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Pecyn briffio gwrthfwlio – cwestiynau ac atebion  

 

C1. Pryd y caiff y canllawiau eu cyhoeddi?  

Caiff y gyfres ddiwygiedig o ganllawiau statudol i gyrff llywodraethu ysgolion a 

gynhelir ac awdurdodau lleol, canllawiau cynghorol ar gyfer plant, pobl ifanc a 

rhieni/gofalwyr a phecyn cymorth adnoddau ategol eu cyhoeddi ar 6 Tachwedd 

2019, cyn yr wythnos gwrthfwlio (11-15 Tachwedd 2019).  

 

C2. Pryd y caiff y canllawiau eu cyhoeddi?  

Gall cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir ac awdurdodau lleol roi'r canllawiau 

statudol ar waith ar unwaith ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi os dymunant wneud 

hynny.  

Fodd bynnag, er y caiff y canllawiau gwrthfwlio statudol i gyrff llywodraethu ysgolion 

a gynhelir ac awdurdodau lleol eu cyhoeddi ar 6 Tachwedd 2019, mae Llywodraeth 

Cymru yn deall y gall fod angen amser i roi'r ddarpariaeth a nodir yn y canllawiau ar 

waith yn ymarferol a'i hymgorffori. Rydym yn disgwyl i gyrff llywodraethu ysgolion a 

gynhelir, mewn cydweithrediad â'u penaethiaid a'u priod awdurdodau lleol, dreulio 

blwyddyn academaidd 2019/20 yn rhoi polisïau a gweithdrefnau perthnasol ar waith 

er mwyn galluogi cydymffurfiaeth lawn o ddechrau blwyddyn academaidd 2020/21.  

 

C3. I bwy y mae'r canllawiau hyn yn gymwys? 

Dylid dwyn y gyfres hon o ganllawiau i sylw'r canlynol:  

 staff yr awdurdod lleol sy'n gweithio gydag ysgolion neu sy'n gweithio ar 

faterion sy'n berthnasol i ysgolion;  

 llywodraethwyr ysgolion a phob rheolwr, aelod o staff a gweithiwr proffesiynol 

perthnasol sy'n gweithio mewn amgylchedd ysgol er mwyn helpu i ddatblygu 

polisïau a strategaethau gwrthfwlio a'u rhoi ar waith;  

 plant; pobl ifanc;   

 rhieni/gofalwyr plant ysgol a phobl ifanc.  

 

C4. Beth yw statws cyfreithiol y canllawiau?  

Mae'r gyfres o ganllawiau gwrthfwlio yn cynnwys y canllawiau statudol a chynghorol 

(anstatudol) canlynol:  

 Canllawiau statudol i gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir, sy'n nodi 

disgwyliadau Llywodraeth Cymru ar gyfer llywodraethwyr ysgolion, 

penaethiad ac ysgolion o ran mynd i'r afael â bwlio.  
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 Canllawiau statudol i awdurdodau lleol yng Nghymru, sy'n nodi disgwyliadau 

Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael â bwlio mewn ysgolion ar lefel leol  

 Canllawiau cynghorol i rieni a gofalwyr, sy'n amlinellu rolau a chyfrifoldebau ar 

gyfer mynd i'r afael â bwlio yng nghymuned yr ysgol.  

 Canllawiau cynghorol i blant a phobl ifanc, sy'n rhoi cyngor a chefnogaeth i'r 

rhai hynny y mae bwlio wedi effeithio arnynt ac yn nodi hawliau a 

chyfrifoldebau dysgwyr o ran mynd i'r afael â bwlio yng nghymunedau eu 

hysgolion.  

 

C5. Pam newid statws y canllawiau o gynghorol i statudol?  

Mae'r canllawiau diwygiedig yn seiliedig ar ganfyddiadau rhaglen helaeth o 

ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol. Roedd hyn yn cynnwys ymgynghoriad ffurfiol ar 

y canllawiau cynghorol drafft rhwng 14 Tachwedd 2018 a 15 Chwefror 2019.  

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad wedi cael eu hystyried yn ofalus ac yn fanwl. Roedd 

yr adborth cyffredinol yn cefnogi'r cynnwys a'r cynllun, fodd bynnag, gofynnodd yr 

ymatebwyr am newidiadau i'r meysydd allweddol canlynol:  

 rhagor o waith i ddatblygu'r canllawiau i blant a phobl ifanc;  

 dylai cofnodi digwyddiadau o fwlio mewn ysgolion fod yn ofynnol;  

 gwnaeth rhai ymatebwyr feirniadu'r canllawiau am beidio â mynd yn ddigon 

pell i'w wneud yn ofynnol, drwy'r gyfraith, i ysgolion fynd i'r afael â bwlio.  

O ystyried yr adborth a gafwyd am yr ymgynghoriad, a gan ddefnyddio pwerau 

cyfreithiol presennol, penderfynodd y Gweinidog Addysg y dylid gwneud y 

canllawiau'n statudol.  

 

C6. Pa ofynion fydd yn deillio o'r canllawiau diwygiedig ar gyfer cyrff 

llywodraethu ysgolion a gynhelir?  

Mae'r canllawiau diwygiedig yn nodi bod disgwyliadau Llywodraeth Cymru ar gyfer 

rôl cyrff llywodraethu yn monitro eu swyddogaethau statudol fel a ganlyn:  

a) Mae cyrff llywodraethu ysgolion yn gyfrifol am sicrhau bod polisïau effeithiol ar 

waith i ddiogelu a hybu lles dysgwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth 

Cymru ac am fonitro eu cydymffurfiaeth  

Mae'r canllawiau diwygiedig yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i gyrff 

llywodraethu ysgolion a llywodraethwyr unigol ysgolion weithredu â gonestrwydd ac 

uniondeb bob amser a bod yn barod i esbonio eu gweithredoedd a'u penderfyniadau 

i staff, dysgwyr, rhieni/gofalwyr ac unrhyw un sydd â gwir ddiddordeb yn yr ysgol.  

Corff llywodraethu'r ysgol sy'n penderfynu ar yr hyn y mae am i'r ysgol ei gyflawni.  

Mae'r canllawiau newydd yn amlinellu'r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i 

gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir sefydlu'r fframwaith strategol drwy wneud y 

canlynol: 
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 pennu nodau ac amcanion i'r ysgol;  

 mabwysiadu polisïau ar gyfer cyflawni'r nodau ac amcanion hynny;  

 pennu targedau ar gyfer cyflawni'r nodau ac amcanion hynny;  

 adolygu cynnydd tuag at gyflawni'r nodau ac amcanion. 

Mae corff llywodraethu ysgolion yn nodi datganiad o egwyddorion ar gyfer hybu 

ymddygiad cadarnhaol. Mae'n ofynnol i gyrff llywodraethu ysgolion ystyried 

canllawiau gan Lywodraeth Cymru wrth lunio ac adolygu datganiad ysgrifenedig o 

egwyddorion cyffredinol ar ddisgyblaeth mewn ysgolion. Bydd y pennaeth yn 

defnyddio'r datganiad o egwyddorion hwn i arwain gwaith gyda chymuned gyfan yr 

ysgol i bennu'r mesurau mwy manwl a geir ym mholisi ymddygiad yr ysgol.  

b) Hefyd, mae'r canllawiau diwygiedig yn amlinellu'r ffaith bod Llywodraeth 

Cymru yn disgwyl i gyrff llywodraethu ysgolion fonitro'r canlynol mewn 

perthynas â bwlio:  

 bod ysgolion yn cynnal trosolwg o ddigwyddiadau bwlio a gofnodwyd yn 

eu lleoliad er mwyn gweld faint o amser y mae'n ei gymryd ar gyfartaledd i 

achosion gael eu datrys;  

 y cyfraddau mynychder;  

 a yw'r dysgwyr sydd wedi rhoi gwybod am ddigwyddiadau bwlio yn credu 

eu bod wedi cael canlyniad boddhaol;  

 a wahaniaethir yn erbyn unrhyw dueddiadau neu grwpiau newydd;  

 a oes achosion ar-lein sy'n awgrymu bod angen gweithio gyda'r dysgwyr, y 

rhieni/gofalwyr a'r staff i fynd i'r afael â ffurfiau newydd o fwlio;  

 cyfraddau absenoldeb;  

 bod y data a gesglir yn rheolaidd ar ddigwyddiadau y rhoddwyd gwybod 

amdanynt yn dangos cynnydd tuag at yr amcanion cydraddoldeb.  

 

Mae'r canllawiau diwygiedig yn nodi darpariaeth ynglŷn â hawliau rhieni/gofalwyr i 
uwchgyfeirio materion sy'n ymwneud â bwlio os nad ydynt yn teimlo bod yr ysgol yn 
cymryd camau gweithredu priodol mewn perthynas ag ystyried eu pryderon. Yn unol 
ag adran 29 o Ddeddf Addysg 2002, mae'r canllawiau'n amlinellu cyfrifoldebau cyrff 
llywodraethu ysgolion a gynhelir i roi gwybod am weithdrefn gwyno eu hysgolion a 
sicrhau y gall unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ysgol wneud cwyn, gan fod yn 
hyderus y caiff ei hystyried yn gywir a heb unrhyw oedi.   
 
Hefyd, o dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus mae gan gyrff 
llywodraethu ysgolion a gynhelir ddyletswyddau penodol i sicrhau y caiff y 
ddyletswydd gyffredinol ei chyflawni'n well.  
 
Roedd y canllawiau diwygiedig yn amlinellu bod yn rhaid i gyrff llywodraethu ysgolion 
wneud y canlynol:  
 

 cyhoeddi "amcanion cydraddoldeb" yr ysgol a'u hadolygu o fewn pedair  
           blynedd  

 cyhoeddi datganiad sy'n nodi'r camau y mae wedi'u cymryd neu y mae'n 
bwriadu eu cymryd er mwyn cyflawni pob amcan cydraddoldeb  
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 gwneud trefniadau priodol i fonitro eu cynnydd a'u heffeithiolrwydd  

 (wrth gynllunio amcanion cydraddoldeb) rhoi sylw dyledus i'r wybodaeth 
berthnasol y mae'n meddu arni a cheisio sicrhau bod y bobl hynny y mae'n 
ystyried eu bod yn cynrychioli diddordebau'r bobl sy'n rhannu un neu ragor o'r 
nodweddion gwarchodedig yn cael eu cynnwys.  

 

C7. Beth fydd y canllawiau diwygiedig yn gofyn i benaethiaid ei wneud?  

Mae'r canllawiau statudol diwygiedig yn amlinellu disgwyliad Llywodraeth Cymru y 

bydd penaethiaid yn arwain eu hysgolion i wneud y canlynol:  

 cymryd camau gweithredu rhagweithiol i atal bwlio;  

 cael polisi gwrthfwlio ar wahân, sy'n cysylltu â pholisïau ysgol ehangach, 

megis ymddygiad, diogelu, presenoldeb a disgyblaeth ac sy'n nodi'n glir y 

disgwyliadau ar gyfer ymddygiad cadarnhaol gan ddysgwyr oddi ar safle'r 

ysgol;  

 defnyddio'r diffiniad o fwlio, a ddarperir yn y gyfres hon o ganllawiau, fel sail ar 

gyfer polisi gwrthfwlio eu hysgolion.  

 defnyddio diffiniad y canllawiau gwrthfwlio o fwlio mewn hyfforddiant staff ac 

yn y gwaith gwrthfwlio gyda dysgwyr o ddydd i ddydd ac wrth egluro'r 

ddarpariaeth i rieni/gofalwyr;  

 cofnodi a monitro digwyddiadau bwlio yn eu hysgolion, yn unol â gofynion 

diogelu data perthnasol, i lywio'r gwaith o hunanwerthuso a helpu'r ysgol i 

gymryd camau rhagweithiol i herio bwlio;  

 adolygu eu polisi a strategaeth gwrthfwlio yn rheolaidd, o leiaf bob tair 

blynedd. Cynnwys staff yr ysgol, dysgwyr a rhieni/gofalwyr yn y broses 

adolygu.  

 

C8. Beth fydd y canllawiau newydd yn ei olygu i awdurdodau lleol?  

Mae'r canllawiau statudol diwygiedig yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i 

awdurdodau lleol wneud y canlynol:  

 annog ysgolion yn weithredol i ddefnyddio dull gweithredu sefydledig a rhoi 

rhaglenni gwrthfwlio ar waith yn gywir ac yn effeithiol;  

 annog y gwaith o rannu dulliau gweithredu gwrthfwlio rhwng ysgolion sy'n 

bwydo ac ysgolion uwchradd;  

 rhoi camau ar waith i hwyluso'r cyfnodau pontio ar gyfer plant a phobl ifanc 

sy'n agored i niwed sy'n ymuno ag ysgol newydd; 

 creu cam gweithredu gwrthfwlio cyson a chydlynol o fewn ardal awdurdod 

lleol, i'r fath raddau ag sy'n bosibl neu sy'n addas;  

 rhoi cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf i ysgolion, plant, pobl ifanc a 

rhieni/gofalwyr am fwlio ar wefan yr awdurdod lleol;  
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 gweithio gyda'r heddlu, darparwyr teithio a chymunedau er mwyn sicrhau bod 

y mannau sy'n achosi problemau megis arosfannau bysiau lle mae dysgwyr o 

wahanol ysgolion yn dod ynghyd yn ddiogel;  

 monitro eu hamcanion cydraddoldeb eu hunain ac amcanion cydraddoldeb 

eu hysgolion, a'r cynnydd tuag at eu cyflawni;  

 cefnogi hawliau plant a phobl ifanc a'u galluogi i ddathlu amrywiaeth ledled yr 

awdurdod lleol a chymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau ynglŷn â 

mynd i'r afael â bwlio; 

 cefnogi hyfforddiant y rhai hynny sy'n cymryd y galwadau mewn gwasanaeth 

un pwynt mynediad i ymateb yn briodol i faterion mewn perthynas â bwlio 

mewn ysgolion;  

 rhoi cyngor i ysgolion ar dueddiadau lleol drwy fonitro data cydraddoldeb, yn 

unol â gofynion diogelu data a dechrau ymateb neu ymyrryd fel y bo'n 

briodol.  

 

C9. Pa gymorth a hyfforddiant fydd yn cael eu darparu er mwyn gweithredu'r 

canllawiau?  

Rydym yn croesawu eich adborth ar ba gymorth a hyfforddiant fyddai'n ddefnyddiol i 

chi er mwyn helpu cymuned eich ysgol i ddeall y canllawiau a'u rhoi ar waith. Gallai 

hyn gynnwys mynychu fforymau rhanbarthol a chenedlaethol i ystyried sut y gellid 

gwneud hyn. Anfonwch unrhyw adborth ar y cwestiwn hwn i CCD.SAS@gov.wales    

 

C10. Sut y bydd y llywodraeth yn monitro cydymffurfiaeth â'r canllawiau?  

Mae'r canllawiau diwygiedig yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i 

awdurdodau lleol ystyried a fyddai methiant gan ysgol i fabwysiadu polisïau a 

strategaethau gwrthfwlio effeithiol a'u rhoi ar waith, a methiant i gymryd camau 

gweithredu effeithiol o ran  achosion o fwlio, yn rhoi sail i'r awdurdod lleol ymyrryd yn 

y ffordd y caiff yr ysgol ei rhedeg a gweithredu yn unol â hynny.  Bydd Llywodraeth 

Cymru hefyd yn cynnal deialog rheolaidd â chynrychiolwyr lles addysg awdurdodau 

lleol er mwyn ystyried y ffordd y caiff y canllawiau eu gweithredu.  

 

C11. A chaiff cyllid ychwanegol ei ddarparu i awdurdodau lleol ac ysgolion er 

mwyn rhoi'r newidiadau i'r polisi ar waith?  

Er mwyn cefnogi'r gwaith o roi'r canllawiau ar waith yn ymarferol, rydym wedi llunio 

pecyn cymorth adnoddau, sy'n rhoi cefnogaeth a chymorth ymarferol i awdurdodau 

lleol, ysgolion a'u cymunedau er mwyn helpu i roi'r polisi ar waith ond ni chaiff cyllid 

ychwanegol ei ddarparu i gyflawni'r ddarpariaeth hon.  

 

C12. Beth sydd wedi newid o'r canllawiau drafft?  

mailto:CCD.SAS@gov.wales


 

WG36832 Digital ISBN - 978-1-83933-605-8 

 

Mewn ymateb i adborth yn ystod yr ymgynghoriad mae newidiadau sylweddol wedi 

cael eu gwneud i wella cynllun ac arddull y canllawiau i blant a phobl ifanc. Mae hyn 

yn cynnwys diwygio'r canllawiau o gynulleidfaoedd targed 'cynradd' ac 'uwchradd' i 

'blant' a 'phobl ifanc'. Byddai hyn yn caniatáu i blant a phobl ifanc benderfynu, eu 

hunain, pa un o'r ddwy ddogfen y maent am ei darllen. Bydd hyn hefyd yn ystyried 

ystod dysgwyr o allu, doniau ac unrhyw anawsterau dysgu yn well yn hytrach na 

chanolbwyntio ar oedran yn benodol wrth ystyried y gynulleidfa darged.  

Nid yw rolau ysgolion ac awdurdodau lleol wedi newid yn sylweddol i'r rolau a nodir 

yn fersiwn ddrafft y canllawiau, fodd bynnag, mae statws y canllawiau wedi newid o 

rai anstatudol i statudol. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod Llywodraeth Cymru 

yn disgwyl i awdurdodau lleol a llywodraethwyr ysgolion – mewn cydweithrediad â 

phenaethiaid a staff ysgolion – roi'r cyngor a nodir yn y canllawiau hyn ar waith yn 

hytrach na chymryd sylw o'r canllawiau fel y nodir yn wreiddiol yn y canllawiau drafft.  

 

C13. Beth mae hyn yn ei olygu i ddysgwyr sydd â nodweddion gwarchodedig?  

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i ysgolion fynd i'r afael â bwlio mewn modd 

cyfannol, gan hefyd ystyried anghenion ac amgylchiadau unigol dysgwyr, gan 

gynnwys y rhai hynny sydd â nodweddion gwarchodedig. O dan Dyletswydd 

Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, mae rhwymedigaeth ar ysgolion ac awdurdodau 

lleol hefyd i sicrhau y caiff camau gweithredu priodol ac effeithiol eu cymryd i ddileu 

neu leihau anfanteision sy'n wynebu dysgwyr o ganlyniad i'w nodweddion 

gwarchodedig.  

Mae'r canllawiau statudol diwygiedig yn nodi'r disgwyliad y caiff dysgwyr: 

 sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA) neu anableddau  

 sy'n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol neu sy'n archwilio (LGBTQ)  

 sydd o leiafrif ethnig  

 sydd o gefndir crefyddol  

 sy'n newydd i systemau addysg Cymru neu Loegr (NEWBES) 1  

 sydd â phroblemau iechyd a lles emosiynol  
eu hystyried yn ofalus mewn strategaeth atal bwlio ysgol a bod ysgolion yn asesu'r 
boblogaeth leol a phoblogaeth yr ysgol ar gyfer unrhyw newidiadau diweddar a 
chyflym i gadw eu gwaith atal yn gyfredol.  
 
Mae'r canllawiau diwygiedig hefyd yn nodi'r disgwyliad bod ysgolion yn cofnodi pob 
achos o fwlio, gan amlinellu'r mathau penodol o fwlio, gan gynnwys bwlio sy'n 
gysylltiedig â nodweddion gwarchodedig. Cyfrifoldeb ysgolion unigol yw penderfynu 
pa ddata a gwybodaeth y maent yn eu casglu yng nghyd-destun materion penodol 
yn eu hysgol ac mewn cydymffurfiaeth â'r ddeddf diogelu data. Fodd bynnag, mae 
Llywodraeth Cymru yn disgwyl i hyn gael ei wneud drwy'r dulliau canlynol:  

 gweithredu cylch parhaus o gofnodi data ar lefel ysgol, gwaith monitro a 
dadansoddi mewn perthynas â gwybodaeth gwrthfwlio;  

                                                           
1Defnyddir y term 'dysgwr sydd newydd gyrraedd' i ddisgrifio plant, o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig 
yn aml, lle nad Cymraeg na Saesneg yw iaith eu cartref.  
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 defnyddio data gwrthfwlio ar lefel ysgol i nodi meysydd blaenoriaeth ar gyfer 
rhoi gwelliannau ysgol gyfan ar waith;  

 cymryd camau gweithredu i wneud y gwelliannau hynny, gan sicrhau bod y 
cylch o welliannau'n parhau. Dadansoddi data fel rhan o'r gwaith o 
hunanwerthuso.  

    

C14. Sut maent yn monitro?  Gan gynnwys faint o amser sydd ei angen arnynt 

i gadw cofnodion ac a fydd yn effeithio ar y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu 

Data?  

Mae'r canllawiau diwygiedig yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i ysgolion 

gofnodi pob achos o fwlio, gan amlinellu'r mathau penodol o fwlio, gan gynnwys 

bwlio sy'n gysylltiedig â nodweddion gwarchodedig. Mae Llywodraeth Cymru yn 

disgwyl i ysgolion fonitro prosesau'n rheolaidd fel y gallant addasu eu polisïau bwlio i 

ymateb i dueddiadau penodol a materion sy'n codi mewn modd cyflym ac effeithiol. 

Mae'n rhaid i ysgolion sicrhau bod y wybodaeth y maent yn ei chofnodi, cynnal a 

monitro yn cydymffurfio â deddfau diogelu data, megis Rheoliad Cyffredinol yr UE ar 

Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data (DPA) 2018 y DU.  

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i bob ysgol gael swyddog diogelu data er 

mwyn sicrhau bod yr ysgol yn ymwybodol o'i rhwymedigaethau o dan GDPR a DPA 

2018 a'i bod y gallu eu bodloni. Mae Llywodraeth Cymru a Swyddfa'r Comisiynydd 

Gwybodaeth yn disgwyl i ysgolion weithio gyda'u Swyddog Diogelu Data er mwyn 

sicrhau y caiff yr holl ddata personol eu prosesu'n gyfreithlon ac y caiff hawliau'r 

unigolyn eu diogelu'n briodol.  

Lle mae ysgolion yn casglu data am ddigwyddiadau bwlio, y byddai llawer o'r data yn 

ddata personol fel y'u diffinnir o dan ddeddfwriaeth diogelu data megis Rheoliad 

Cyffredinol yr UE ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data (DPA) 2018 y DU, 

mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i ysgolion weithio gyda'u Swyddog Diogelu Data 

er mwyn sicrhau y caiff unrhyw ddata personol eu prosesu'n gyfreithlon ac y caiff 

hawliau'r unigolyn eu diogelu'n briodol.  

Fel rhan o gyfrifoldebau ehangach ysgolion ynglŷn â'r gwaith o gasglu a monitro'r 

data, bydd angen i ysgolion bennu sail gyfreithlon briodol o'r rhai hynny a restrir yn 

Erthygl 6 GDPR ac - os yw'r data mewn categori arbennig - Erthygl 9, cyn dechrau 

prosesu'r wybodaeth am fwlio. Hefyd, bydd angen i ysgolion sicrhau nad ydynt yn 

casglu mwy o ddata na'r hyn sydd ei angen arnynt a chael amserlen glir ar gyfer 

cadw'r wybodaeth. Bydd angen adlewyrchu'r gwaith o brosesu gwybodaeth ar gyfer 

mesurau gwrthfwlio yng ngwybodaeth prosesu teg pob ysgol. Bydd yn ofynnol i 

ysgolion unigol gynnal asesiadau o'r effaith ar ddiogelu data (DPIA) er mwyn 

penderfynu pa ddata y mae angen iddynt eu casglu er mwyn sicrhau eu bod yn 

gymesur a bod unrhyw gamau priodol y gall fod angen eu cymryd i liniaru risgiau i 

hawliau unigolion yn cael eu cymryd.  
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C15. A fydd Estyn yn holi am rôl Llywodraethwyr mewn perthynas â 

gwrthfwlio?  

Fel rhan o bob arolygiad mae Estyn bob amser yn ystyried ymagwedd yr ysgol tuag 

at brosesau gwrthfwlio ac felly, ni fydd y ffaith bod y canllawiau'n dod yn statudol yn 

effeithio ar y ffordd y mae Estyn yn arolygu prosesau gwrthfwlio.  Mae canllawiau'r 

fframwaith arolygu cyffredin yn nodi y dylai arolygwyr 'ystyried pa mor dda y mae’r 

ysgol yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion o aflonyddu, gwahaniaethu, 

bwlio ar sail hunaniaeth ac eithafiaeth. Dylent hefyd ystyried pa mor dda y mae’r 

ysgol yn rheoli ac yn ymateb i unrhyw achosion yn ymwneud â bwlio, aflonyddu a 

gwahaniaethu. Dylent ystyried pa mor dda y mae trefniadau’r ysgol yn meithrin dull 

cadarnhaol o reoli ymddygiad disgyblion a diwylliant gwrthfwlio.'  

Pan fydd arolygwyr yn cwrdd â chynrychiolwyr o'r corff llywodraethu mae'r fframwaith 

arolygu cyffredin yn nodi y dylai arolygwyr 'farnu pa mor dda y mae’r corff 

llywodraethol yn cyflawni ei rwymedigaethau statudol ac yn rhoi ystyriaeth lawn i 

ddeddfwriaeth ac arweiniad perthnasol'. Gall hyn gynnwys trafod ymagwedd yr ysgol 

tuag at brosesau gwrthfwlio a'r ffordd y mae'r corff llywodraethu'n bodloni ei 

rhwymedigaethau mewn perthynas â gwrthfwlio.  

 

C16. A yw'r canllawiau'n ystyried llesiant ehangach y cwricwlwm?  

Mae'r canllawiau newydd hyn yn nodi y dylai polisi gwrthfwlio ysgol gydblethu â 

pholisïau ehangach yr ysgol, megis: diogelu; presenoldeb; defnydd derbyniol o 

TGCh, diogelwch ar-lein, ymddygiad teithio a gwaharddiadau ond heb fod yn 

gyfyngedig i hynny, yn ogystal â chyd-fynd â pholisi ymddygiad yr ysgol. Mae'r 

canllawiau'n nodi'r ffordd y bydd cysoni polisïau yn helpu i ysgolion sicrhau eu bod 

yn cymryd camau gweithredu ysgol gyfan mewn perthynas â materion amlweddog.   

Mae'r canllawiau diwygiedig yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl i ysgolion 

fabwysiadu a chynnal camau gweithredu ysgol gyfan, gan weithio ar draws y 

cwricwlwm presennol a'r un newydd i feithrin diwylliant ysgol cefnogol a gwerthoedd 

cyffredin. Mae'r ymagwedd hon at fwlio yn golygu y gellir cyflwyno'r mater yn raddol 

mewn ffordd briodol a pheidio â'i drin fel gwers 'untro'. Mae'r canllawiau gwrthfwlio 

diwygiedig yn cwmpasu ystyriaethau llesiant ehangach, y Fframwaith Cymhwysedd 

Digidol a'r cwricwlwm.  

 

C17. A yw'r canllawiau hyn yn gymwys i golegau, prifysgolion a darparwyr 

addysg eraill nad ydynt yn darparu addysg brif ffrwd?  

Er bod y canllawiau statudol diwygiedig wedi cael eu datblygu yn benodol ar gyfer 

darpariaeth ysgolion a gynhelir, gall llawer o'r egwyddorion a amlinellwyd yn y gyfres 

o ganllawiau gael eu trosglwyddo a'u datblygu gan golegau, prifysgolion a darparwyr 

addysg eraill os dymunant wneud hynny.  


