
 

 

27 Gorffennaf 2022 

Mae’n effeithio ar bawb: adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar aflonyddu 

rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr  

Annwyl gyfeillion, 

Fel y byddwch o bosibl yn gwybod, ar 13 Gorffennaf 2022 cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg ei adroddiad ar ganfyddiadau ein hymchwiliad i aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith 

dysgwyr mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, a dysgwyr mewn colegau. Ochr yn ochr â’r adroddiad 

ysgrifenedig, gwnaethom hefyd gyhoeddi adroddiad fideo cryno sydd wedi'i anelu at bobl ifanc. 

Ein prif ganfyddiadau oedd bod aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr mor gyffredin 

nes ei fod bellach wedi’i normaleiddio. Mae'n dechrau mewn ysgolion cynradd ac yn parhau i mewn i 

addysg bellach. Merched yw mwyafrif llethol y dioddefwyr, ond mae grwpiau eraill o ddysgwyr mewn 

perygl hefyd. Daethom i’r casgliad fod effaith aflonyddu rhywiol ar rai dysgwyr mor ddifrifol, mae’n 

effeithio nid yn unig ar eu dysgu, ond ar eu perthynas ag eraill, eu hiechyd meddwl, eu gobeithion at 

y dyfodol, a gall - yn yr achosion mwyaf difrifol - arwain at hunan-niwed a hunanladdiad. Er nad 

ysgolion a cholegau sy’n gyfan gwbl gyfrifol am aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion, mae ganddynt 

rôl allweddol i'w chwarae i’w atal. Ar hyn o bryd, maent yn ei chael hi’n anodd gwneud hynny. 

Mae'r adroddiad yn gwneud cyfanswm o 24 o argymhellion. Bydd gan lawer ohonynt, os cânt eu 

derbyn gan Lywodraeth Cymru ac Estyn, oblygiadau uniongyrchol i'r ysgolion yn eich awdurdodau 

lleol/rhanbarthau. Mae'r rhain yn cynnwys: 

▪ ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o aflonyddu rhywiol, wedi'i thargedu at

ddysgwyr a'u teuluoedd;

▪ adolygiad o aflonyddu rhywiol mewn ysgolion cynradd;
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▪ cyllid wedi'i glustnodi i hyfforddi staff mewn ysgolion ynghylch sut i nodi ac ymateb i 

achosion o aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion; a 

▪ newidiadau i fframwaith arolygu Estyn i ganolbwyntio ar sut mae ysgolion yn adrodd ac yn 

ymateb i achosion o aflonyddu rhywiol. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ddwyn yr adroddiad ysgrifenedig i sylw arweinwyr ysgolion cynradd 

ac uwchradd a chadeiryddion llywodraethwyr eich ardal/rhanbarth: 

https://senedd.cymru/media/qvsdqe4w/cr-ld15251-w.pdf 

Byddwn hefyd yn ddiolchgar pe gallech rannu’r linc i’n hadroddiad fideo â nhw fel y gallant annog 

pobl ifanc i ymgysylltu â’n canfyddiadau. Mae’r fideo wedi’i anelu at blant rhwng 11 a 18 oed: 

https://www.youtube.com/watch?v=h4mr55ruWeA 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb i'n hadroddiad yn yr hydref 2022. Yn eu hymateb, byddant yn 

cadarnhau a ydynt yn derbyn neu'n gwrthod pob un o'n hargymhellion. Unwaith y maent wedi 

gwneud hynny, bydd dadl ar yr adroddiad yn cael ei chynnal yn y Senedd yn ystod y Cyfarfod Llawn. 

Mae croeso ichi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech gael rhagor o 

wybodaeth. 

Yn gywir, 

 

Jayne Bryant AS 
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