
 

 

29 Gorffennaf 2022 

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

rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr  

Annwyl Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, 

Ym mis Rhagfyr 2021, cyhoeddodd Estyn adroddiad pwysig ar aflonyddu rhywiol rhwng disgyblion 

ysgol uwchradd. Yn yr adroddiad hwn, mae Estyn yn nodi bod 61 y cant o ferched a 29 y cant o 

fechgyn mewn ysgolion uwchradd wedi cael eu haflonyddu’n rhywiol gan ddisgyblion eraill. Mae 

Estyn hefyd yn dweud bod aflonyddu rhywiol yn digwydd ar-lein yn bennaf, gan ychwanegu nad yw 

llawer o bobl ifanc yn teimlo y gallant ddweud wrth eu hathrawon nac oedolion eraill am eu 

profiadau. 

Pan fo Estyn yn sôn am “aflonyddu rhywiol”, mae’n golygu: 

▪ gwneud sylwadau rhywiol neu ddweud jôc rhywiol ei natur naill ai wyneb yn wyneb neu

ar-lein.

▪ codi sgertiau neu dynnu llun o dan ddillad person heb iddyn nhw wybod.

▪ gwneud sylwadau creulon am gorff, rhywedd, rhywioldeb neu ymddangosiad person i

godi cywilydd arno neu beri gofid iddo, neu i’w ddychryn.

▪ cam-drin drwy rannu delweddau; er enghraifft, drwy rannu llun neu fideo noeth/hanner

noeth heb ganiatâd y person yn y llun.

▪ anfon ffotograffau/fideos rhywiol, dinoethol neu bornograffig at rywun yn ddigroeso.

Cefais i, ac aelodau eraill y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, fy syfrdanu gan adroddiad Estyn. 

Gwnaethom benderfynu cynnal ein hymchwiliad ein hunain i aflonyddu rhywiol rhwng dysgwyr mewn 

ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd a cholegau. 
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Edrychodd ein hymchwiliad ar faterion fel pa mor gyffredin yw aflonyddu rhywiol, pwy sy'n ei wynebu, 

sut mae'n effeithio ar bobl, pam ei fod yn digwydd, a beth mae ysgolion a'r Llywodraeth yn ei wneud 

i'w atal. Clywsom gan lawer o weithwyr proffesiynol a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc. 

Clywsom hefyd gan bobl ifanc eu hunain: ymatebodd dros 100 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru i’n 

harolwg. 

Gwyddom o’n gwaith fod aflonyddu rhywiol rhwng dysgwyr mewn ysgolion a cholegau yn gyffredin 

iawn. I lawer o bobl ifanc, mae aflonyddu rhywiol yn rhan o'u bywydau bob dydd. Mae’n bosibl dy 

fod wedi bod yn dyst i aflonyddu rhywiol. Efallai dy fod hyd yn oed wedi ei wynebu dy hun. 

Roeddwn yn meddwl felly yr hoffet wybod ein bod wedi cyhoeddi ein hadroddiad terfynol ar gyfer 

Llywodraeth Cymru ac Aelodau o’r Senedd. Mae’r adroddiad 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. 

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

cadarnhau a ydyn nhw’n derbyn neu'n gwrthod ein hargymhellion. Ar ôl hynny, bydd dadl ar yr 

adroddiad yn cael ei chynnal yn y Senedd. 

Gobeithiwn y bydd ein hymchwiliad yn helpu Llywodraeth Cymru i wneud mwy i atal aflonyddu 

rhywiol rhwng cyfoedion. 

Os oes gennyt unrhyw farn ar ein gwaith ar aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion, neu unrhyw beth 

arall, byddwn wrth fy modd yn clywed gennyt. Byddwn hefyd wrth fy modd pe baet am ddod i wylio’r 

ddadl ar ein hadroddiad yn y Senedd yn yr hydref, a byddwn yn fwy na pharod i gwrdd â ti cyn y 

ddadl i siarad mwy am y mater pwysig hwn. 

Byddai hefyd yn wych pe gallet rannu ein hadroddiad a’n fideo â’th ffrindiau, dy deulu a’th ysgol. 

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. 

Yn gywir, 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

https://senedd.cymru/media/qvsdqe4w/cr-ld15251-w.pdf
https://senedd.cymru/media/qvsdqe4w/cr-ld15251-w.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h4mr55ruWeA


 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


