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion i sicrhau bod ffocws perthnasol ar 
flaenoriaethau polisi ac addysg ar lefel lleoliad, lefel leol a lefel genedlaethol. Dylid sicrhau cysylltiad hefyd â 
gwaith i weithredu’r Strategaeth Genedlaethol ynghylch Trais yn erbyn Benywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol, er enghraifft, sicrhau bod deunyddiau ymgyrchu (fel yn achos yr ymgyrch gyfredol ‘Call Out Only’) 
hefyd yn briodol ar gyfer pobl ifanc a lleoliadau addysg, ac yn cael eu rhannu â nhw.   
 
Ar lefel y Deyrnas Unedig, bydd y Bil Diogelwch Ar-lein yn rhoi rôl reoliadol i Ofcom mewn perthynas â rhai 
platfformau ar-lein. Mae rôl i Lywodraeth Cymru yma yn sicrhau bod swyddogaeth Ofcom yn cael ei llywio gan 
hawliau plant, a gallai fod gwaith hefyd ar draws Llywodraethau’r Deyrnas Unedig i sicrhau bod plant a phobl 
ifanc o bob awdurdodaeth yn gallu cymryd rhan yng ngwaith Ofcom, er enghraifft trwy grŵp ymgynghorol pobl 
ifanc. Rwyf wedi cwrdd ag aelodau bwrdd Ofcom i gynghori ynghylch camau o’r fath, ac i gynnig cyngor 
parhaus fy swyddfa o ran sicrhau bod y rheoleiddiwr yn ymateb i anghenion penodol plant a phobl ifanc.  
 
Rwyf hefyd yn annog Llywodraeth Cymru i barhau â’r ymgyrch o wybodaeth a sicrwydd a gychwynnwyd yn 
ystod y cyfnod pan oedd y Côd a’r Canllawiau Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn mynd trwy’r Senedd. Mae 
gwybodaeth gamarweiniol am Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn parhau, ac mae risgiau parhaus y gallai 
teuluoedd a chymunedau wrthwynebu cyflwyno Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb mewn lleoliadau, ac y 
gallai rhai teuluoedd hyd yn oed ddatgofrestru plant oherwydd pryderon ynghylch y cynnwys. Mae’n rhaid 
cymryd pob cam posibl i sicrhau bod gwybodaeth glir a chywir ynghylch Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ar 
gael i deuluoedd, a bod lleoliadau’n cael eu cefnogi i ymgysylltu’n uniongyrchol â theuluoedd wrth gynllunio’u 
cwricwlwm Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. Yn ogystal ag ymgyrch genedlaethol barhaus ar y mater hwn, 
dylai awdurdodau lleol gyfrannu trwy gefnogi ymgysylltiad effeithiol â chymunedau a theuluoedd ar y mater 
hwn, ar draws gwahanol adrannau’r awdurdod lleol, gan gynnwys trwy gefnogaeth lles addysg.  

 
Cyflwynwyd gan: 

 

Yr Athro Sally Holland 

Comisiynydd Plant Cymru 

                                                 
33 Repository - Hwb (gov.wales) 

https://hwb.gov.wales/repository/discovery?sort=recent&catalogs=50f72adb-cdf7-4da9-a01a-d9b5ecafd264&strict=1

