
 

 

 

 

 

14 Rhagfyr 2022 

Gwaith craffu dilynol blynyddol 

 

Annwyl Sharon, 

Yn ystod ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion 

ymhlith dysgwyr, clywsom rywfaint o dystiolaeth anecdotaidd bod rhai staff ysgol yn cael eu 

haflonyddu’n rhywiol gan ddisgyblion. 

Fe wnaethom ysgrifennu at undebau llafur ar 26 Medi i glywed eu safbwyntiau ar raddfa a natur 

aflonyddu rhywiol ar staff ysgol. Cawsom dri ymateb, a ystyriwyd gennym yn ystod ein cyfarfod ar 23 

Tachwedd 2022 (gweler eitemau 3.3, 3.4 a 3.5). 

Mae'r ymatebion yn nodi bod trais ac aflonyddu – mewn amrywiol ffurfiau – yn fater o bwys i lawer o 

staff ysgol. Er enghraifft: 

▪ Canfu arolwg a gynhaliwyd gan yr NASUWT yn 2018 fod 81% o’r athrawon a holwyd yn 

credu eu bod wedi dioddef aflonyddu rhywiol neu fwlio yn y gweithle gan gydweithiwr, 

rheolwr, rhiant neu ddisgybl. Roedd bron i draean (30%) o’r rheini a oedd wedi cael eu 

haflonyddu’n rhywiol wedi dioddef cyffwrdd digroeso, tra bod dwy ran o dair (67%) wedi 

profi sylwadau amhriodol am eu hymddangosiad neu eu cyrff. 

▪ Cynhaliodd UNSAIN arolwg er mwyn llywio eu hymateb i'n llythyr. Canfu fod 70% o 212 o 

ymatebwyr yn poeni am ymddygiad treisgar yn eu swydd, mae 28.8% yn profi cam-drin 

geiriol o leiaf bob wythnos, a 10.6% yn dioddef ymosodiadau o leiaf bob dydd. Yr hyn sy'n 

peri pryder yw bod 41% o'r rheini wnaeth brofi digwyddiad treisgar yn teimlo nad oeddent 

yn cael eu cefnogi gan eu rheolwyr llinell neu eu penaethiaid. 
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Byddwn, felly, yn ddiolchgar i gael eich barn ar y canlynol: 

 Hyd a lled, a natur trais, cam-drin, aflonyddu rhywiol neu gam-drin rhywiol tuag at staff 

ysgol ar draws lleoliadau a gynhelir yng Nghymru, boed gan gydweithwyr, rheolwyr, rhieni 

neu ddisgyblion; 

 pa gamau y dylai ysgolion eu cymryd i atal trais, cam-drin ac aflonyddu (e.e. polisïau, 

canllawiau, hyfforddiant, asesiadau risg, ac ati) a pha mor effeithiol y mae ysgolion ledled 

Cymru yn cymryd y camau hynny; a hefyd 

 pa gymorth y dylai ysgolion ei gynnig i staff sydd wedi dioddef trais, cam-drin neu 

aflonyddu a pha mor effeithiol y mae ysgolion ledled Cymru yn darparu’r cymorth hwnnw. 

Byddwn yn ddiolchgar iawn petai’r wybodaeth hon yn dod i law erbyn dydd Iau 19 Ionawr fan bellaf. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, mae croeso i chi gysylltu â thîm clercio'r Pwyllgor 

(SeneddPlant@Senedd.Cymru). 

Yn gywir 

  

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


