
Gwrando i brofiadau 
plant a phobl ifanc o 
fwlio yng Nghymru

STORI 
SAM

Gwireddu hawliau i holl blant Cymru

“Fe fydd e’n gwella. 
Mae wastad rhywun 
yno i siarad am y peth. 
Boed dy fam, dy chwaer, 
athrawes neu ffrind. Mae 
yna rywun yno i helpu; 
a mae’n rhaid i ti adael 
iddyn nhw wneud.” 

Disgybl ysgol uwchradd
Sam, gan Sophie
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Cyhoeddir yr adroddiad hwn er cof am Peter 
Clarke, Comisiynydd Plant cyntaf Cymru, a fu farw 
10 mlynedd yn ôl. Fel un o gyn-gyfarwyddwyr 
ChildLine Cymru a thrwy ei ymweliadau a’i 
gyfarfodydd â phlant a phobl ifanc ar draws y wlad, 
roedd Peter yn ymwybodol bod bwlio’n cael effaith 
arwyddocaol ar fywydau’r mwyafrif ohonyn nhw.  

Diolchiadau 

Hoffen ni ddiolch i’r holl blant a phobl ifanc – dros 
2000 ohonyn nhw – a gyfrannodd at yr adroddiad 
hwn. Rydyn ni hefyd yn ddiolchgar i’r gweithwyr 
proffesiynol – bron 300 ohonyn nhw – a fu’n 
cefnogi’r plant a’r bobl ifanc i gymryd rhan ac yn 
rhannu eu syniadau eu hunain ynghylch sut gallwn 
ni fynd i’r afael yn well â bwlio yng Nghymru. 

Hefyd, hoffem ddiolch yn fawr i Gwyther Rees, 
Ymchwilydd Doethurol o WISERD, Prifysgol 
Caerdydd, am ei holl waith yn dadansoddi’r 
cyfraniadau.  
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Bedair blynedd ar ddeg yn ddiweddarach, nawr 
mod innau yn y swydd honno, mae miloedd o 
blant a phobl ifanc wedi nodi mai bwlio yw eu prif 
flaenoriaeth i mi (Beth Nesa’, 20161. Yn yr hydref 
eleni, bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu ei 
chanllawiau ‘Parchu Eraill’, a hynny am y tro cyntaf. 
I helpu i lywio’r broses honno, ac i helpu i gyflawni 
fy ymrwymiad yn fy nghynllun tair blynedd ar 
gyfer plant a phobl ifanc i sicrhau bod profiadau 
cyfoes o fwlio yn cael eu deall yn well, a bod mwy 
o ysgolion yn mynd i’r afael â bwlio a’i atal yn fwy 
effeithiol, fe benderfynais i gynnal ymgynghoriad 
ar raddfa fawr o brofiadau plant o fwlio yn 2016. 
Roedd y gwaith yma yn cynnwys gweithio gyda 
phobl ifanc o ysgolion cynradd, uwchradd ac o 
fewn cymunedau - dros 2000 ohonynt - i gasglu 
eu teimladau a’u profiadau o fwlio.

Mae’r canlyniadau’n llawer rhy gyfarwydd. Mae 
bod yn wahanol a chael eu hynysu yn ffactorau 
pwysig sy’n golygu bod plant yn cael eu bwlio. 
Dywedodd plant wrthyn ni fod pobl sydd gerllaw 
a rhai sy’n tystio i’r bwlio yn aml yn cael eu 
portreadu fel rhai sy’n ansicr beth i’w wneud 
neu sy’n cael eu tynnu i sawl cyfeiriad. Yr ateb 
cadarnhaol mwyaf cyffredin o bell ffordd i fwlio 
oedd dweud wrth oedolyn y gallwch chi ymddiried 
ynddyn nhw, athrawon yn bennaf – mae plant 
yn gweld gweithredu uniongyrchol cadarn gan 

ysgolion fel rhywbeth pwysig iawn. Nid yw’n 
syndod bod seiberfwlio yn broblem fawr, yn 
arbennig mewn ysgolion uwchradd, ac mae’n cael 
ei weld fel math hynod ymwthiol o fwlio.  

Mae’n amlwg fod yna themau sy’n dal yn bodoli 
ers i fy rhagflaenydd arolygu plant a rhieni nôl yn 
2005. Mae plant dal yn datgan pryderon mawr 
am effaith bwlio ac yn dal yn adrodd ei bod 
hi’n bwysig medru rhannu’r baich gyda oedolyn 
roedden nhw’n ymddiried ynddyn nhw. Mae plant 

STORI 
SAM
Rhagair gan Sally Holland,  
Comisiynydd Plant Cymru  

Nôl yn 2003 soniodd y Comisiynydd Plant cyntaf,  Peter Clarke, yn ei
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon fod ‘bwlio’n bwnc sydd bron bob amser 
yn codi pan fydda i’n sgwrsio gyda phlant a phobl ifanc’. Y flwyddyn honno, 
cyflwynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru, fel yr oedd ar y pryd, ganllawiau 
‘Parchu Eraill’, oedd yn ceisio darparu gwybodaeth ynghylch mynd i’r afael â 
bwlio mewn ysgolion.  

Parhau ar y 
dudalen nesaf >>
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dal yn adnabod pobl sydd gerllaw a rhai sy’n tystio 
i’r bwlio yn bobl tyngedfenol. Mae’n beth cyffredin 
nawr i ysgolion gael polisi gwrth-fwlio. Er ein bod 
ni wedi clywed a gweld ymarferion gwych, mae 
e’n amlwg fod bwlio yn bryder cyffredin i blant 
yn 2017. Mae angen sgiliau ar blant, eu rhieni, 
athrawon a staff arall o fewn ysgolion i ymgymodi 
â bwlio pan mae’n digwydd ym mhob ysgol yng 
Nghymru.

Rydyn ni mewn cyfnod hollbwysig yng nghyswllt 
addysg yng Nghymru, gan fod y gwaith o 
ddiwygio’r cwricwlwm yn mynd rhagddo’n dda a’r 
canllawiau hirsefydlog ar fwlio yn cael eu hadolygu 
o’r diwedd. Diben yr adroddiad hwn yw amlygu 
effaith wirioneddol cael eu bwlio ar fywydau 
plant yng Nghymru’r 21ain ganrif, a sicrhau bod 
y negeseuon cadarn hyn yn dylanwadu ar ffurf 
y cwricwlwm newydd, hyfforddiant athrawon, a 
diwygio canllawiau gwrthfwlio. 

Ar sail yr hyn mae plant wedi’i rannu gyda fi, 
does dim amheuaeth o gwbl bod bwlio’n gallu 
cael effaith gwbl ddinistriol ar fywyd plentyn. 
O dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau’r Plentyn (CCUHP), mae gan blant 
hawliau dynol i fod yn ddiogel, i oroesi a ffynnu, 
i dderbyn addysg, cael gwrandawiad a chyflawni 
eu potensial. Mae bwlio’n broblem oesol, ond 
rwy’n credu bod gennym ni’r modd a’r symbyliad 
i’w atal a’i drechu yng Nghymru’r 21ain ganrif. 
Dylid galluogi pob ysgol weithredu dull ataliol 
ysgol gyfan, sy’n addysgu perthnasoedd iach a 
sgiliau datrys gwrthdaro i ddisgyblion, yn ogystal 
â strategaethau am adnabod a mynd i’r afael â 
bwlio.

Mae gennym ni gyfle gwirioneddol nawr i wrando 
a gweithredu ar sail y profiadau pwerus hyn, 
ac rwy’n gobeithio y bydd pawb sy’n darllen yr 
adroddiad hwn yn cael eu hysgogi i wneud hynny. 

<< Rhagair gan Sally Holland wedi’i barhau
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Dyma’r prif negeseuon o’n gwaith gyda phlant, 
pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.  Gofynnon 
ni i blant a phobl ifanc i rannu eu teimladau 
a phrofiadau trwy gymeriad dychmygol o’r 
enw ‘Sam’. Mae’r blaenoriaethau rydyn ni’n 
eu hawgrymu ar gyfer gwella i’w gweld ar 
dudalennau 27-29 

1.  Mae plant yn gweld ‘gwahaniaeth’ fel rhywbeth 
allweddol yng nghyswllt bwlio. Mae hyn yn 
cynnwys materion fel ethnigrwydd, tlodi, anabledd 
a stereoteipio rhywedd. Gall olygu pethau eraill 
hefyd fel gwedd gorfforol neu hoff weithgareddau. 
Mae’n bwysig cydnabod felly, o ran bod mewn 
perygl o ddioddef bwlio, y gall ‘gwahaniaeth’ olygu 
amrywiaeth mawr iawn o bethau.

2.  Ail ffactor pwysig yw bod yn ynysig. Mae 
portreadau o Sam yn aml yn cyfeirio at berson heb 
ffrindiau ac weithiau hefyd fel rhywun sy’n newydd 
i’r ysgol. Felly un o’r prif negeseuon gwaelodol yn 
y deunydd yw rôl amddiffynnol rhwydweithiau 
cryf o ffrindiau o ran lleihau risg dioddef bwlio, yn 
ogystal â chefnogi plant sy’n cael eu bwlio.  

3.  Mae plant eraill sy’n sefyll gerllaw neu sy’n 
tystio i’r bwlio yn aml yn cael eu portreadu fel 
rhai sy’n ansicr beth i’w wneud neu sy’n cael 
eu tynnu i sawl cyfeiriad. Mae hyn yn amlygu 
angen posibl am ragor o waith yng nghyswllt 
y rhai sy’n sefyll gerllaw, fel bod gan blant yr 
hyder i weithredu pan fyddan nhw’n dod yn 
ymwybodol o fwlio. 

4.  Yr ateb cadarnhaol mwyaf cyffredin o bell 
ffordd yn sefyllfa Sam oedd bod Sam neu rywun 
arall yn dweud wrth athro, ac yna bod yr athro’n 
datrys y broblem. Mae hon yn neges gadarnhaol 
iawn am sut mae plant yn gweld athrawon. Gall 
fod yn arwydd hefyd o deimladau diymadferth 
plant yn wyneb bwlio, a’u bod yn aml (yn 
arbennig yn yr ysgol gynradd) am i oedolyn 
ddatrys y broblem iddyn nhw. Felly, er bod 
cynlluniau cefnogi cyfoedion (roedd sylwadau 

cadarnhaol am y rhain, yn gyffredinol) a datblygu 
gallu plant i ymdopi yn rhan o’r ateb, mae plant 
hefyd yn gweld gweithredu cadarn uniongyrchol 
gan staff ysgolion fel rhywbeth pwysig iawn.

5.  Mae rhieni’n aml yn cael eu portreadu fel rhai 
sydd ddim yn ymateb neu sy’n aneffeithiol, a gallai 
hynny fod yn arwydd bod angen mwy o fentrau 
addysgol a chynyddu ymwybyddiaeth yn y maes 
hwn.

6.  O ran at bwy gallai Sam droi am help, thema 
oedd yn codi’n gyson oedd ‘ymddiriedaeth’. 
Mae’n ymddangos bod person y gallwch chi 
ymddiried ynddyn nhw i siarad â nhw yn llwybr 
allweddol wrth ddelio gyda bwlio. Mae amrywiaeth 
o oblygiadau i hyn yn achos ysgolion o ran sut 
mae ceisio creu’r mathau yma o berthnasoedd 
sydd wedi’u seilio ar ymddiriedaeth. 

NEGESEUON

Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd
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7.  Mae seiberfwlio yn broblem fawr, yn arbennig 
mewn ysgolion uwchradd, ac yn fath hynod 
ymwthiol o fwlio. Mae hefyd yn bwysig peidio â 
gweld hyn fel mater cwbl ar wahân, gan ei fod 
yn aml yn cael ei bortreadu fel rhywbeth sy’n 
digwydd ochr yn ochr â bwlio corfforol a geiriol, 
sef y ffurfiau llawer mwy cyffredin o fwlio a 
geir yn y deunydd naratif a gweledol. Doedd hi 
ddim yn arbennig o gyffredin i blant ddisgrifio 
ymddygiad oedd yn eithrio’n gymdeithasol 
yn y naratif, er bod hynny’n elfen gyffredin 
o ddiffiniadau o fwlio ac yn gallu cael effaith 
negyddol sylweddol ar blant. Mae hyn yn codi 
cwestiynau ynghylch sut mae plant yn diffinio 
ac yn deall bwlio.

8.  Gallai fod yn ddefnyddiol gwneud gwaith 
pellach o bersbectif plant sydd yn bwlio, a 
hynny o ran ymateb i’w hanghenion a hefyd fel 
llwybr arall i fynd i’r afael â bwlio.

9.  Soniodd pobl ifanc yn yr ysgol uwchradd 
lawer am amrywiaeth a pharch. Roedden nhw 
fel petaen nhw’n gweld diwylliant cyffredinol 
yr ysgol fel ffactor pwysig o ran lefelau bwlio. 
Cafwyd cryn nifer o awgrymiadau ynghylch 
mentrau addysgol ac ymgyrchoedd oedd nid 
yn unig yn trafod bwlio’n benodol, ond hefyd 
yn sôn yn fwy cyffredinol am amrywiaeth ac yn 
herio stereoteipiau. 

10.  Mae sawl ysgol ledled Cymru yn mynd i’r 
afael â bwlio yn effeithiol ar hyn o bryd, 
ac mae rhai ohonynt wedi’u cynnwys yn yr 
adroddiad fel enghreifftiau diddorol.

Yn olaf, neges drosfwaol yw cryfder yr emosiynau 
negyddol yn y data o ran lluniau a geiriau sy’n 
ategu pa mor ddinistriol y gall bwlio fod i blant. 
Mae hyn yn cefnogi tystiolaeth ymchwil ar y 
cysylltiad cryf rhwng dioddef bwlio a bod â lefel 
isel o lesiant yn ystod plentyndod a hefyd yn 
llawer ddiweddarach, fel oedolyn. Enghraifft o’r 
pwynt hwn oedd bod rhai plant yn gweld mynd at 
yr heddlu fel opsiwn ymarferol yng nghyswllt cael 
eu bwlio. Mae’r deunydd yn amlygu unwaith eto 
gymaint o ddifri dylai oedolion fod wrth ymateb i 
fwlio yn ystod plentyndod. 

‘Ei hunllef waethaf’ 

‘Arswydus. Sai’n moyn byw ragor. 
Rhaid bod bywyd yn fy nghasáu 
i am ryw reswm.’ 

‘Hoffen i neidio oddi ar bont a 
dianc. Sai’n moyn byw fel hyn’
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CEFNDIR

Bu dros 7000 o blant, pobl ifanc ac oedolion yn 
cymryd rhan. Dewisodd mwyafrif llethol o’r plant 
a’r bobl ifanc fwlio yn brif flaenoriaeth. 

Er i’r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc ddweud 
eu bod yn teimlo’n ddiogel yn yr ysgol ac yn eu 
cymunedau, roeddwn i’n siomedig i ddysgu o’r 
gwaith bod lleiafrif sylweddol o blant a phobl ifanc 
yn dweud nad oedd hynny’n wir. Fe ddwedson 
nhw wrthyf fi fod bwlio, risgiau yn sgîl ‘pobl eraill’ a 
theimlo’n unig yn faterion pwysig oedd yn effeithio 
arnyn nhw. Roedd hyn yn arbennig o wir yn achos 
plant a phobl ifanc o gefndir llai cyfoethog.  

Roedd profiadau o gael eu taro, eu heithrio’n 
gymdeithasol a chael plant a phobl ifanc eraill yn 
galw enwau arnyn nhw yn yr ysgol yn brofiadau 
cymharol gyffredin, yn arbennig ymhlith plant 
cynradd. Rydyn ni’n gwybod bod plant sy’n profi 
bwlio yn llai tebygol o ymdopi yn yr ysgol ac 
yn fwy tebygol o ‘golli diddordeb2’. Er nad yw 
canlyniadau Beth Nesa’ yn cynrychioli cysylltiad 
achosol uniongyrchol, roedd tuedd i bobl ifanc 
oedd wedi cael eu bwlio feddu ar lefelau is o 
lesiant emosiynol.   

Yn fy ‘Nghynllun ar gyfer Pob Plentyn a Pherson 
Ifanc 2016-193’, fe wnes i amlinellu fy mwriadau i 
Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus 
wneud cynnydd sylweddol er mwyn sicrhau erbyn 
2019 bod:  

n    Profiadau cyfoes plant o fwlio yn cael eu deall 
yn well, a bod ysgolion yn atal ac yn mynd i’r 
afael â bwlio yn fwy effeithiol;  

n    Plant a phobl ifanc yn cael mynediad i’r 
gwasanaethau iechyd meddwl mae arnyn nhw 
eu hangen, a hynny’n brydlon; a

n    Rhaglenni cryfach yn cael eu sefydlu i 
hybu iechyd a llesiant emosiynol a chefnogi 
cydlyniant ein gwasanaethau cymdeithasol a 
iechyd, ysgolion a gwasanaethau ieuenctid. 

Yn fy mlwyddyn gyntaf fel Comisiynydd roeddwn i am gael gwybod 
beth oedd y pethau pwysicaf i blant a phobl ifanc ledled Cymru. Er mwyn 
gwneud hynny, fe wnes i lansio ymgynghoriad Cymru-gyfan o’r enw Beth 
Nesa’ i glywed barn plant a phobl ifanc ar sawl agwedd ar fywyd beunyddiol; y 
gwasanaethau maen nhw’n eu defnyddio, yr ysgolion maen nhw’n eu mynychu 
a’r cymunedau lle maen nhw’n byw. Fe ofynnais i hefyd iddyn nhw bennu eu 
blaenoriaethau eu hunain; y pethau roedden nhw’n meddwl dylwn i fod yn 
canolbwyntio arnyn nhw fel Comisiynydd Plant, i lywio fy nghynllun gwaith. 

Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd
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METHODOLEG
Mae fy nghynlluniau Llysgenhadon  ar gyfer ysgolion a grwpiau cymunedol 
yn galluogi plant a phobl ifanc i lywio fy ngwaith trwy gwblhau ‘tasgau’. 
Plant a phobl ifanc mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac mewn grwpiau 
cymunedol yw’r llysgenhadon, ac maen nhw’n rhoi gwybod i blant eraill ac 
oedolion ynghylch hawliau dynol plant ac yn rhoi gwybod i’r Comisiynydd 
Plant am faterion sy’n bwysig i blant yn eu cymuned. 

Er mwyn archwilio canfyddiadau plant o gael eu 
bwlio, fe wnaethon ni ymgysylltu â phlant trwy 
ymarferiad alldaflu oedd yn rhoi cyfle i’r plant 
a’r bobl ifanc fynegi eu teimladau a’u profiadau 
trwy gymeriad dychmygol o’r enw ‘Sam’. Fe 
ofynnon ni i’r plant adrodd Stori Sam, gan ddweud 
wrthyn nhw bod Sam yr un oed â nhw, yn dod o’u 
cymuned, ac yn profi bwlio. Ni nodwyd beth oedd 
rhywedd Sam. 

Er mwyn gwahaniaethu’r dasg i wahanol 
oedrannau, gwahoddwyd y disgyblion uwchradd i 
greu blog neu log fideo fyddai’n dangos profiadau 
Sam. Yn achos plant cynradd, darparwyd 
amrywiaeth o dempledi syml i’w cefnogi i greu 
darlun, cartŵn neu naratif. Ochr yn ochr â’r ddau 
dempled yma roedd cwestiynau adeiladu a allai 
gael eu defnyddio i helpu’r plant i strwythuro’u 
hymatebion.   

Fe wnaethon ni hefyd ddatblygu gweithdy 
gan ddefnyddio technegau trafod a drama, yr 
oedd modd eu haddasu at ofynion gwahanol. 
Cyflwynwyd cymeriad dychmygol Sam yn y 
gweithdy, a gwahoddwyd y cyfranogwyr i weithio 
mewn grwpiau bach a chreu golygfa ddisymud 
oedd yn cyfleu profiad Sam. Wedyn byddai’r 
cyfranogwyr eraill yn edrych ar bob golygfa, i 
drafod beth allai fod yn digwydd. Roedd gwahodd 
y plant i greu sefyllfaoedd oedd wedi’u seilio ar 
gymeriad dychmygol yn creu amgylchedd diogel 
lle nad oedd angen i unrhyw blentyn na pherson 
ifanc gyfeirio at brofiad personol, ond ar yr un 
pryd, roedd y dechneg yn golygu bod modd i’r 
cyfranogwyr arwain y drafodaeth, oedd yn cael ei 
thywys gan flaenoriaethau a syniadau’r bobl ifanc.    

‘Trist; unig; yn ei byd bach ei hun’  
Disgybl ysgol gynradd

‘Pryderu y bydd hyn yn  

digwydd am byth’ 
Disgybl ysgol gynradd
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Gwahoddwyd y plant oedd wedi creu’r olygfa 
hefyd i fyfyrio ar deimladau, cymhelliad ac 
ymatebion y cymeriad roedden nhw’n ei 
gynrychioli, gan ddefnyddio techneg ‘olrhain 
meddyliau’. Roedd yr adran hon yn aml yn 
cynhyrchu gwybodaeth werthfawr o ran beth 
oedd achosion ac effeithiau bwlio ym marn y plant. 
  
I ddod â’r gweithdy i ben, bu’r plant a’r bobl ifanc 
yn trafod beth allai gael ei wneud i helpu ‘Sam’, 
a thrwy wneud hynny yn cael cyfle i rannu llawer 
o’u syniadau am ffyrdd effeithiol o atal a threchu 
bwlio.  

Pwy fu’n cymryd rhan?

Yn ogystal â’r 1510 o blant wnaeth danfon darnau 
o waith creadigol, cymerodd 757 o blant a phobl 
ifanc ran mewn 33 o weithdai Stori Sam. Roedd 
434 o’r plant o dan 11 oed a 323 o blant a phobl 
ifanc rhwng 11 ac 18 oed. Daethon ni i gysylltiad â 
mwyafrif y grwpiau cynradd trwy ein Rhwydwaith 
Llysgenhadon Gwych. Oddi mewn i’r grŵp hŷn o 
323 o bobl ifanc, fe aethon ni ati’n rhagweithiol i 
sicrhau ein bod ni’n ymgynghori â grŵp amrywiol 
o blant a phobl ifanc. Mae’r plant a’r bobl ifanc yn 
y grŵp hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o addysg 
Gymraeg, Grŵp Diogelu, plant a phobl ifanc ag 
anableddau, Ymadawyr Gofal, Gofalwyr Ifanc, 
Cyngor Ieuenctid, Pobl Ifanc sy’n dilyn Cwricwlwm 
Amgen, grŵp cefnogi teuluol, pobl ifanc yn y 
system cyfiawnder troseddol, grwpiau LHDT+ a 
phlant a phobl ifanc o gymunedau Lleiafrifoedd 
Ethnig a Du (BME). Cyflwynwyd 14 o weithdai yn 
ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg. 

‘Yn torri calon, yn llawn trallod’ 
Disgybl ysgol gynradd

‘Mae hi’n amddifadu ei hun o 
faetholion’  
Grŵp cyfiawnder ieuenctid
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DADANSODDIAD
O’R DEUNYDD A GAFWYD GAN BLANT A PHOBL IFANC

n     Roedd y deunydd a gasglwyd gan y plant 
a’r bobl ifanc yn cynnwys 1510 o eitemau – 
lluniadau, stribedi cartŵn, a darnau ysgrifenedig 
– a nodiadau o’r gweithdai a gynhaliwyd 
gyda grwpiau o blant a phobl ifanc. Casglwyd 
y deunydd gweledol yn bennaf gan blant 
cynradd, tra bod y gwaith ysgrifenedig a’r 
gweithdai’n cwmpasu’r grwpiau oed cynradd ac 
uwchradd. 

n     Roedd y deunydd gweledol ac ysgrifenedig yn 
gyfoethog iawn o ran manylion a dealltwriaeth 
o sut mae plant yn gweld bwlio. Cynhyrchodd 
y gweithdai wybodaeth werthfawr am 
sefyllfaoedd bwlio nodweddiadol a syniadau 
plant a phobl ifanc ynghylch atebion i ddatrys 
bwlio.  

n    Datblygwyd fframwaith i ddadansoddi’r 
deunydd, yn wreiddiol wedi’i seilio ar syniadau 
oedd yn deillio o gyfarfod gyda’r staff yn 
swyddfa’r Comisiynydd Plant, cyn eu datblygu 
ymhellach trwy dadansoddiad peilot. Roedd y 
fframwaith yn canolbwyntio ar y deunydd ac yn 
ei drefnu o dan naw thema allweddol: 

 
1. Sam (y plentyn oedd yn profi’r bwlio) 

 2. Y bwli neu’r bwlis

 3. Y bwlio

 4.  Teimladau Sam and immediate reactions to 
being bullied

 5.  Gweithredoedd Sam a’r ymatebion 
uniongyrchol i’r bwlio

 6. Y bobl eraill oedd yn ymwneud â’r sefyllfa

 7. Gweithredoedd pobl eraill

 8. Canlyniadau’r bwlio

 9.  Syniadau plant a phobl ifanc am atebion i’r 
bwlio

Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd.

Darlun o gartwn gan 
ddisgybl ysgol gynradd.
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1.  Sam 

n    Y ddwy nodwedd allweddol yn nisgrifiadau’r 
plant o Sam oedd bod yn ynysig ac yn wahanol.

n     Bod yn ynysig. Roedd y disgrifiad o Sam yn 
aml yn sôn am rywun heb ffrindiau ac roedd 
ef/hi hefyd yn cael ei b/phortreadu fel plentyn 
oedd newydd gychwyn mewn ysgol newydd 
ac a oedd felly heb rwydweithiau o ffrindiau. 
Mae’n ymddangos bod plant yn gweld bod heb 
ffrindiau fel ffactor pwysig oedd yn eu gwneud 
yn agored i niwed o ran tebygolrwydd cael eu 
bwlio. 

Darlun o gartwn gan ddisgybl ysgol 
gynradd

Rydw i’n mwynhau gwau, ac 
oherwydd hynny rydw i’n cael fy 
mwlio. Maen nhw’n dweud mod 
i’n “gwneud yr un pethau â’u 
mam-gu 90 oed”. Maen nhw’n 
meddwl ddylai plant 10 oed ddim 
gwneud hynny, ac mae’n aml yn 

golygu mod i’n cael fy mwlio. 
Disgybl ysgol gynradd

Mae pobl yn chwerthin ar sut mae 

Sam yn gwisgo dillad wahanol
Disgybl ysgol gynradd



Stori Sam

12

n     Gwahaniaeth. Roedd y portread o Sam yn aml 
yn sôn am rywun oedd yn wahanol i’r plant 
eraill mewn rhyw ffordd, ac roedd cysylltiad 
penodol neu’n cael ei awgrymu rhwng hynny 
a dioddef bwlio. Roedd y gwahaniaethau’n 
cynnwys pethau fel gwedd gorfforol, 
anableddau, tlodi, ethnigrwydd, crefydd a 
pheidio â ffitio i stereoteipiau rhywedd. Ar 
ben hynny, disgrifiwyd amrywiaeth o faterion 
eraill, gan gynnwys bod yn arbennig o dda am 
wneud gwaith academaidd neu weithgareddau 
chwaraeon a hoffi gwneud pethau gwahanol i 
blant eraill. Roedd hyn yn pwysleisio nad yw’r 
mathau o ‘wahaniaeth’ sy’n gysylltiedig â risg 
dioddef bwlio bob amser yn rhai amlwg. 

Bachgen ar y llwyfan yn dawnsio yw 
Sam – nid stereoteip o fachgen
‘Dyw e ddim ble rydych chi’n disgwyl 
iddo fe fod’

‘Mae pwysau i fod yn un o’r bois’
Cael ei fwlio oherwydd ei fod e ddim 
yn ffitio i’r stereoteip o fachgen.

2 fachgen yn yr olygfa  
– yn ymddwyn fel ‘llanciau’

Mae Sam yn cael ei feirniadu 
oherwydd bod e ddim yn y lle cywir, 
does dim parch ato fe.

Soniodd y grŵp am ‘feirniadu’  

– maen nhw’n ei ‘feirniadu’ fe.
Nodiadau o weithdy gyda disgyblion  
ysgol uwchradd

Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd
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2.  Y bwli neu’r bwlis 

n     Roedd y disgrifiadau o’r bwlis yn y deunydd 
yn llai manwl na’r disgrifiadau o Sam. Cafwyd 
portreadau amrywiol o’r bwli neu’r bwlis 
fel unigolion, parau neu grwpiau. Doedd eu 
nodweddion a’u cymhellion ddim yn cael 
eu trafod yn aml iawn. Efallai bod hynny i’w 
ddisgwyl oherwydd bod y prosiect hwn yn 
canolbwyntio ar Stori Sam fel plentyn oedd yn 
profi bwlio. 

3. Y bwlio

n     ‘Rhesymau’ am y bwlio.  O ganlyniad i’r uchod, 
roedd yr esboniadau ynghylch pam roedd y 
bwlio’n digwydd yn tueddu i ganolbwyntio mwy 
ar themâu gwahaniaeth Sam a’i natur ynysig na 
chymhellion y bwli(s). 

n     Mathau o fwlio.  Cam-drin corfforol a geiriol 
oedd y mathau mwyaf cyffredin yn y deunydd 
gweledol a’r naratif, a gasglwyd yn bennaf gan 
blant cynradd. Roedd llawer mwy o sôn am 
seiberfwlio yn y deunydd a gasglwyd gan blant 
uwchradd, ac roedden nhw’n gweld hynny’n 
broblem fawr. Mathau eraill o fwlio y soniwyd 
amdanynt yn llai aml oedd eithrio cymdeithasol, 
gorfodaeth fel cymryd arian cinio plentyn, 
ac achosion o fwlio penodol hiliol. Roedd yn 
gyffredin iawn gweld sawl math o fwlio yn yr un 
hanesion. 

Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd

‘Anweledig ac amhosib ei weld. 
Pryderus, ofnadwy, bach, trist, 
ofnus, mewn braw, yn teimlo 
embaras ac y bydd e’n ddi-werth. 
Beth fydd hi’n gwneud y diwrnod 

nesa? Disgybl ysgol gynradd
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Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd

Roedd bachgen yn rhoi cic i Sam bob 

tro byddai’n gwneud gwaith da
Disgybl ysgol gynradd

Byddai gang [y bwli] yn gwthio Sam 

i’r hewl pan fyddai ceir yn dod.
Disgybl ysgol gynradd

Trafodaeth: teimlai’r grŵp mai 
seiberfwlio yw’r math ar fwlio y mae 
angen mynd i’r afael ag e a’r math o 
fwlio mewn nhw’n ei ofni fwyaf/yn 
fwyaf ymwybodol ohono. Maen nhw’n 
teimlo ei fod yn guddiedig, yn anodd 
ei weld, ac yn anodd ei brofi neu roi 
gwybod amdano. Mae’n hawdd gweld 
effaith gorfforol llygad du, ond allwch 
chi ddim gweld effaith seicolegol. Y 
disgrifiad o hyn oedd ‘bwlio meddyliol’ 
‘Mae’r bwlis yn byw yn dy boced’
Nodiadau o weithdy gyda disgyblion ysgol uwchradd

Ew your so disgusting 

and ugly

You and kill yourself

It might actually make 

you clean Imao

*go 29 Nov 19:34

Seen

Go and drink 

some bleach

n      Lleoliad.  Roedd y bwlio a ddisgrifiwyd yn 
digwydd yn bennaf yng nghyd-destun yr 
ysgol, ac yn arbennig mewn mannau chwarae a 
lleoedd awyr agored eraill. Efallai bod hynny’n 
rhannol oherwydd bod gweithgareddau Stori 
Sam yn digwydd yn bennaf mewn ysgolion. 

n     Nid oedd pobl gerllaw neu dystion i’r bwlio’n 
cael eu portreadu’n aml yn y deunydd gweledol 
a naratif, oedd yn tueddu i ganolbwyntio ar 
Sam a’r bwlis. Ond roedd y gweithgareddau 
sefyllfaoedd disymud yn y gweithdai yn gyfle 
i edrych ar y mater hwn. Ymddengys bod 
plant sy’n sefyll gerllaw yn aml yn teimlo eu 
bod yn cael eu tynnu i wahanol gyfeiriadau 
(naill ai i helpu Sam, i ochri gyda’r bwli, neu i 
anwybyddu’r sefyllfa) a’u bod yn ansicr beth i’w 
wneud. Ambell waith, mae athrawon yn cael eu 
cynnwys fel pobl gerllaw, weithiau’n ymyrryd 
yn weithredol, ond dro arall yn ymddangos fel 
petaent yn anymwybodol o’r sefyllfa, neu o 
bosib yn ei hanwybyddu. 

n     Roedd y senarios bwlio a ddisgrifiwyd yn 
amrywio o achosion untro i sefyllfaoedd oedd 
yn parhau am sawl blwyddyn, ac weithiau’n 
digwydd bob dydd. Mae’n eglur, fodd bynnag, 
bod plant yn gweld hyd yn oed achosion ynysig 
o fwlio fel rhai a allai gael canlyniadau negyddol 
sylweddol. 



Stori Sam

15

Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd

Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd

4.  Teimladau ac ymateb Sam  

n      Mae teimladau Sam a sut mae’n ymateb i’r 
bwlio yn cael llawer iawn o sylw yn y deunydd.

n     Yn emosiynol, mae llawer o iaith a delweddau 
pwerus sy’n creu argraff gref yn cael eu 
defnyddio i ddisgrifio effaith bwlio ar Sam. 
Mae’n amlwg pa mor niweidiol yw bwlio ym 
marn plant. 

n     Mae’r plant hefyd yn disgrifio rhai o ymatebion 
posibl Sam a’i (h)ymddygiad o ganlyniad i 
ddioddef bwlio. Sonnir am drafferth cysgu ac 
encilio cymdeithasol, ac mae pwyslais eitha 
cryf ar y ffaith bod Sam ddim eisiau mynd i’r 
ysgol. Mae hyn yn amlygu’r posibilrwydd y 
gallai problemau presenoldeb fod yn arwydd o 
brofiadau bwlio posibl. 

5.  Gweithredoedd Sam  

n     Mae’r portread o Sam yn aml yn cyflwyno 
person goddefol, sydd ddim yn cymryd 
camau’n annibynnol yn sgîl dioddef bwlio. Ceir 
cyfeiriadau cyson at ofni’r canlyniadau (yn 
arbennig rhagor o fwlio) fel rheswm am hyn. 
Hefyd ceir disgrifiadau weithiau o ymdrechion i 
anwybyddu neu osgoi’r bwlio. 

n      Pan ddangosir Sam fel rhywun, sy’n 
gweithredu, yr ymateb mwyaf cyffredin o bell 
ffordd yw dweud wrth rywun, ac athrawon yw’r 
bobl fwyaf tebygol i ddweud wrthyn nhw, er 
bod cyfeiriadau cyson hefyd at ffrindiau, rhieni 
ac asiantaethau helpu. 

n      Ymddengys yn gyffredinol bod herio’r bwlis 
yn cael ei weld fel syniad peryglus, nad yw’n 
ymarferol bosib. 
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6.  Pobl eraill  

n     Yn fras, mae pedwar grŵp o bobl eraill wedi’u 
nodi yn y deunydd. Fwy neu lai yn nhrefn 
amlder, y bobl hynny yw athrawon a staff eraill 
yr ysgol, ffrindiau, rhieni ac aelodau eraill o’r 
teulu, ac asiantaethau eraill. Mewn rhai achosion 
sonnir am gynlluniau penodol mewn ysgolion.

7.  Gweithredoedd pobl eraill

n      Mae pobl eraill yn cael eu portreadu mewn 
rolau gweithredol ac ymatebol yn y naratifau. 
Yn aml mae ffrindiau a phlant eraill, er 
enghraifft, yn cael eu dangos yn sylwi bod 
Sam wedi ypsetio ac yn cynnig cefnogaeth. 
Hefyd mae athrawon a rhieni weithiau’n cael eu 
darlunio yn yr un modd. 

Helo, fy enw i yw Ben ac rydw i’n 14 oed. 
Mae’r flwyddyn ysgol newydd ddechrau; 
nawr rydw i ym mlwyddyn 10. Rydw i 
wedi mwynhau’r tair blynedd cyntaf yn 
yr ysgol hon ac wedi gwneud llawer o 
ffrindiau newydd. Ond yn ddiweddar, 
rydw i wedi sylwi bod hen ffrind wedi 
bod yn ymddwyn yn wahanol. Mae Sam 
hefyd yn 14 oed, ac rydyn ni wedi nabod 
ein gilydd ers blynyddoedd, ond dros y 
blynyddoedd rydyn ni wedi tyfu ar wahân 
a gwneud ffrindiau newydd, gwahanol. 
Rwy’n poeni am Sam. Rwy wedi sylwi ar 
newid ynddo fe, achos mae’n edrych yn 
drist ac yn isel iawn. Rydw i’n gwybod ei 
fod e’n cael trafferthion gartre, ond mae 
rhywbeth arall o’i le yn bendant. Dyw e 
ddim yn hapus ac yn swnllyd fel arfer, 
yn araf bach mae wedi pellhau mwy 
oddi wrth bawb ac mae’n edrych fel bod 
rhywbeth yn ei ypsetio. Dwy ddim yn 
siŵr beth galla i wneud i helpu; dydyn ni 
braidd byth yn siarad erbyn hyn, ond dwy 
ddim yn credu bod neb heblaw fi wedi 
sylwi ar y newid. Dydw i ddim yn gwybod 
beth sy’n bod a dydw i ddim yn gwybod 

beth i’w wneud….

Stori Sam, gan ddisgybl ysgol uwchradd

Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd
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Roedd Sam yn cael ei fwlio gan D, bwli’r 
ysgol. Doedd dim stop ar y peth. Roedd 
yn cael ei gam-drin yn gorfforol, ei 
seiberfwlio, ac roedd yn teimlo’n drist. 
Mae Sam yn poeni achos bod e’n teimlo 
bydd hyn yn mynd ymlaen am byth, yn yr 
ysgol a’r tu allan. Roedd Sam yn meddwl 
y dyle fe ddweud wrth rywun, ond roedd 
e’n ofni bydden nhw’n chwerthin ac yn 
dweud wrth ei ffrindiau. Fe ddwedodd 
e wrth ei fam, ac fe ffoniodd ei fam 
ChildLine (0800 1111) a dweud wrthyn 
nhw am D. Fe ddwedson nhw “Rydyn ni 
wedi cael problemau gyda fe o’r blaen” 
ac fe roeson nhw gyngor i Sam, sef cadw 
draw oddi wrth D ac aros draw, beth 
bynnag fyddai’n digwydd. Chafodd e 

ddim ei fwlio byth eto. 

n      At ei gilydd mae athrawon yn cael eu 
portreadu’n weithredol ac yn gadarnhaol, 
fel arfer yn bod yn effeithiol wrth ddatrys 
a stopio’r bwlio. Ymhlith y gweithredoedd 
penodol mae dweud y drefn wrth y bwli, gofyn 
iddyn nhw ymddiheuro, a chymryd amrywiol 
gamau eraill sy’n eu gwahardd o’r ysgol dros 
dro neu’n barhaol. Mae rhai dulliau gweithredu 
llai uniongyrchol, fel defnyddio amser cylch neu 
drafodaethau grŵp cyffredinol ynghylch effaith 
bwlio, hefyd weithiau’n cael eu cyflwyno fel rhai 
effeithiol. 

n      Mae ffrindiau a phlant eraill yn cyflawni rôl 
allweddol, sydd fel arfer yn gadarnhaol, mewn 
llawer o hanesion, yn cynnig cefnogaeth a 
chysur i Sam, yn gweithredu ar ran Sam (e.e. 
dweud wrth athro), neu weithiau’n galluogi Sam 
i ddatrys y sefyllfa ei hun trwy ‘sefyll lan’ i’r bwli. 

n     Mae rhieni ac aelodau eraill o’r teulu yn cael 
eu portreadu mewn modd llawer mwy cymysg. 
Mae nifer o achosion o rieni’n ymddangos heb 
ddiddordeb yn Sam neu heb gydymdeimlad â 
Sam, neu’n awgrymu y dylai anwybyddu, osgoi 
neu herio’r bwli. Mae hefyd achosion rheolaidd 
lle mae rhieni’n cymryd camau mwy cadarnhaol 
i gefnogi Sam neu weithredu ar ei r(h)an. 

n      Yr asiantaeth arall fwyaf cyffredin y soniwyd 
amdani oedd Childline. Yn gyffredinol, mae 
barn bod asiantaethau eraill yn gallu helpu, er 
bod y plant yn aml i weld braidd yn ansicr sut 
yn union gallen nhw wneud hynny. 

n     Cafwyd sawl achos o sôn  yn gadarnhaol 
am gynlluniau penodol yn yrysgol fel 
cynlluniau cyfeillio. Weithiau roedden nhw’n 
cael eu darlunio yn y naratif, ond yn fwy aml 
roedden nhw’n cael eu defnyddio’n enghraifft 
gadarnhaol o’r adnoddau fyddai ar gael i Sam 
yn yr ysgol yr oedd y plant yn mynd iddi. 

Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd
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8.  Canlyniadau

n      Roedd diwedd cadarnhaol i fwyafrif mawr y 
naratifau. Gan mwyaf, roedd sôn bod y bwlio’n 
dod i ben neu’n cael ei ddatrys. Yn aml, roedd 
y bwlis yn ymddiheuro i Sam, ac roedd yn 
gyffredin mai canlyniad y senario oedd bod 
Sam yn dod yn ffrindiau gyda’r bwlis neu gyda 
phlant eraill. Mae’n ddiddorol nodi’r cysylltiad 
rhwng y canlyniad yma a’r darluniadau cyson 
o Sam fel rhywun heb ffrindiau ac yn ynysig ar 
ddechrau’r storïau.  

n      Roedd rhai canlyniadau mwy negyddol neu 
amhendant sy’n dangos barn plant ynghylch 
effaith negyddol bosibl bwlio yn y tymor hir. 

9. Atebion 

n   O ran syniadau plant a phobl ifanc ynghylch sut 
i fynd i’r afael â bwlio, roedd ffocws eitha cryf ar 
ymateb i achosion unigol. Roedd llawer o blant 
yn tueddu i weld oedolion fel pobl oedd yn 
gallu datrys achosion o fwlio. Roedd pwyslais 
cyffredin ar fater ‘ymddiriedaeth’ o ran gallu 
siarad â rhywun. 

Darlun o gartwn gan ddisgybl 
ysgol gynradd

Roedd hyn yn gwneud i Sam deimlo 
ei fod bob amser yn mynd i ddioddef. 
Roedd hefyd yn gwneud iddo deimlo 
bod neb eisiau fe nac â gofal amdano 
fe. Roedd yn gwneud iddo fe deimlo’n 
glostroffobig. Roedd yn ofni, tase 
fe’n dweud wrth yr athro/oedolyn y 
byddai C yn gwneud i’w gang droi 
arno fe. Ond yn fwy na dim roedd yn 
gwneud iddo fe deimlo’n drist.
Disgybl ysgol gynradd

yn y diwedd... bu’n ddigon dewr 
i ddweud wrth athro oherwydd y 
bygythiad.
Disgybl ysgol gynradd

n      Un thema yn syniadau’r plant ar gyfer 
ymatebion mwy strategol ac ataliol oedd 
addysg a chynyddu ymwybyddiaeth – naill ai’n 
benodol ynghylch bwlio neu ynghylch materion 
cysylltiedig fel parch at amrywiaeth. 

Byddwn i’n trefnu mainc ffrindiau 
neu’n gofalu bod y rhai mawr yn 
gofalu am y rhai bach. Pobl yn 
dweud wrth blant os ydyn nhw eisiau 
chwarae gyda chi a dod yn ffrindiau
Disgybl ysgol gynradd

Byddai’n help mawr tasen nhw’n 
trefnu ambell stop ffrindiau lle gallwn i 
fynd wrth deimlo’n drist neu’n unig, lle 
byddai pobl yn dod i chwarae gyda fi. 
Neu, trwy fod â pholisi gwrthfwlio yn 
yr ysgol neu fis gwrthfwlio yn yr ysgol 
i wneud pobl yn fwy ymwybodol. 
Disgybl ysgol gynradd
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n      Soniodd y plant a’r bobl ifanc hefyd am 
amrywiaeth o gynlluniau eraill ataliol a 
chysylltiedig â chyfoedion a allai helpu gyda 
bwlio yn eu barn nhw. 

Syniadau ar gyfer mentrau addysgu a chynyddu 
ymwybyddiaeth

n     Dylai pob myfyriwr wneud wythnosau 
gwrthfwlio i wneud i bawb feddwl am hyn

n     Herio stereoteipiau / Amrywiaeth

n     Ymgyrch i gynyddu ymwybyddiaeth

n     Addysgu ynghylch pam mae pobl yn wahanol

n     Darlithoedd i ddisgyblion i’w dysgu pa mor 
bwysig yw hyn

n     Dylai rhieni gael gwybod pa mor bwysig yw hyn

n     Gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod beth yw 
bwlio (nid dim ond ymddygiad plentynnaidd)

n     Cynyddu ymwybyddiaeth o seiberfwlio

n     Gofyn i’r heddlu siarad â’r ysgol am fwlio

n     Gwersi ABCh am barch 

n     Addysgu am fwlio  

n     Addysgu disgyblion am y gwahaniaeth rhwng 
ffraeo a bwlio 

n     Cael mwy o bobl i ddod i fewn i siarad yn yr 
ysgolion 

n     Addysgu eich hunain am fwlio  - KiVa4

n      Llyfrau straeon bwlio yn y llyfrgell 

n     ‘Role models’ - pobl enwog - i hyrwyddo gwrth-
fwlio, ymddygiad bositif ac hapusrwydd ein 
hunain ac eraill 

n     Pobl gwrth-fwlio yn dod i fewn  

n     Siarad am bod yn saff ar y we/ar-lein 

n     Siarad hefo bob athro 

n     Addysgu pobl am grefydd a hil

n      Dangos canlyniadau ymwneud â hyn a dweud 
wrth yr athro

n     Dangos fideos bwlio – beth fyddech chi’n 
gwneud?

n      Roedd peth cydnabyddiaeth o broblemau 
ac anghenion bwlis hefyd, a gweld camau 
gweithredu ynghylch hynny fel un o’r atebion i 
fwlio.

Gwneud i fwlis ddeall.

Dyw bwlis ddim yn gwybod yr effaith.

Dysgu am gefndir y bwli er mwyn ei 
helpu i newid ymddygiad.

Gwneud yn siŵr bod y bwli’n deall 
canlyniadau’r pethau mae’n eu 
gwneud – e.e. dweud y drefn.

Sgiliau cymdeithasol – ble mae’r bwlis 
yn mynd amser cinio.

Siarad â’r bwlio i ffindio mas pam.

Dod i ddeall pam mae plant yn bwlio 
– help i’r bwlis hefyd.

Sortio materion cartref y bwli.

Gofyn pam i’r bwli? Falle byddai dim 
ateb ganddyn nhw.

Cynnwys rhieni’r plentyn sy’n cael ei 
fwlio a’r plentyn sy’n gwneud y bwlio.
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CANFYDDIADAU ALLWEDDOL
GAN BOBL BROFFESIYNOL SY’N 
GWEITHIO GYDA PHLANT A PHOBL IFANC

Mae’r canfyddiadau  hyn wedi’u seilio ar nodiadau o gyfarfodydd allanol, 
sesiynau cyfnewid tystiolaeth, gweithdai athrawon ac astudiaethau achos a 
ddarparwyd gan weithwyr proffesiynol. Bu  bron 300 o weithwyr proffesiynol 
yn cymryd rhan, yn cynrychioli pob awdurdod lleol yng Nghymru. 

Y darlun cenedlaethol:
Cysondeb 

Mynegodd nifer o gyfranogwyr awydd am fwy 
o gysondeb ar draws ysgolion oddi mewn i 
ardaloedd awdurdodau lleol ac ar draws Cymru 
yn gyffredinol. Mae’r deunydd yn ei grynswth yn 
awgrymu darlun amrywiol ac anwastad iawn. 

Mynegodd y gweithwyr proffesiynol awydd i 
Lywodraeth Cymru roi arweiniad ar y mater hwn. 
Fodd bynnag, nid oedd yn ymddangos bod y 
canllawiau ‘Parchu Eraill’ a gynhyrchwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn hysbys i bawb, ac roedd 
Llywodraeth Cymru wedi derbyn adborth gan 
awdurdodau lleol bod lle i’w gwella. Ar adeg 
cyhoeddi, mae’r gwaith o adolygu ac ehangu’r 
canllawiau hyn ar waith. 

Monitro 

Roedd peth ffocws ar bwysigrwydd ysgolion 
yn cadw cofnod o achosion o fwlio. Gwelid hyn 
fel ffordd bwysig o ddeall graddfa’r broblem a 
monitro cynnydd. Fodd bynnag, roedd pryderon 
ynghylch cywirdeb, cysondeb a gonestrwydd yr 
adroddiadau. Roedd arwyddion bod cymhellion 
oedd yn atal ysgolion rhag monitro’n gywir, er 
enghraifft, adroddwyd bod ysgol a wnaeth hynny 
wedi cael sylw negyddol yn y cyfryngau. Mae 
risgiau hefyd o edrych ar y mater hwn yn nhermau 
‘tabl cynghrair’. 

Nodwyd gan y cyfranogwyr nad oes system 
fonitro genedlaethol safonol a chyson ar 
waith. Hefyd, nododd sefydliad gwrth-hiliaeth 
pwysigrwydd recordio bwlio sy’n gysylltiedig 
â nodweddion gwarchodedig o dan y Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010 fel hil, crefydd, rhyw, a 
rhywioldeb.

Roedd llai o gydnabyddiaeth na fyddai monitro’r 
achosion a gofnodwyd ond yn cyflwyno darlun 
rhannol o raddfa’r broblem; ac o werth posibl 
arolygon hunanadrodd ymhlith plant a phobl ifanc. 

Natur Bwlio 

Roedd y gweithwyr proffesiynol yn cydnabod, er 
bod rhai nodweddion penodol oedd yn golygu 
bod plentyn yn fwy agored i ddioddef bwlio, bod 
amrywiaeth eang iawn o ffactorau posibl, a bod 
hwn yn fater cymhleth. Er enghraifft, mewn un 
trafodaeth grŵp nodwyd, er y gallai plant oedd 
wedi’u hynysu’n gymdeithasol fod yn fwy tebygol 
o gael eu bwlio, ei fod hefyd yn bosibl y byddai 
plentyn poblogaidd iawn yn cael ei fwlio. Yn yr un 
modd, roedd materion megis bod yn arbennig o 
lwyddiannus yn yr ysgol, rhieni oedd wedi 
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ymwahanu, cefndir breintiedig, ac yn y blaen, i 
gyd yn rhesymau a allai arwain at fwlio. Felly mae’r 
broblem hon yn estyn ymhell y tu hwnt i grwpiau 
penodol sydd o dan anfantais. 

Roedd pryder ynghylch amrywiol fathau o fwlio, 
gan gynnwys ymddygiad oedd yn eithrio’n 
gymdeithasol yn ogystal â bwlio corfforol a geiriol. 
Mae hwn yn bryder sy’n cael ei adlewyrchu’n glir yn 
adborth y plant hefyd. 

Roedd y gweithwyr proffesiynol yn gweld 
seiberfwlio fel her arbennig. Un o’r materion 
ychwanegol pwysig yn y cyswllt hwn oedd y gallai 
profiad plant o’r math yma o fwlio estyn y tu hwnt 
i’r ysgol a pharhau’n ddidrugaredd – “dyw e ddim 
yn dod i ben wrth gât yr ysgol”. 

Diffiniadau o fwlio 

Thema gyson ymhlith y gweithwyr proffesiynol 
oedd pwysigrwydd eglurder ynghylch beth yw 
bwlio. Mae hyn yn gwneud synnwyr, ond roedd 
awgrymiadau y gallai fod canlyniadau negyddol i 
hynny hefyd. 

Soniodd nifer o gyfranogwyr am yr angen i sicrhau 
bod plant a rhieni’n deall beth oedd yn enghraifft 
o fwlio a beth oedd ddim. Y broblem bosibl 
gyda hyn yw ei fod yn awgrymu mai’r gweithwyr 
proffesiynol yw’r rhai sy’n deall beth yw bwlio. Mae 
perygl y bydd plant sy’n teimlo eu bod yn cael eu 
bwlio yn cael rhywun yn dweud wrthyn nhw eu 

bod nhw’n anghywir. Mae rhai arwyddion hefyd y 
gallai hyn ddatblygu’n ffordd i ysgolion reoli hyd a 
lled y broblem. 

Ymddangosai fod gweithwyr proffesiynol yn 
dweud bod angen hefyd am eglurder ynghylch 
hyblygrwydd yn y cyd-destun yma. 

Canlyniadau bwlio

Roedd llawer o’r cyfranogwyr yn cydnabod yr 
amrywiaeth o ganlyniadau negyddol i blant yn sgîl 
bwlio – gan gynnwys problemau iechyd meddwl, 
presenoldeb yn yr ysgol, ac yn y blaen. Fodd 
bynnag, cafwyd sawl sylw bod rhai gweithwyr 
proffesiynol yn dal heb gymryd y mater hwn o 
ddifri. .

Ymarfer diddorol 

At ei gilydd, soniodd y cyfranogwyr am lawer o 
enghreifftiau penodol o ymarfer diddorol. Roedd 
y rhain yn cynnwys mentrau awdurdodau lleol, 
mentrau mewn ysgolion penodol, gwaith gyda 
grwpiau targed arbennig (e.e. plant â rhiant yn 
y carchar), a gwaith i fynd i’r afael â bwlio sy’n 
effeithio ar grŵp penodol, megis pobl ifanc 
LHDT+.

Mae rhoi KIVA ar waith yn amlwg yn ddatblygiad 
pwysig i Gymru (gweler Astudiaeth Achos 6). Mae 
hefyd yn amlwg bod y rhai sy’n cyfeirio at fentrau 
llwyddiannus yn gosod gwerth uchel ar ymwneud 
myfyrwyr â datblygu mentrau, eu rhoi ar waith ac 
weithiau eu harwain. 
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 Astudiaeth achos 1: 

Caerdydd yn Erbyn Bwlio

Gwasanaeth gwrthfwlio penodol sy’n rhan o’r 
Awdurdod Addysg Lleol yw Caerdydd yn erbyn 
Bwlio / Cardiff Against Bullying.  Mae’n rhoi cyngor, 
gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth ynghylch 
bwlio i ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill, ac 
yn cefnogi teuluoedd a phlant unigol sy’n dioddef 
effaith bwlio. Mae’r tîm yn cynnwys y canlynol: 

n     Dau swyddog prosiect rhan amser â chyfrifoldeb 
am droseddau atgasedd a phrosiectau 
perthnasoedd sy’n dangos parch, sy’n gweithio 
gydag ysgolion a lleoliadau eraill i ddarparu 
prosiectau wedi’u teilwra’n benodol i ymdrin 
ag ymddygiad bwlio a datblygu perthnasoedd 
sy’n dangos parch. Rhai enghreifftiau o’r gwaith 
yw sesiynau grŵp gyda bechgyn neu ferched i 
archwilio materion cyfeillgarwch, hunan-barch a 
hyder; a hyfforddiant mentora cyfoedion ar gyfer 
disgyblion cynradd ac uwchradd. 

n      Un swyddog gwaith achosion sy’n ymateb i 
atgyfeiriadau ar gyfer gwaith un-i-un gydag 
unigolion sy’n dioddef effaith ymddygiad bwlio. 

  Mae’r person yma hefyd yn datblygu pecyn offer 
a hyfforddiant i gynorthwyo ysgolion i ymdrin â 
bwlio lefel isel. 

n     Un swyddog hyfforddiant a datblygiad sy’n 
gyfrifol am roi hyfforddiant i bobl broffesiynol 
sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc a threfnu 
digwyddiadau rhwydwaith. 

Soniwyd am y gwasanaeth hwn hefyd mewn 
astudiaeth achos o ysgol yng Nghaerdydd (Ysgol 
Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Bishop Childs), a 
soniodd am ddatblygu rota bwlio i’r ardal chwarae 
yng Nghyfnod Allweddol 2 er mwyn cefnogi 
arwyddair yr ysgol, sef ‘Dysgu, Rhannu a Gofalu’:

‘Rydyn ni wedi cael cefnogaeth 
gan CAB yng Nghaerdydd – tîm 
gwrthfwlio Caerdydd. Mae ein 
disgyblion Blwyddyn 6 wedi cael 
hyfforddiant ar beth yw bydis buarth 
da cyn i ni lansio’r system.’ 
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Astudiaeth achos 2: 

Conwy

Mae Cynllun Ysgolion Iach Gwasanaethau Addysg 
Conwy wedi cynnal cynadleddau gwrthfwlio i 
ysgolion cynradd ac uwchradd lle mae’r athrawon 
yn cael eu hyfforddi ochr yn ochr ag aelodau o 
gynghorau ysgol. Mae’r rhain yn cael eu cynnal 
cyn Wythnos Gwrthfwlio ym mis Tachwedd. Y nod 
yw annog plant, pobl ifanc ac athrawon i gynnal 
ymgyrchoedd ysgol yn ystod yr wythnos honno. 
Mae’r cynllun hefyd wedi darparu polisi gwrthfwlio 
enghreifftiol, gan gynnwys fersiwn i blant a phobl 
ifanc sy’n gallu cael ei haddasu ar gyfer pob ysgol. 

‘Y ffaith ein bod ni’n hyfforddi’r 
disgyblion ochr yn ochr â’u hathrawon 
yw’r elfen allweddol. Mae’r athrawon 
yn aml yn gwneud y sylw bod y plant 
a’r bobl ifanc yn dechrau cynllunio’u 
gweithgareddau ar y daith yn ôl i’r 
ysgol ar ôl y gynhadledd, ac yn aml 
egni’r plant/bobl ifanc sy’n sicrhau 
bod gweithgareddau’n digwydd. Mae 
fersiynau plant o’r polisïau hefyd yn 
allweddol yn yr ystyr eu bod yn rhoi 
i’r disgyblion ddealltwriaeth o’u rôl a’u 
cyfrifoldebau wrth helpu i fynd i’r afael 
â bwlio a hybu diwylliant o fod yn 
agored’

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy hefyd yn 
gweithio gyda phobl ifanc ar faterion bwlio. Mae 
hyn wedi cynnwys: 

n      Sesiynau Diogelwch ar y Rhyngrwyd mewn 
ysgolion, gan drafod seiberfwlio a bwlio yn 
gyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys elfen addysg 
cyfoedion, gan fod y bobl ifanc yn creu fideos 
neu bosteri sydd wedyn yn cael eu rhannu gyda 
disgyblion eraill

n      Gweithio gyda chyngor ysgol penodol (Ysgol 
Bryn Elian) i greu fideo am homoffobia, yr oedd 
y bobl ifanc wedi nodi ei fod yn broblem. 

‘Mae’r DVD a grewyd yn syml 
iawn ond yn hynod o effeithiol. 
Mae’r bobl ifanc yn falch iawn o’r 
canlyniad, ac fe wnaethon nhw ei 
gyflwyno i Bennaeth Ysgol Bryn 
Elian. Defnyddiwyd y DVD hwn yn 
ein henwebiad ar gyfer gwobrau 
Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng 
Nghymru, ac fe gyfrannodd aton ni’n 
derbyn y wobr am y Prosiect Gwaith 
Ieuenctid Neilltuol mewn Ysgolion 
2015.’
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 Astudiaeth achos 3: 

Ysgolion yn Ne Orllewin Cymru

Cyflwynodd sawl ysgol gynradd yn Sir Gaerfyrddin 
(Ysgol Gynradd Sirol Prendergast, Ysgol Gynradd 
yr Eglwys yng Nghymru Dinbych-y-pysgod, Ysgol 
Gymunedol Peniel ac Ysgol yr Hendy) astudiaethau 
achos. Thema gyffredin mewn sawl un o’r ysgolion 
hyn oedd ethos waelodol yr ysgol:

Ysgol o Werthoedd ydyn ni. Mae 
hynny’n helpu i ddarparu fframwaith i 
ni ar gyfer yr holl waith sy’n digwydd 
yn yr ysgol. Mae’r plant yn cael 
eu dysgu am y Gwerthoedd, mae 
gennym ni ddull gweithredu ysgol 
gyfan. Mae’r iaith yn gyffredin i’r holl 
randdeiliaid. Mae’r plant yn dod i 
gysylltiad â ni’n effeithiol i roi gwybod 
sut maen nhw’n teimlo... Mae addysg 
Gwerthoedd yn sicrhau bod gennym 
ni i gyd iaith gyffredin sy’n gyd-destun 
ar gyfer trafod unrhyw faterion.  

Soniwyd hefyd am ddefnyddio Ymarfer Adferol fel 
elfen allweddol gan ddwy o’r ysgolion:

Ymarfer adferol: ceisio gweithredu ar 
unwaith i ddatrys materion yn hytrach 
na gadael hynny tan y diwrnod 
canlynol, lle bo modd.

A thrydedd elfen oedd cyfranogiad a grymuso 
plant:

Plant yn cytuno a chreu polisïau 
e.e. polisi bwlio a’r plant i gyd i’w 
lofnodi. Meithrin y plant i wneud 
penderfyniadau rhwng beth sy’n 
iawn a’r hyn sy’ ddim yn dderbyniol. 
Gwaith y Cyngor Ysgol.

Ymarfer Adferol

Mae ysgolion sy’n ymgymryd â ymarfer adferol 
yn defnyddio sawl dull, yn cynnwys amser cylch i 
blant gyda phresenoldeb isel, a chyfleoedd aml i 
rannu teimladau. Maen nhw’n hyfforddi plant mewn 
ysgolion cynradd ac uwchradd i weithio mewn 
parau i roi cefnogaeth i ddisgyblion eraill. Mae’r 
plant yn dysgu i ofyn 5 cwestiwn syml:

1) Beth ddigwyddodd?
2)   Beth oeddet ti’n meddwl a sut roeddet ti’n 

teimlo?
3)  Pwy sydd wedi’u heffeithio a sut?
4) Beth wyt ti angen?
5) Sut wyt ti’n mynd i symud ymlaen?

Mae’r disgyblion sy’n arwain y system hon wedyn 
yn trafod gydag oedolion ar ôl sesiynau, ac maen 
nhw’n ymwybodol o bwysigrwydd nodi materion 
sy’n ymwneud â diogelwch plentyn, ond gallan nhw 
gynnig gwasanaeth atal ac ymyrraeth.
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 Astudiaeth achos 4: 

Ysgol Bryn Gwalia

Roedd deunydd a gyflwynwyd gan Ysgol Bryn 
Gwalia – ysgol gynradd yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint – 
yn canolbwyntio ar Swyddog Cyswllt Cartref/Ysgol:

Mae llawer o strategaethau [gwrthfwlio] 
ar waith gennym ni, ond yn ddiamau y 
strategaeth fwyaf effeithiol fu penodi 
ein ‘Swyddog Cyswllt Cartref/Ysgol’. 
Mae hi bob amser ar gael ac mae hi’n 
berson cyswllt hysbys ar gyfer plant 
yn ystod oriau ysgol a rhieni sydd am 
drafod unrhyw fater, gan gynnwys 
bwlio. Mae hi’n cynnal cyrsiau i rieni 
a hefyd yn eu helpu gydag unrhyw 
broblemau sydd ganddyn nhw, p’un a 
ydyn nhw’n ymwneud â’r ysgol neu’n 
bersonol. Mae hi’n ceisio eu cyfeirio 
ymlaen at wasanaethau eraill a allai fod o 
ddefnydd, felly mae’n cyflawni rôl ffrind 
proffesiynol. O safbwynt y staff, mae 
hi’n arbed llawer o amser addysgu trwy 
ymchwilio i faterion, siarad â’r plant a’r 
oedolion, a threfnu monitro a chynlluniau 
i ddatrys materion sydd ddim fel arfer yn 
troi o gwmpas y dosbarth. Ers iddi gael 
ei phenodi, mae’r achosion yn yr ysgol 
wedi lleihau ac mae eraill wedi peidio â 
gwaethygu, yn wahanol i’r hyn oedd wedi 
digwydd yn y gorffennol.

 Astudiaeth achos 5: 

Gwasanaeth Cynhwysol Cymru 
Mwy Diogel (Safer Wales)

Agwedd drawiadol ar y cyflwyniad hwn oedd y 
drafodaeth ar anghenion y rhai oedd yn gwneud y 
bwlio. Mae Safer Wales Street Life yn gwneud gwaith 
grŵp gyda phobl ifanc sydd ‘ddim yn bresennol yn yr 
ysgol yn gyson’. Mae Gwasanaeth Cynhwysol Cymru 
Mwy Diogel yn gwneud gwaith un-i-un a gwaith grŵp 
gyda merched ifanc 12-16 oed sydd mewn perygl o 
ddioddef camfanteisio rhywiol. Y ffocws yw annog 
dewisiadau cadarnhaol o ran ffordd o fyw. Gwnaeth y 
cyflwyniad y sylw bod angen:

Canolbwyntio’n fwy ar anghenion y rhai 
sy’n arddangos ymddygiad bwlio a’u 
deall. Yn aml iawn, mae’r plant hyn, sy’n 
agored i niwed, yn cael eu gweld fel 
troseddwyr, heb roi fawr ddim ystyriaeth 
na meddwl i’r rheswm pam maen nhw’n 
dangos eu hangen am bŵer a rheolaeth 
ar eraill. Mae angen i’r person sy’n 
dioddef y bwlio gael ‘gwrandawiad’ – 
weithiau dyw pobl ifanc ddim yn dweud 
ar lafar eu bod yn profi bwlio, ac felly 
mae angen i weithwyr proffesiynol 
ddefnyddio sgiliau arsylwi i ddeall yr 
ymddygiad sy’n cael ei arddangos. Mae 
angen rhoi cynlluniau wrth gefn yn eu 
lle i sicrhau hyder parhaus i roi gwybod 
am achosion pellach o fwlio. Bydd pobl 
ifanc sydd ddim yn cael eu ‘clywed’ yn y 
lle cyntaf yn fuan iawn yn colli hyder yn 
yr oedolion a’r gweithwyr proffesiynol 
sydd â dyletswydd a chyfrifoldeb i’w 
diogelu. Gallai ymateb amlasiantaeth gan 
y gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud 
â gofal a datblygiad y plant hyn nodi 
dangosyddion risg megis esgeulustod 
sy’n cael effaith ar les emosiynol a 
chorfforol y person ifanc, gan effeithio 
ar eu hymddygiad; eu hunan-barch a’u 
hyder. 
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 Astudiaeth achos 6: 

KIVA, Prifysgol Bangor

Datblygwyd rhaglen gwrthfwlio KiVa gan yr Athro 
Christina Salmivalli ym Mhrifysgol  Turku, gyda chyllid 
gan Weinyddiaeth Addysg a Diwylliant y Ffindir. 
Acronym yw KiVa ar gyfer “Kiusaamista Vastaan”, 
neu “Yn erbyn bwlio”. Mae’r gair Ffineg kiva hefyd yn 
golygu bod yn ddymunol, yn garedig neu’n gyfeillgar. 
Cafodd KiVa ei werthuso yn y Ffindir, rhwng 2007 
a 2009, mewn prawf rheoli ar hap gyda 30,000 
o fyfyrwyr a’u hathrawon. Dangosodd y prawf 
ostyngiadau sylweddol ym mhob math o fwlio, ac 
roedd hynny’n cynnwys  seiberfwlio, bwlio hiliol, eithrio 
cymdeithasol, bwlio geiriol a chorfforol. Ers 2009 
mae’r rhaglen wedi ymledu ar draws y Ffindir, fel bod 
90% o’r holl ysgolion cyfun yn y Ffindir bellach yn ei 
defnyddio (Salmivalli a Poskiparta, 2012) ac mae wedi 
arddangos gostyngiadau o flwyddyn i flwyddyn yn yr 
adroddiadau gan blant am fwlio ac erledigaeth. 

Mae KiVa wedi’i seilio ar y dystiolaeth bod bwlio’n 
phenomen grŵp a bod ymddygiad pobl sy’n sefyll 
gerllaw, nad ydynt yn fwlis nac yn ddioddefwyr, yn 
hanfodol o safbwynt cynnal y bwlio neu ddod ag ef i 
ben. Mae bwlis yn ennill statws yn y grŵp cyfoedion. 
Os na fydd y bobl sydd gerllaw yn gwobrwyo’r 
bwlis, er enghraifft trwy chwerthin pan fydd plentyn 
yn dioddef bwlio, fydd y bwlis ddim yn cael y 
gwobrau cymdeithasol maen nhw eisiau, felly mae 
dylanwadu ar y rhai sydd gerllaw yn helpu i atal a 
lleihau bwlio mewn ysgolion. 

Darlun o ‘Sam’ gan 
ddisgybl ysgol gynradd

Mae gan KiVa gamau gweithredu cyffredinol, ysgol 
gyfan, a awgrymir ar gyfer ymateb i fwlio. Mae’r 
camau gweithredu cyffredinol yn targedu’r holl 
ddisgyblion, er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth 
o fwlio a sut gallai’r grŵp cyfoedion fod yn ei 
gynnal, gwella agweddau gwrthfwlio, a darparu 
strategaethau diogel ar gyfer cynnal ac amddiffyn 
dioddefwyr. Mae gwersi ar gyfer pob dosbarth 
Cyfnod Allweddol 2 (CA2) a gêmau ar-lein, 
cysylltiedig â’r gwersi, y gall plant eu chwarae gartref 
ac yn yr ysgol. Mae’r gêmau ar-lein yn ymarfer yr 
wybodaeth a’r sgiliau y mae’r plant wedi’u dysgu yn 
y gwersi. Mae’r camau gweithredu a nodwyd yn cael 
eu defnyddio pan fydd achos o fwlio’n digwydd. Mae 
tîm gwrthfwlio KiVa sydd wedi derbyn hyfforddiant 
yn delio gydag achosion gan ddefnyddio canllawiau 
strwythuredig. 

KiVa yn y Deyrnas Unedig
Yn 2012, gwelwyd gostyngiadau sylweddol yn lefelau 
bwlio ac erledigaeth yn sgîl cyfnod treialu peilot, a 
gynhaliwyd trwy Brifysgol Bangor, yn nosbarthiadau 
CA2 17 o ysgolion yn y Deyrnas Unedig. Mapiwyd 
y gwersi KiVa ar ben y cwriwcwla Personol a 
Chymdeithasol Cymraeg a Saesneg, a chafwyd 
eu bod yn cwmpasu mwy na 50%, gan gynnwys 
hybu gwaith tîm, sgiliau cyfeillgarwch, ac empathi. 
Adroddodd yr athrawon fod y gwersi’n addas 
ar gyfer yr oed ac wedi’u sgriptio’n dda, a bod y 
diffiniad o fwlio o gymorth yn yr ysgol ac wrth siarad 
â rhieni. Arweiniodd llwyddiant y peilot at Ganolfan 
Bangor yn dod yn ganolbwynt cofrestredig ar gyfer 
lledaenu hyn ar draws y Deyrnas Unedig, ac mae 
treialon pellach ar waith. Mae dros 100 o ysgolion 
cynradd, yng Nghymru’n bennaf, bellach wedi cael 
hyfforddiant ac wedi cofrestru ar y rhaglen, ac mae 
KiVa yn ymledu ar draws Lloegr gyda chefnogaeth 
tîm o hyfforddwyr lleol sy’n cael eu cydlynu gan 
Brifysgol Bangor. Erbyn 2017, mae 500 o athrawon 
wedi cael eu hyfforddi, ac maen nhw’n cyflwyno’r 
rhaglen i fwy na 12,000 o ddisgyblion 7-11 oed. Mae 
KiVa wedi bod yn cael adroddiadau arolygu ysgolion 
ardderchog, ac mae’r canlyniadau diweddar gan 
41 o ysgolion gweithredu cynnar, a fu’n cyflwyno’r 
rhaglen ers dros flwyddyn, yn dangos gostyngiadau 
sylweddol o ryw 14% yn lefelau erledigaeth a bwlio. 
Mae KiVa yn rhaglen ysgol gyfan, sy’n cynnwys holl 
staff yr ysgol, ac mae astudiaeth achos o un ysgol 
hynod lwyddiannus wedi helpu i nodi ffactorau sy’n 
cyfrannu at lwyddiant KiVa, ffactorau sydd wedi 
cael eu hymgorffori i’r hyfforddiant ar gyfer ysgolion 
newydd. 
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DYSGU’R GWERSI
O STORI SAM 

BLAENORIAETHAU AR GYFER GWELLIANT

Mae Sam yn teimlo y dylai fod dealltwriaeth 
gyffredinol bod bwlio’n gallu digwydd mewn 
llawer o wahanol ffurfiau. Byddai Sam yn teimlo 
bod cefnogaeth ar gael trwy ddiwylliant o barch 
oddi mewn i’r ysgol sy’n dathlu amrywiaeth ac 
yn herio stereoteipiau.   

n     Dylai Llywodraeth Cymru osod dyletswydd 
statudol ar ysgolion i recordio pob digwyddiad 
a’r mathau o fwlio sy’n cael eu hysbysu. Mae 
hyn yn golygu y bydd angen diffiniad clir o 
fwlio, i’w gytuno wedi ymgynghoriad llawn 
gyda phlant a phobl ifanc. Fe fydd hyn yn 
galluogi ysgolion i berfformio’u Dyletswydd 
Cydraddoldeb Sector Gyhoeddus o dan y 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn well, drwy 
recordio a datgrynhoi digwyddiadau o 
fwlio sy’n digwydd ar sail y naw nodwedd 
warchodedig, a defnyddio’r wybodaeth yma i 
adolygu eu hamcanion cydraddoldeb a monitro  
effaith eu polisiau gwrth-fwlio.

n     Dylai ysgolion yng Nghymru fabwysiadu 
Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant 
ar gyfer Addysg a hyrwyddo diwylliant sy’n 
cefnogi plant i ddysgu am hawliau a pharchu 
hawliau pobl eraill. Cafodd adroddiad Estyn 
‘Gweithredu ar Fwlio’ yn 2014 hyd i dystiolaeth 
bod disgyblion yn adrodd bod llai o achosion o 
fwlio mewn ysgolion oedd ag ymrwymiad cryf i 
hawliau plant ac ethos o barchu hawliau, gosod 
gwerth ar gydraddoldeb a hybu amrywiaeth. 
Mae dogfen Comisiynydd Plant Cymru ‘Y 
Ffordd Gywir i Addysg’5 yn ganllaw ymarferol 
i ysgolion wreiddio dull gweithredu seiliedig ar 
hawliau plant. 

n     Dylai ysgolion hefyd gwblhau arolygon 
rheolaidd dan arweiniad disgyblion neu wneud 
ymchwil i’r profiadau o fwlio yn eu hysgol, 
a defnyddio hynny i lywio a gwerthuso’u 
dull gweithredu. Byddai hyn yn sicrhau bod 
athrawon ac arweinyddion yn ymwybodol 
o amlygrwydd bwlio a mathau penodol o 
ymddygiad yn yr ysgol, ond hefyd yn creu 
dealltwriaeth gyffredinol a pherchnogaeth ar 
unrhyw gamau gweithredu a gymerir i ymdrin 
â’r pryderon sy’n cael eu codi. Gellir defnyddio 
canlyniadau arolygon i greu strategaethau 
ymddygiad newydd neu i gytuno ar werthoedd 
neu reolau ysgol sy’n gysylltiedig â CCUHP a 
mesur effeithiolrwydd y strategaethau newydd. 

n     Dylai Llywodraeth Cymru wneud addysg 
hawliau dynol plant yn agwedd orfodol 
ar y cwricwlwm. Dylai rhaglen Diwygio’r 
Cwricwlwm wreiddio dysgu am Gonfensiwn 
y CU ar Hawliau’r Plentyn ar draws pob rhan 
o’r cwricwlwm newydd. Dylai hyn gynnwys 
cysylltu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol â 
hawliau plant a chefnogi plant a phobl ifanc i 
ddeall bod ganddyn nhw’r un hawliau ar-lein ag 
oddi ar-lein. 

Mae perthnasoedd llawn ymddiriedaeth gyda 
ffrindiau ac oedolion yn allweddol i atal bwlio, 
ond hefyd i roi rhyddid a nerth i Sam ddweud 
beth sy’n digwydd, os bydd angen. Byddai’r 
rhain hefyd yn osgoi teimladau ynysig ac yn 
hybu teimlad o fod ynghyd a llesiant cadarnhaol.   

n      Canfu adroddiad 2017 Estyn ‘Adolygiad 
o addysg perthnasoedd iach’ mai ysgolion 
sy’n creu ethos lle mae disgyblion yn deall 
pwysigrwydd cydraddoldeb ac yn parchu 
hawliau pobl eraill yw’r rhai mwyaf effeithiol o 
ran cyflwyno addysg perthnasoedd iach. Mae’r 
ethos hon yn galluogi’r disgyblion i feithrin 
gwydnwch a datblygu hunan-barch a hyder. 
Dylai Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol 
ac ysgolion roi’r holl argymhellion a geir yn 
adroddiad Estyn ar waith. 
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n     Dylai tîm diwygio’r cwricwlwm Llywodraeth 
Cymru sicrhau fel rhan o sefydlu cwricwlwm 
seiliedig ar hawliau, dylai plant gael eu 
cefnogi i ddysgu am berthnasoedd iach a sut 
i ddatrys gwrthdaro mewn ffordd positif. Yn 
2016, cydweithiodd Comisiyndd Plant Cymru 
â Llywodraeth Cymru, yr NSPCC, Prifysgol 
Caerdydd, Cymorth i Ferched Cymru a phobl 
ifanc i gynhyrchu ‘AGENDA: Canllaw pobl ifanc 
ar wneud i berthnasoedd cadarnhaol gyfrif’6. 
Mae’r adnodd hwn yn cynnwys amrywiaeth 
o syniadau creadigol sydd wedi gweithio’n 
effeithiol mewn ysgolion yng Nghymru 
sy’n galluogi pobl ifanc i arwain ar addysg 
perthnasau iach i atal a mynd i’r afael â bwlio 
sy’n gysylltiedig â homoffobia a rhywiaeth.

n     Dylai Llywodraeth Cymru, trwy’r gweithgor 
a’r ysgolion arloesi sy’n datblygu Maes Iechyd 
a Llesiant y Profiad Dysgu, ystyried sut gall 
amgylchedd yr ysgol gyfan gael ei addasu i 
gefnogi anghenion dysgwyr i atal neu fynd i’r 
afael â salwch meddwl a gwella llesiant. Mae 
hyn yn cynnwys archwilio sut gall lleoliadau 
addysg fod yn safleoedd sylfaenol ar gyfer 
rhaglenni ataliaeth ac ymyrraeth gynnar 
seiliedig ar dystiolaeth. Nodau cyffredinol 
y rhaglen T4CYP yw gwella mynediad i 
wasanaethau clinigol yn ôl y galw, ond hefyd 
datblygu a gweithredu rhaglenni ataliaeth ac 
ymyrraeth gynnar. Trwy weithio ar y cyd â’r 
rhaglen T4CYP, gellir datblygu mecanweithiau 
cadarn i gynllunio a datblygu llwybrau ar gyfer 
ataliaeth, cymorth cynnar a chefnogaeth i blant 
a phobl ifanc mewn lleoliadau addysg. Mae 
potensial hefyd i ddarparu cymorth cynnar, 
gan gynnwys therapïau seicolegol, i unigolion 
a grwpiau ar safleoedd ysgol gan staff iechyd, 
gwaith ieuenctid neu addysg sydd wedi derbyn 
hyfforddiant addas, a dylai Llywodraeth Cymru 
ystyried hynny hefyd er mwyn hybu cryfder a 
gwydnwch disgyblion. 

Byddai Sam yn gwerthfawrogi eglurder 
ynghylch beth i’w wneud os byddwch chi’n sefyll 
gerllaw neu’n dyst

n     Mae plant yn elwa o gyfleoedd fel amser 
cylch a fforymau eraill lle gallan nhw fyfyrio 
ar berthnasoedd ac ymddygiad cyfoedion a’u 
trafod. Dylai hyn gael ei alluogi y tu hwnt i’r 
Cyfnod Sylfaen a dylai plant a phobl ifanc gael 
sesiynau bugeilio wedi’u hwyluso i barhau â’r 
trafodaethau hyn ar hyd eu haddysg.  

n      Dylai canllawiau ‘Parchu Eraill’ Llywodraeth 
Cymru  ofyn bod ysgolion yn sefydlu 
strategaethau gwrthfwlio cadarn ar sail dulliau 
gweithredu a gefnogir gan dystiolaeth ymchwil 
ac sy’n tynnu ar farn a phrofiadau cymuned 
gyfan yr ysgol (myfyrwyr, rhieni, staff a 
llywodraethwyr). Dylent roi cyhoeddusrwydd 
eang i wybodaeth am y rhain i’r disgyblion, a 
hynny mewn iaith a fformat sy’n hwylus i blant. 

Darlun o ‘Sam’ gan ddisgybl 
ysgol gynradd
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Mae Sam eisiau i’w athrawon gael eu cefnogi 
yn eu rôl fel bod modd gwarantu cyfraniad 
cadarnhaol ganddyn nhw i ddatrys y sefyllfa  

n      Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod yr 
adolygiad o’u Canllawiau ‘Parchu Eraill’ yn rhoi 
sylw i’r argymhellion yn Adroddiad Gweithredu 
ar Fwlio Estyn (2014), a amlygodd ddiffyg 
cyffredinol o ran dealltwriaeth gyffredin o fwlio, 
trwy ddarparu eglurder am ddiffiniad sylfaenol 
ond hefyd hyblygrwydd i gydnabod bod 
ymddygiad bwlio’n cael effaith wahanol ar blant 
a phobl ifanc. Dylai’r canllawiau sicrhau hefyd 
bod barn a safbwyntiau plant a phobl ifanc i 
gael eu cymryd i ystyriaeth wrth fynd i’r afael â 
bwlio yn eu hysgol. 

n      Mae angen i Lywodraeth Cymru, ynghyd 
â’r consortia addysg, sicrhau bod cynllun 
strategol a hir dymor i ddatblygu a rhannu dull 
gweithredu cyson ar gyfer mynd i’r afael â bwlio 
ledled Cymru, a bod y canllawiau’n cael eu 
hadolygu’n rheolaidd ar sail ymarfer ac adborth 
seiliedig ar dystiolaeth gan randdeiliaid, sy’n 
cynnwys plant a phobl ifanc. 

n      Dylai Addysg Gychwynnol Athrawon a’u 
hyfforddiant parhaus sicrhau bod athrawon 
yn sylweddoli pwysigrwydd y nodweddion a 
amddiffynnir, pwysigrwydd sicrhau bod plant 
yn teimlo’n gadarnhaol am eu hunaniaeth, 
ac yn gwybod sut mae adnabod ac ymateb i 
achosion o fwlio mewn modd cadarnhaol ac 
amserol. 

n      Ynghyd â Chomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol, fe fyddwn yn archwilio posibiliadau 
o weithio ar y cyd i godi ymwybyddiaeth 
dyletswydd cydraddoldeb sector gyhoeddus 
gydag ysgolion.

Gallai Sam elwa hefyd o ymgysylltiad rhieni a’u 
hymwybyddiaeth o fwlio.     

n      Dylai ysgolion sicrhau bod eu polisïau 
gwrthfwlio’n cael cyhoeddusrwydd eang ac yn 
cael eu cyfathrebu’n helaeth gyda rhieni, a’u 
bod yn cynnwys gwybodaeth am rôl rhieni. 

n     Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod yr 
adolygiad o’r canllawiau ‘Parchu Eraill’ yn gofyn 
i ysgolion fynd ati’n rhagweithiol i ofyn i rieni / 
gofalwyr i’w hysbysu os mai bwlio achosodd 
unrhyw absenoldeb, a fod yn hyn cael ei recordio. 

n      Dylai awdurdodau lleol adolygu’r hyfforddiant 
ar fwlio sy’n cael ei roi i holl gymuned yr ysgol, 
gan gynnwys llywodraethwyr ysgol. 

Mae Sam hefyd am weld beth yw anghenion y 
bwli, fel bod modd ymateb i’r rheiny a chreu 
llwybr arall i fynd i’r afael â bwlio.  

n     Dylai ysgolion sefydlu dull gweithredu ataliol 
a galluogi plant i adnabod a sylweddoli natur 
ymddygiad bwlio cyn gynted â phosib. Mae 
hyn yn cynnwys cefnogi plant i sylweddoli 
bod eu hymddygiad eu hunain yn bwlio. 
Mae mabwysiadu Dull Gweithredu seiliedig 
ar Hawliau Plant ar gyfer Addysg yn cefnogi 
disgyblion i ddeall effaith eu gweithredoedd 
mewn perthynas â phobl eraill, ac yn annog 
ysgolion i sylweddoli ble mae plant yn profi 
anawsterau sy’n peri iddynt weithredu mewn 
ffyrdd penodol. Bydd gwreiddio egwyddor 
cydraddoldeb a pheidio â chamwahaniaethu, yn 
arbennig, o gymorth i weld anghenion yr holl 
blant yn yr ysgol. 

n     Dylai ymateb prydlon i fwlio gynnwys 
camau i gefnogi’r plant sy’n bwlio i fyfyrio 
ar eu hymddygiad ac archwilio’u cymhellion 
gwaelodol.

 

Image from a cartoon by a 
primary school pupil
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ATODIADAU

CYFREITHIAU A PHOLISÏAU  

Hawliau Plant  

Cytundeb rhyngwladol yw Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
(CCUHP), ac mae’n diogelu hawliau dynol plant o 
dan 18 oed. Pasiwyd Mesur Hawliau Plant a Phobl 
Ifanc (Cymru) 2011 yng Nghynulliad Cenedlaethol 
Cymru 2011. Mae’n gosod dyletswydd ar 
Weinidogion Cymru i roi sylw dyledus i’r hawliau 
a’r rhwymedigaethau sy’n rhan o CCUHP a’i 
brotocolau dewisol. Yn hyn o beth, mae Stori Sam 
yn rhoi sylw arbennig i effeithiau bwlio ac mae’n 
arbennig o berthnasol i’r canlynol:  

Erthygl 2: Mae’r Confensiwn yn berthnasol i bob 
plentyn, beth bynnag yw eu hil, eu crefydd neu eu 
galluoedd. Mae’r Confensiwn yn berthnasol i bob 
plentyn, beth bynnag maen nhw’n ei feddwl, a 
pha fath bynnag o deulu maen nhw’n dod ohono. 
Does dim ots ble mae plant yn byw, pa iaith maen 
nhw’n ei siarad, beth mae eu rhieni’n ei wneud, a 
ydyn nhw’n fechgyn neu’n ferched, beth yw eu 
diwylliant, a oes ganddynt anabledd, neu a ydynt 
yn gyfoethog neu’n dlawd. Ni ddylai unrhyw 
blentyn gael ei drin yn annheg ar unrhyw sail.  

Erthygl 4:  Mae cyfrifoldeb ar lywodraethau i 
gyflawni pob mesur sydd ar gael i sicrhau bod 
hawliau plant yn cael eu parchu, eu diogelu a’u 
cyflawni.     

Erthygl 5:  Dylai Llywodraethau barchu hawliau 
a chyfrifoldebau teuluoedd i gyfeirio a thywys eu 
plant fel eu bod, wrth dyfu, yn dysgu defnyddio’u 
hawliau yn briodol. 

Erthygl 6:  Mae gan blant yr hawl i fyw. Dylai 
Llywodraethau sicrhau bod plant yn goroesi ac yn 
datblygu’n iach. 

Erthygl 8:  Mae gan blant hawl i hunaniaeth. 

Erthygl 12: Pan fydd oedolion yn gwneud 
penderfyniadau sy’n effeithio ar blant, mae gan 
blant hawl i ddweud beth maen nhw’n meddwl 
ddylai ddigwydd a bod eu barn yn cael ei 
hystyried. 

Erthygl 15: Mae gan blant hawl i gwrdd â’i gilydd 
ac ymuno â grwpiau a sefydliadau, cyhyd ag 
nad yw hynny’n atal pobl eraill rhag mwynhau 
eu hawliau. Wrth ymarfer eu hawliau, dylai plant 
barchu hawliau, rhyddid ac enw da pobl eraill.  

Erthygl 29:  Dylai addysg plant ddatblygu 
personoliaeth, doniau a galluoedd pob plentyn 
i’r eithaf. Dylai annog plant i barchu pobl 
eraill, hawliau dynol a’u diwylliant eu hunain a 
diwylliannau pobl eraill.  

Canllawiau Parchu Eraill:  

Mae’r Canllawiau hyn gan Lywodraeth Cymru, a 
ddiwygiwyd yn 2012, yn gyfres o ddeunyddiau 
gwrthfwlio a fwriadwyd yn bennaf ar gyfer 
ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig a 
gynhelir, ac unedau cyfeirio disgyblion. Eto, er 
nad dogfen statudol yw hon, mae’n darparu 
gwybodaeth i lywodraethwyr ysgol, penaethiaid, 
athrawon a staff eraill ynghylch sut mae atal ac 
ymateb i fwlio sy’n gysylltiedig ag amrywiaeth o 
faterion, gan gynnwys: 

n      Bwlio ynghylch hil, crefydd a diwylliant;  

n      Bwlio ynghylch anghenion addysgol arbennig 
ac anableddau;  

n      Seiberfwlio;  

n      Bwlio homoffobig; a   

n      Bwlio rhywiaethol, rhywiol a thrawsffobig.  



Stori Sam

31

Deddf Cydraddoldeb 2010 

Daeth y Ddeddf Cydraddoldeb â sawl 
deddfwriaeth gydraddoldeb a gwrth-wahaniaethu 
yn rhan o un Ddeddf. Trwy wneud hyn, creuwyd 
naw ‘nodwedd warchodedig’ i wahardd triniaeth 
annheg unigolion ar sail:

n  Oed;

n  Anabledd;

n  Ailbennu Rhywedd;

n  Priodas a Phartneriaeth sifil;

n  Beichiogrwydd a Mamolaeth;

n  Hil;

n  Cred a Chrefydd;

n  Rhyw;

n  Rhywioldeb.

Mae’r ddeddf yn gofyn i awdurdodau lleol a chyrff 
cyhoeddus eraill, yn cynnwys ysgolion, i gael sylw 
dyledus i’r angen i:

  

n   Ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddwch ac erledigaeth ac ymddygiad arall 
sydd wedi ei wahardd gan y Ddeddf;

n   Cynyddu cydraddoldeb o ran cyfleoedd rhwng 
y rhai sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r 
rhai sydd ddim; a

n   Maethu perthnasau da rhwng pobl sy’n rhannu 
nodweddion gwarchodedig a’r rhai sydd ddim

BETH YW 

BWLIO?
Does dim un diffiniad unigol o fwlio y mae 
pawb yn cytuno arno, ac mae nifer o wahanol 
agweddau’n cael eu cynnwys neu eu heithrio yn y 
diffiniadau niferus sydd ar gael. 

At ddiben y gwaith yma, rydyn ni wedi gweithio 
gyda’r diffiniadau o fwlio a amlinellwyd yng 
Nghanllawiau ‘Parchu Eraill’ Llywodraeth Cymru. 
Maen nhw’n nodi bod y rhan fwyaf o bobl o’r farn 
bod bwlio yn: 

n     Brifo’n fwriadol (gan gynnwys bod yn 
ymosodol)

n     Cael ei ailadrodd yn aml dros gyfnod o amser 
(ochr yn ochr â chydnabod y gall hyd yn 
oed digwyddiad untro adael disgybl mewn 
trallod ac yn ofni wynebu achosion tebyg yn y 
dyfodol)

n     Anodd i ddioddefwyr amddiffyn eu hunain yn ei 
erbyn. 

Nododd y canllawiau hefyd, er bod llawer o 
wahanol ffurfiau ar fwlio, bod tri phrif fath, sef:

n  Corfforol

n  Geiriol

n  Anuniongyrchol
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Comisiynydd Plant Cymru 
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Cyhoeddwyd: Gorffennaf 2017
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YSGOLION
WNAETH GYMRYD RHAN DRWY 
GYFRANNU GWAITH CELF

Gweler isod restr o’r ysgolion wnaeth ymateb i’n 
hymgynghoriad drwy rannu gwaith celf, sydd i’w 
weld ar draws yr adroddiad yma. Mae rhestr o’r 
sefydliadau arall wnaeth gyfrannu mewn gwahanol 
ffyrdd ar ein gwefan. 

Ysgol Penyffordd
High Cross Primary
Ysgol yr Hafod, Johnstown
Spittal VC School
Ysgol y Cribarth
Ysgol Bryn Coch
Whitestone Primary
Mountain Lane Primary
STAR Communities First
Ysgol Penbarras
St Roberts Catholic Primary 
Coed Eva Primary
Roath Park Primary
Abermorddu Primary
Ysgol Llandudoch
Radnor Primary
Cradoc CP School
Ysgol Caer Drewyn
Penygawsi Primary School
Caerphilly Junior Forum
Parkland Primary
Ysgol Llywelyn
Creunant Primary
Blenheim Road Community Primary School
Olchfa
Millbank Primary
Bishop Childs CIW Primary
YGG Login Fach
Oak Field Primary - Barry
Crwys Primary
Ysgol Maes y Gwendraeth
Newport High School
Pillgwenlly Primary
Bishopston Primary
Ysgol Bodafon
Lliswerry High School
Birchgrove Comprehensive
Ysgol y Creuddyn
Maendy Primary
Blaenymaes Primary 


