
 

 

29 Gorffennaf 2022 

Aflonyddu rhywiol mewn ysgolion a cholegau 

Annwyl Ffion, 

Hoffwn i ac aelodau eraill y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg roi gwybod bod dy ddewrder a’th 

onestrwydd yn dy gyfweliad ag ITV Cymru am aflonyddu rhywiol mewn ysgolion wedi cael argraff 

fawr arnom. 

Siaradaist yn hyderus am dy brofiadau personol a gofidus o aflonyddu rhywiol, gan wneud dy 

bwyntiau'n glir ac yn argyhoeddiadol. Dylet fod yn hynod falch o’r hyn rwyt ti wedi’i wneud i wella 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion, sy’n effeithio ar fywydau llawer 

gormod o blant a phobl ifanc ledled Cymru. 

Fel y byddi’n gwybod, canfu Estyn fod 61 y cant o ferched a 29 y cant o fechgyn mewn ysgolion 

uwchradd wedi cael eu haflonyddu’n rhywiol gan ddisgyblion eraill. Yn seiliedig ar ein gwaith ar 

aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion mewn ysgolion a cholegau, rydym o’r farn bod yr amcangyfrif 

hwn yn debygol o fod yn rhy isel. Gwelsom hefyd fod aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion yn cael 

effaith aruthrol ar bobl ifanc, ac nad yw ysgolion a cholegau yn gwneud digon i'w atal rhag digwydd 

ac i gefnogi pobl sydd wedi'i wynebu. 

Mae ein hadroddiad terfynol ar gyfer Llywodraeth Cymru ac Aelodau o’r Senedd yn gwneud 24 o 

argymhellion, ac rydym yn gobeithio y bydd yr argymhellion hyn yn helpu i atal aflonyddu rhywiol 

mewn ysgolion a cholegau. Rydym hefyd wedi llunio fersiwn gryno o'n hadroddiad ar ffurf fideo, sydd 

wedi’i anelu at bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed. Mae'r adroddiad fideo yn crynhoi ein prif ganfyddiadau. 

Nid yw ein gwaith ar y mater pwysig hwn wedi dod i ben. Dyma rai dyddiadau pwysig i’w nodi: 

▪ Diwedd yr haf/dechrau’r hydref 2022: bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb yn ffurfiol

i’n hadroddiad. Yn eu hymateb, byddant yn cadarnhau a ydyn nhw’n derbyn neu'n

gwrthod ein hargymhellion.
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▪ Yn gynnar yn yr hydref: bydd dadl ar ein hadroddiad yn cael ei chynnal yn y Senedd. 

Byddaf yn agor y ddadl i sôn am waith y Pwyllgor. Gall unrhyw Aelod o’r Senedd siarad os 

yw’n dymuno. Yna, bydd un o Weinidogion Llywodraeth Cymru yn ymateb i bob un 

ohonom. Mae hon yn rhan bwysig iawn o unrhyw ymchwiliad gan Bwyllgor. 

Hoffwn dy wahodd i ddod i wylio’r ddadl yn y Senedd yn yr hydref. Byddwn hefyd yn fwy na pharod i 

gwrdd â thi ac unrhyw Aelod arall o’r Senedd Ieuenctid sydd â diddordeb cyn y ddadl i siarad mwy 

am y mater pwysig hwn. 

Hoffwn hefyd estyn gwahoddiad agored i ti ddod i un o gyfarfodydd ein Pwyllgor i siarad â ni am 

aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion a beth arall y gallwn ei wneud i helpu Llywodraeth Cymru, 

ysgolion a cholegau i ymdrin â’r mater hwn yn well. 

Os hoffet gysylltu â mi, mae croeso i ti anfon e-bost ataf drwy law clercod y pwyllgor ar unrhyw adeg 

yn SeneddPlant@Senedd.Cymru. 

Unwaith eto, diolch i ti am sefyll i fyny drosot ti dy hun a’th gyfoedion ledled y wlad. Rwyt wedi helpu 

Cymru i symud yn agosach at roi terfyn ar aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion mewn ysgolion a 

cholegau. 

Yn gywir, 
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