
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - Llais Cynghorau Cymru 

Ni yw Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Rydym yn sefydliad trawsbleidiol dan 
arweiniad gwleidyddol sy’n ceisio rhoi llais cryf i lywodraeth leol ar lefel genedlaethol. 
Rydym yn cynrychioli buddiannau llywodraeth leol ac yn hybu democratiaeth leol yng 
Nghymru. 

Y 22 cyngor yng Nghymru yw ein haelodau ac mae'r tri awdurdod tân ac achub ac 
awdurdodau'r tri pharc cenedlaethol yn aelodau cyswllt. 

Rydym yn credu bod y syniadau sy’n newid bywydau pobl yn digwydd yn lleol. 

Mae cymunedau ar eu gorau pan maent yn teimlo eu bod wedi cysylltu â’u cyngor trwy 
ddemocratiaeth leol. Trwy gefnogi, hwyluso a chyflawni’r cysylltiadau hyn, gallwn 
ddatblygu democratiaeth leol fywiog sy’n caniatáu i gymunedau ffynnu.  

Ein prif nod yw hyrwyddo, diogelu, cefnogi a datblygu llywodraeth leol ddemocrataidd 
a buddiannau cynghorau yng Nghymru. 

Byddwn yn cyflawni ein gweledigaeth drwy 

• Hyrwyddo rôl ac amlygrwydd cynghorwyr ac arweinwyr cynghorau
• Sicrhau disgresiwn lleol mwyaf mewn deddfwriaeth neu ganllawiau statudol
• Cefnogi a sicrhau cyllid cynaliadwy a hirdymor i gynghorau
• Hybu gwelliant o dan arweiniad sector
• Annog democratiaeth leol fywiog, hybu mwy o amrywiaeth
• Cefnogi cynghorau i reoli eu gweithlu yn effeithiol

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 12
Ymateb gan: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru 
Response from: Welsh Local Government Association (WLGA) and Association of Directors of 
Education in Wales (ADEW) 
______________________________________________________________________________________________________
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Cyflwyniad 
Mae hon yn ymateb ar y cyd rhwng CLlLC / CCAC gyda chyfraniadau gan ALlau sy’n 
aelodau o’r Grŵp Diogelu mewn Addysg sy’n cael ei arwain gan LlC hefyd. 

Mae ein hystyriaeth yn yr ymchwiliad hwn yn cynnwys aflonyddwch rhywiol yn 
ogystal ag ymosodiadau rhywiol, fel y cyfeirir atynt yn adroddiad thematig Estyn. 

Maint 

Maint a natur y broblem mewn lleoliadau addysg a faint o ddysgwyr yr effeithir 
arnynt. 
Mae aflonyddwch rhywiol wedi bod yn broblem ers sawl blwyddyn ac mae staff 
ysgolion wedi mynd i’r afael â’r mater trwy eu strwythurau ymddygiad a disgyblu yn 
yr  ysgol.  Prin yw’r achosion o ymosodiadau rhywiol, ond rydym yn cydnabod fod 
hwn yn faes y credwn sy’n cael ei dan-adrodd. 

Mae nifer y digwyddiadau a adroddir yn amrywio o gyfnod i gyfnod ac o ysgol i ysgol 
ac mae adroddiadau yn y cyfryngau hefyd yn gallu cael dylanwad arnynt.  
Mae casglu data am hyn ar draws ALl yn heriol. Ar hyn o bryd nid oes data penodol 
yn cael ei gasglu sy’n canolbwyntio ar hyn ac mae’n bosibl nad yw pobl ifanc yn 
datgelu hyn. Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (SHRN) yn gofyn 
rhai cwestiynau penodol ac yn darparu data. Nid oedd maint y broblem o ran galw 
enwau ac aflonyddwch llafar yn syndod o ystyried canfyddiadau gwaith ymchwil arall 
(adroddiad y Comisiynydd Plant ar fwlio, canfyddiadau Dangos y Cerdyn Coch i 
Hiliaeth ynglŷn â defnyddio iaith hiliol mewn ysgolion yn 2020, ymchwil Stonewall i 
brofiadau disgyblion LHDT o fwlio mewn ysgolion). Mae’r holl astudiaethau hyn wedi 
canfod bod camgymhariad rhwng y data y mae ysgolion yn ymwybodol ohono a 
phrofiadau plant mewn gwirionedd. Mae tystiolaeth o dan-adrodd ynghylch 
digwyddiadau gwahaniaethol a throseddau casineb mwy difrifol y tu hwnt i’r sector 
addysg hefyd. 

Mae nifer o awdurdodau lleol yn gweithio tuag at archwiliadau amlasiantaeth ledled y 
sir o Ymddygiadau Rhywiol Niweidiol, gyda’r bwriad o brosesu a dadansoddi’r 
archwiliad a chrynhoi trosolygon ar draws asiantaethau gan arwain at gynlluniau 
gweithredu dilynol.  

I ba raddau y mae’r mater hwn hefyd yn digwydd y tu allan i’r lleoliad addysg 
ffurfiol, gan gynnwys ar-lein. 
Mae hyn yn tueddu i ddigwydd yn bennaf ar gyfryngau cymdeithasol y tu allan i’r 
lleoliad addysgol.  Ymddengys fod ‘secstio’ yn amgylchedd yr ysgol wedi dod yn 
broblem lai dros y blynyddoedd diwethaf, a hynny gobeithio oherwydd cynnydd 
mewn addysg i ddysgwyr a thrwy gadw’n ddiogel wrth anfon negeseuon ar-lein, ond 
mae’n rhaid i athrawon, staff addysgol ac eraill ddal i fod yn wyliadwrus o 
dueddiadau gweithgareddau newydd ar-lein a rhwng cyfoedion.  Aeth llawer o 
weithgarwch yn ôl ar-lein yn ystod y pandemig ac mae cynnydd wedi bod mewn 
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gweithgarwch yn ddiweddar, yn enwedig yn y defnydd o Tik-Tok, ond oherwydd bod 
staff yn fwy deallus ynglŷn â hyn, gellir mynd i’r afael â’r broblem yn gynt.  Mae 
defnydd rhagweithiol o wasanaethau ieuenctid hefyd yn cefnogi pobl ifanc y tu allan i 
leoliad yr ysgol.  Mae hyrwyddo offer fel Kooth yn galluogi pobl ifanc i gael mynediad 
at gymorth eu hunain. 
 
Mae achlysuron pan fydd ysgolion yn gofyn am gyngor ynglŷn â disgyblion sy’n 
canfod eu hunain mewn trafferthion ar gyfryngau cymdeithasol y tu allan i’r ysgol e.e. 
rhannu lluniau amhriodol / rhywiol neu wneud sylwadau rhywiol ac ati, sy’n llifo yn ôl i 
mewn i’r ysgol, gan effeithio ar grwpiau ffrindiau a rhieni yn cymryd rhan, fodd 
bynnag, mae maint y broblem hon a lefel y digwyddiadau nas adroddir yn golygu y 
byddai’n heriol i’w fesur. Eto, mae SHRN yn darparu rhywfaint o wybodaeth. 
Darperir cefnogaeth ac addysg arall gan Swyddogion Schoolbeat, Swyddogion 
Cymorth Cymunedol yr Heddlu a Thimau Diogelwch Cymunedol, a fydd yn siarad 
gyda phlant unigol a darparu sesiynau i ddosbarthiadau a grwpiau blwyddyn hefyd er 
mwyn atgyfnerthu’r neges. 
 
Ysgolion, colegau ac awdurdodau lleol yn casglu ac yn defnyddio data bwlio 
ac aflonyddu.  
Caiff data ei gasglu a’i fonitro gan dimau diogelu ALlau o leiaf bob tymor, fodd 
bynnag credwn y gellid gwella hyn a datblygu lefel o gysondeb.  Os yw ysgolion yn 
gweld nifer anghyffredin o uchel o ddigwyddiadau neu gynnydd sydyn, byddai 
trafodaethau dilynol yn cael eu cynnal gyda’r Pennaeth / aelod o staff perthnasol a 
byddai dysgu proffesiynol yn cael ei nodi yn ôl yr angen.  Mae Timau Diogelu ALlau 
yn cefnogi ysgolion i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hadrodd yn briodol.  Mae 
Timau Diogelu a swyddogion ALlau hefyd yn cefnogi plant a theuluoedd sydd wedi 
dioddef bwlio ac ymddygiadau aflonyddgar. 
Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at yr angen i gefnogi ysgolion i ddatblygu systemau i 
gofnodi gwybodaeth am fwlio a digwyddiadau sy’n ymwneud ag aflonyddwch rhywiol 
a nodweddion eraill a ddiogelir. Byddai’n help pe bai systemau fel hyn yn cael eu 
sefydlu fesul ALl / rhanbarth er mwyn cynorthwyo i gasglu data a monitro yn well. 
 
Effaith  
 
Yr effaith ar ddysgu, iechyd meddwl a lles disgyblion. 
Mae’n aml yn anodd cydberthyn effaith sy’n ymwneud yn benodol ag aflonyddu 
rhywiol rhwng cyfoedion ac ymosodiad rhywiol, ond byddai unigolion yn cael eu 
cefnogi gan wahanol asiantaethau a gweithwyr proffesiynol fel sy’n briodol i’r achos 
unigol i liniaru effaith ddifrifol.  Byddai unrhyw effaith benodol ar eu dysgu neu eu 
hiechyd a’u lles meddyliol yn cael ei ystyried gyda chymorth yn cael ei ddarparu a 
mesurau / lwfansau yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau eu hiechyd a’u lles meddyliol 
parhaus, yn ogystal â chymorth ar gyfer dysgu.  
 
Mae effaith aflonyddu rhywiol yn amrywio o un unigolyn i’r llall, eu canfyddiad o’r 
digwyddiadau, difrifoldeb ac amledd y digwyddiadau yn ogystal â ffactorau sy’n 
cefnogi gwytnwch unigolion megis rhwydweithiau cyfoedion da neu gymorth eu 

https://www.kooth.com/
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teuluoedd. Mae gwaith achos gyda phobl ifanc unigol wedi canfod bod effaith 
sylweddol ar barodrwydd rhai disgyblion LHDT i fynychu’r ysgol, eu lles a’u dysgu 
gyda chysylltiad clir ag aflonyddwch rhywiol a bwlio gwahaniaethol. Mae bwlio yn 
aml yn ffactor mewn diffyg presenoldeb ymysg disgyblion mewn ysgolion, fodd 
bynnag nid yw data ynglŷn p’un a yw’r bwlio hwn yn gysylltiedig ag aflonyddu rhywiol 
yn cael ei drafod fel arfer. 
 
Yr effaith ar leoliadau addysg a staff, er enghraifft o ran disgyblaeth ac i ba 
raddau y mae aflonyddu ymhlith dysgwyr wedi cael ei 'normaleiddio' 
Defnyddir dulliau gweithredu gwahanol mewn lleoliadau cynradd ac uwchradd yn 
briodol i oedran, datblygiad corfforol ac ati.  Mae ysgolion yn gweithredu diwylliant 
dim goddefgarwch, fel y gwelir mewn polisïau ysgolion, ac maent yn cael eu hategu 
gan addysg sy’n briodol i oedran mewn perthynas â hawliau, parch ac ati.  
Mae’r adroddiad yn dangos yn glir bod llawer iawn o achosion o aflonyddu yn cael ei 
normaleiddio ac mae’n cael ei weld fel “cellwair” neu ei ystyried yn ddi-nod ac nid yn 
fater disgyblu. Mae hyn yn cyd-fynd â gwybodaeth gan blant unigol ac na fyddent o 
bosibl yn adrodd am ddigwyddiadau unigol gan eu bod yn teimlo na fyddai’n gwneud 
gwahaniaeth cadarnhaol neu oherwydd bod ofn arnynt waethygu’r sefyllfa. 
Mae ysgolion yn cynorthwyo plant i ddeall perthnasoedd positif ac effaith eu 
hymddygiad ar eraill - nodi a thorri cylched normaleiddio yn enwedig lle mae cefndir 
y cartref neu ddiwylliant mewn cymuned yn bwydo normau anniogel. 
Mae’r agenda Cadw Dysgwyr yn Ddiogel a chanllawiau arfer da Llywodraeth Cymru 
a’r gorgyffwrdd â dull gweithredu cyffredinol addysg ar gyfer Trais yn erbyn Merched, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru, yn cynorthwyo’r holl staff gyda’r 
agenda hwn. 
 
Yr effeithiau penodol ar grwpiau penodol o ddysgwyr (e.e., disgyblion hŷn, 
merched, disgyblion LHDTC+, ac ati) 
Mae aflonyddwch ar grwpiau â nodweddion a ddiogelir yn faes y mae awdurdodau 
lleol ac ysgolion wedi bod yn canolbwyntio arno, ac aethpwyd i’r afael â’r rhain trwy 
ddefnyddio dull amlasiantaeth. Mae ystod eang o ddarparwyr allanol wedi cymryd 
rhan er mwyn darparu gwasanaethau i ysgolion pan fydd angen cyngor arnynt 
ynglŷn â sut i gefnogi dysgwyr trawsnewidiol neu LHDTC+, yn ogystal â darparu 
hyfforddiant ac ymwybyddiaeth. Roedd nifer o ALlau yn y broses o addasu eu 
canllawiau i ddysgwyr LHDTC+ a staff ond maent yn dal i aros am ganllawiau gan 
LlC cyn cadarnhau hynny er mwyn sicrhau bod dull cenedlaethol yn cael ei 
ddefnyddio ac i osgoi heriau cyfreithiol. 
 
Mae’r adroddiad yn cadarnhau canfyddiadau presennol yn seiliedig ar blant unigol ac 
adroddiadau eraill a’r hyn sy’n dod yn fwy amlwg wrth i bobl ifanc ddatblygu. Er 
enghraifft, mae holiaduron llais o ganfyddiadau disgyblion cynradd o fwlio yn tueddu i 
beidio â chanfod bwlio sy’n seiliedig ar nodweddion a ddiogelir megis rhyw, 
rhywioldeb neu hil, ond yn hytrach yn canolbwyntio mwy ar grwpiau ffrindiau a gallu 
academaidd. 
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Mae ALlau hefyd yn gweithio gyda grwpiau megis sipsiwn a theithwyr a chymunedau 
lleiafrifoedd ethnig lle nad yw’r plant yn mynd i’r ysgol gan ddweud nad ydynt yn 
teimlo’n ddiogel i gefnogi ac annog parhau â’u haddysg. 
 
Effeithiolrwydd ymyriadau 
 
Effeithiolrwydd polisïau a chanllawiau presennol, a nodi atebion a gwelliannau 
posibl 
Roedd canllawiau gwrthfwlio diweddar gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys 
agweddau ar aflonyddwch rhywiol a rhoddodd pob ALl ganllawiau statudol priodol i 
ysgolion pan gafodd y rhain eu cyhoeddi. 
Mae Awdurdodau Lleol hefyd yn cynorthwyo ysgolion â pholisïau cydraddoldeb.  
Mae Awdurdodau Lleol yn aros am bolisi Trawsryweddol Llywodraeth Cymru - pan fo 
ALlau wedi ceisio gweithredu rhai eu hunain, maent yn aml wedi wynebu barn 
wrthdrawiadol gan grwpiau lobïo / sefydliadau allanol, ac wedi wynebu heriau 
cyfreithiol. 
 
Mae gan y rhan fwyaf o ALlau systemau sefydledig mewn lle i gasglu data am 
wahaniaethu mewn ysgolion ond mae’n bosibl fod y data yn cael ei danddefnyddio.  
Mae nifer o rwystrau posibl wedi cael eu nodi ac un datrysiad posibl yw creu cyswllt 
â systemau cofnodi ymddygiad mewn ystafelloedd dosbarth presennol mewn 
ysgolion. 
 
Mae’r canllawiau yn y ddogfen Hawliau, Parch, Cydraddoldeb yn glir iawn.  Byddai 
cymorth i ddatblygu systemau da i gadw cofnodion sy’n galluogi ysgolion ac ALlau i 
gasglu a defnyddio data yn rhwydd ac mewn ffyrdd ystyrlon, yn helpu. 
Gellir hefyd ymestyn gwaith ar ysgolion sy’n deall trawma a pha mor bwysig yw hi 
fod disgyblion yn gallu mynd at aelodau o staff dibynadwy a theimlo’n hyderus y 
bydd eu pryderon yn cael eu trin yn ddifrifol yn y maes gwaith hwn.  Mae angen 
amser a hyfforddiant ar staff i feithrin eu hyder fel bod y cyfrifoldeb dros les a bod yn 
oedolyn dibynadwy yn cael ei ddosbarthu’n decach ar draws yr ysgol.  Nid yw 
ysgolion bob amser yn gwybod lle i fynd i gael hyfforddiant da ar bynciau 
cydraddoldeb / amrywiaeth ac mae hyfforddiant fel hyn yn aml yn gostus. 
Mae’r AOLE yng Nghwricwlwm Newydd Cymru sy’n cwmpasu dinasyddion 
moesegol, deallus yn cynnig cyfle da i ysgolion drafod materion yn fwy rhagweithiol 
gyda myfyrwyr ac mae defnyddio P4C, fel y caiff ei ddefnyddio ym mhrosiect 
Trosedd Casineb CLlLC, hefyd yn darparu platfform i edrych ar faterion sy’n 
ymwneud ag aflonyddwch rhywiol.  
 
Effeithiolrwydd rolau ystod eang o gyrff statudol (gan gynnwys yr heddlu, 
gwasanaethau cymdeithasol, adrannau addysg awdurdodau lleol, unedau 
atgyfeirio disgyblion a’r ysgolion eu hunain) ac i ba raddau y mae dull aml-
asiantaeth yn cael ei fabwysiadu lle bo’n briodol 
Mae Byrddau Diogelu Rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant amlasiantaeth i gefnogi’r 
agenda hwn. Yn dilyn adroddiad Estyn, mae ALlau unigol wedi diwygio eu 
trefniadau, gan gynnwys eu hadnoddau i ysgolion, er mwyn cefnogi plant a phobl 
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ifanc yn y ffordd orau.  Mae ALlau ac ysgolion unigol yn atebol i Estyn, Llywodraeth 
Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru. 
Mae llwybrau cyfathrebu i blant a theuluoedd yng Nghymru wedi cael eu datblygu 
ymhellach gydag ystod eang o unigolion a sefydliadau y gellir cysylltu â nhw wrth i 
broblemau godi. 
 
Effeithiolrwydd ymateb Llywodraeth Cymru ar draws ei holl adrannau 
perthnasol gyda ffocws ar addysg, gwasanaethau cymdeithasol a diogelwch 
cymunedol a sut mae’n cynnwys gwasanaethau nad ydynt wedi’u datganoli fel 
yr heddlu a’r system cyfiawnder troseddol 
Mae amrywiaeth o ganllawiau statudol ac anstatudol ar gael ac mae’n helpu 
awdurdodau lleol i gefnogi plant, pobl ifanc a’r gymuned ehangach, ond mae aros o 
hyd am ganllawiau ar feysydd megis Trawsrywioldeb.  Gall canllawiau o wahanol 
rannau o Lywodraeth Cymru greu problemau ambell waith gan nad ydynt yn 
integredig a gall hynny greu anghysondeb wrth iddynt gael eu rhoi ar waith. 
 
Y cyd-destun ehangach 
 
Effaith cynnwys ar-lein a dylanwadau ar agweddau pobl ifanc, a chyd-destun 
ehangach diogelwch ar-lein a deddfwriaeth bosibl yn San Steffan  
Mae adrannau addysg wedi mynd i’r afael â phroblemau diweddar a gafwyd â 
negeseuon TikTok yn cam-drin athrawon ac mae canllawiau clir wedi cael eu rhoi i 
ysgolion. 
 
Rôl teuluoedd, rhieni a gofalwyr 
Fel pob mater yn ymwneud ag ymddygiadau cymdeithasol, mae teuluoedd, rhieni a 
gofalwyr yn chwarae rôl allweddol. Mae ysgolion yn rhannu dogfennau polisi a 
disgwyliadau ymddygiadol gyda’u cymuned i sicrhau eu bod yn deall yr hyn a 
ddisgwylir. Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar wefannau diogelu rhanbarthol a 
phlatfformau cyfryngau cymdeithasol eraill. 
Mae teuluoedd, rhieni a gofalwyr yn cael eu cyfeirio at adnoddau perthnasol ar 
https://hwb.gov.wales/zones/keeping-safe-online/ yn ogystal ag adnoddau 
rhanbarthol pan y’u datblygir. 
 
Mae gan rieni a gofalwyr rôl enfawr i’w chwarae yn hyn o beth ond mae llawer 
ohonynt yn ansicr ynglŷn â sut i godi pynciau sensitif, ac yn aml nid ydynt yn gwybod 
pryd i ddechrau trafod y pethau sy’n bwysig.  Mae’n bwysig ein bod yn cynnig offer i 
rieni neu gyfleoedd i siarad â’u plant iau (mewn dulliau priodol i oedran) am faterion 
perthnasoedd, cydraddoldeb rhywiol ac ati fel na fydd yn rhaid, yn sydyn, trafod 
pynciau mwy heriol megis pornograffi wrth i’r plant symud i ffwrdd o’u sffêr dylanwad 
yn y glasoed.  Hefyd mae agweddau llawer o rieni at y materion hyn yn llai na 
delfrydol ac maent yn cael eu dylanwadu gan gymdeithas a’r cyfryngau hefyd. 
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Rôl y Cwricwlwm newydd i Gymru wrth ddatblygu agweddau iachach tuag at 
faterion o ran perthnasoedd a rhywioldeb 
Mae’r cwricwlwm newydd a’r pwyslais ar addysg bersonol a pherthnasoedd iach yn 
cael ei groesawu’n fawr a bydd yn parhau i wella darpariaeth bresennol y 
cwricwlwm. 

Yn y Cod Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb (APaRh) gorfodol (a gyhoeddwyd ar 
25/1/22), mae edefyn dysgu pwrpasol sy’n canolbwyntio ar ‘rymuso, diogelwch a 
pharch’ sy’n cynorthwyo ysgolion i lunio eu cwricwlwm APaRh.  
Mae’r Cod APaRh yn gyffredinol yn defnyddio ‘dull sy’n seiliedig ar hawliau’ o 
ddysgu ac mae’n cynnwys cyfeiriadau clir sy’n rhoi cyfarwyddyd i ysgolion gefnogi 
dysgwyr i feithrin empathi, trugaredd, parch a’u dealltwriaeth o berthnasoedd iach a’r 
rheidrwydd i drin pawb yn gyfartal beth bynnag fo’u rhyw, rhywioldeb, ffydd neu 
gredoau. Mae’r cod yn pwysleisio y dylai dysgwyr, trwy ddysgu am berthnasoedd 
iach a hunaniaeth, ddysgu sut i adnabod ymddygiadau positif a niweidiol fel bod yr 
hyder ganddynt i siarad drostyn nhw eu hunain a siarad allan ac eirioli dros hawliau 
a pharch pobl eraill”. 

Mae’r cyfle i ymgysylltu ac archwilio sut mae normau cymdeithasol a diwylliannol 
positif a negyddol ynghylch rhyw a rhywioldeb yn dylanwadu ar berthnasoedd ac 
ymddygiadau hefyd yn darparu cyfle hanfodol i wella dealltwriaeth dysgwyr o 
ymddygiad priodol. Ar ben hynny, mae’r cod APaRh yn nodi sut y dylid cwmpasu’r 
gyfraith a hawliau dynol o fewn yr edefyn ‘grymuso, diogelwch a pharch’ yn y dysgu 
fel bod yr holl ddysgwyr, ar yr oedran priodol, yn deall sut mae’r gyfraith a hawliau 
dynol yn amddiffyn unigolion ac yn sicrhau rhyddid o ran rhyw a rhywioldeb. Yn 
gysylltiedig â hyn mae’r datganiad sy’n amlinellu sut y dylai dysgwyr allu adnabod 
“ymddygiad niweidiol, camdriniol neu orfodol mewn perthnasoedd personol gan 
gynnwys rheoli, trais neu drais rhywiol a sut i ymateb a chael help iddyn nhw eu 
hunain ac i eraill”.  Gan hynny dylai’r cod gorfodol hwn gryfhau darpariaeth y 
cwricwlwm presennol a chynorthwyo i fynd i’r afael ag ymddygiad camdriniol ac 
amhriodol. 

Fel y soniwyd eisoes, mae’r AOLE ar gyfer dinasyddion moesegol, deallus yn cynnig 
cyfle da i ysgolion drafod materion gyda myfyrwyr yn fwy rhagweithiol. 

Arall 
Yn ystod y pandemig, daeth yn amlwg fod nifer o blant wedi methu ymelwa o fod yn 
amgylchedd yr ysgol ac adnoddau cymunedol eraill lle byddai ymddygiad a pharch 
yn cael ei fodelu.  Effeithiwyd yn benodol ar y blynyddoedd pontio pwysig, ac mae’r 
sector yn gweithio’n agos i gynyddu dylanwadau positif i sicrhau datblygiad 
gwerthoedd dinasyddiaeth. 

-Diwedd- 
 




