
Fel y gwyddoch efallai, ym mis Gorffennaf 2022 cyhoeddwyd 'Mae’n effeithio ar bawb: Aflonyddu 

rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr Mae'r adroddiad yn trafod y raddfa, yr achosion, yr effaith, 

a’r ymateb i aflonyddu rhywiol rhwng disgyblion ysgol a myfyrwyr coleg. 

O ganlyniad i'r ymchwiliad hwnnw a'n gwaith craffu ehangach, mae gennym le i gredu bod rhai staff 

ysgol hefyd yn cael eu haflonyddu'n rhywiol gan ddisgyblion ysgol. Fodd bynnag, rydym yn aneglur 

ynghylch graddfa a natur yr aflonyddu hwnnw. 

Felly, byddwn yn ddiolchgar pe gallech amlinellu eich barn ar ba mor gyffredin yw aflonyddu rhywiol 

ar staff ysgol gan ddisgyblion ysgol. Er mwyn eglurder, yr hyn yr ydym yn ei olygu wrth staff ysgol yw 

unrhyw un sy'n gweithio mewn ysgol: athrawon, cynorthwywyr addysgu, staff cymorth nad ydynt yn 

addysgu, staff goruchwylio amser cinio, ac ati. Yr hyn yr ydym yn ei olygu wrth ddisgyblion ysgol yw 

unrhyw ddisgybl o unrhyw oedran mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig 

neu Unedau Cyfeirio Disgyblion. 

Byddai'n ddefnyddiol iawn pe gallech ddarparu'r wybodaeth hon i ni erbyn dydd Gwener 4 Tachwedd 

2022 fan bellaf. 
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Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu drafod y cais hwn ymhellach, cofiwch gysylltu â'n tîm clercio 

(SeneddPlant@senedd.cymru / 0300 200 6565). 

Yn gywir, 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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