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Mae gwaharddiadau o ganlyniad i ddigwyddiadau hiliol yn dal i
gynyddu, gan arwain at fwy o ddiwrnodau ysgol yn cael eu colli. 

Mae llawer o ddryswch yn parhau o ran y gofynion adrodd ar gyfer
ysgolion ac awdurdodau lleol mewn perthynas â digwyddiadau hiliol,
er gobeithir y bydd canllawiau gwrthfwlio statudol newydd Llywodraeth
Cymru yn lleihau'r dryswch hwn. 

Yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol, mae'r diffyg data a gesglir
gan awdurdodau lleol yn ymwneud â digwyddiadau hiliol yn codi
cwestiynau difrifol am sefydlu darlun clir o ddigwyddiadau o hiliaeth yn
ein hysgolion ynghyd ag effeithiolrwydd gwerthuso'r gwaith sy'n cael ei
wneud i ddileu hiliaeth. Yn gryno, pwy sy'n sicrhau bod pob plentyn yn
cael ei amddiffyn rhag hiliaeth yn ysgolion Cymru?

 

 

CRYNODEB O'R
CANFYDDIADAU



Elusen addysg gwrth-hiliaeth  yw
Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth
Cymru (DCCiH) sydd wedi gweithio
gyda thua 150,000 o blant, pobl
ifanc ac oedolion yn y 13 mlynedd
diwethaf. Mae'r sefydliad yn
defnyddio statws proffil uchel
chwaraeon a sêr chwaraeon i
gynnig modelau rôl y gellir dwyn
perthynas â hwy mewn ymgais i
helpu i fynd i'r afael â hiliaeth yn y
gymdeithas.  Cyflawnir hyn trwy
gyflwyno gweithdai addysg mewn
ysgolion, gweithleoedd a
digwyddiadau mewn clybiau neu
stadia chwaraeon lleol. 
 
Er nad ydym yn gorff adrodd, mae'r
elusen yn cofnodi unrhyw
ohebiaeth yn ymwneud ag
ymholiadau gweithdai, gan
gynnwys y sawl yn ymwneud â
digwyddiad hiliol. Mae hyn fel arfer
ar ffurf galwadau ffôn gan athrawon
neu rieni sydd wedi dod yn
ymwybodol o ddigwyddiadau. 

 Mae cronfa ddata DCCiH ar gyfer
blwyddyn academaidd 2018-2019
yn dangos cynnydd o 26.2%
mewn gohebiaeth o'r fath am
ddigwyddiadau hiliol o'i gymharu
â'r flwyddyn flaenorol, 2017-2018,
gyda nifer yr holl ymholiadau am
fwcio gweithdai yn codi ond 8.9%
mewn cymhariaeth. Felly,
ymddengys mai digwyddiadau
hiliol sy'n gyrru modd anghymesur
y cynnydd hwn yn hytrach nag
addysgwyr rhagweithiol yn unig yn
ceisio gwneud gwaith ataliol.
 
Ochr yn ochr â hyn, mae gan yr
elusen dystiolaeth ansoddol a
meintiol o syniadau negyddol yn
ymwneud ag unigolion neu
grwpiau o amryw ethnigrwydd,
grefyddau (yn benodol yn cysylltu
Islam â therfysgaeth),
genedligrwydd, a diwylliannau
(Sipsiwn / Roma / Teithwyr yn
arbennig).

Cefndir:



 
Yn gynharach eleni, bu DCCiH
gynnal arolwg gyda dros 1,000 o
athrawon a chynorthwywyr addysgu
ledled system addysg Cymru. O'r
sawl a arolygwyd, dywedodd 25% eu
bod wedi gweld digwyddiad hiliol,
ymateb i un neu gael gwybod am un
gan ddisgybl yn y 12 mis diwethaf -
sef yr un ganran a nododd hyn yn
arolwg DCCiH yn 2016.  Ar ben
hynny, dywedodd 61.5% o'r 1,058 a
ymatebodd bod disgybl yn eu hysgol
gyfredol wedi mynegi camsyniad neu
stereoteip, gyda mwyafrif y rhain yn
ymwneud â lliw croen, crefydd a
chenedligrwydd. Ymysg disgyblion,
roedd y darlun yn gryfach fyth gyda
77% o 428 disgybl yr ymgynghorwyd
â hwy mewn prosiect cwmpasu yn
2019 ar draws 7 gwahanol ysgol yn
nodi bod hiliaeth yn bodoli yn eu
hysgol.
 
 
.

Bu 30% o'r disgyblion hynny a
arolygwyd cyfaddef i ddefnyddio
iaith hiliol tuag at ddisgybl arall.
Mae hyn yn bwydo i mewn i'r
darlun cenedlaethol lle fu Estyn
dynnu sylw at bryderon yn
ymwneud â than-gofnodi
digwyddiadau hiliol mewn ysgolion
a'r diffyg ymateb o'r herwydd [1],
mae adroddiadau o droseddau
casineb wedi codi'n sylweddol [2],
mae rhybuddion wedi bod am
gynnydd y de eithafol yng
Nghymru [3] ac mae nifer o
arolygon wedi darganfod
ymagweddau negyddol cyffredin
tuag at Foslemiaid o fewn
poblogaeth ehangach y DU [4]. 
 
Mae DCCiH yn teimlo y byddai'n
werth chweil archwilio nifer y
digwyddiadau hiliol sy'n digwydd
mewn ysgolion, yn ogystal â nifer y
gwaharddiadau a ddigwyddodd yn
sgil y digwyddiadau hyn.

[1] Estyn (2019) Iach a Hapus: Effaith yr ysgol ar iechyd a llesiant disgyblion [PDF]. Ar gael yn:
https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Healthy%20and%20Happy%20report%20Cy_0.pdf Cyrchwyd:
4/12/19.
[2] John Flatley (2018) Hate Crime, England and Wales, 2017/18 [Pdf] Y Swyddfa Gartref. Ar gael yn:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/748598/hate-crime-1718-hosb2018.pdf
Cyrchwyd: 14/6/19.
[3] Spencer, C (2018) ‘Anti-radicalisation co-ordinator: Wales far-right hunting ground Gwefan y BBC 
Ar gael yn: https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-46557076 Cyrchwyd: 14/6/19.
[4] ComRes (2016) Ahmadi Muslims – Perceptions of the Caliphate. Ar gael yn: http://www.comresglobal.com/wp-
content/uploads/2016/05/Ahmadi-Muslims_Perceptions-of-the-Caliphate.pdf Cyrchwyd: 2/11/17. Dinic,
M. (2017) ‘Prejudice’ YouGov Ar gael yn: https://yougov.co.uk/news/2017/05/11/girl-jobs-vs-boy-jobs-home-ai-help-make-decisions-/ Cyrchwyd:
2/11/17.

Acronymau         
ALl - Awdurdod Lleol  
DCCiH - Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru 
LlC - Llywodraeth Cymru



At ddibenion yr adroddiad hwn, defnyddir diffiniad
Macpherson o ddigwyddiad hiliol sef 'unrhyw ddigwyddiad y
gellid ei ystyried yn hiliol gan y dioddefwr neu unrhyw berson

arall’, fel y defnyddiwyd yn ystod Ymholiad Stephen
Lawrence [5]. Yn syml, mae hiliaeth yn golygu trin rhywun yn
wahanol neu eu hystyried yn israddol oherwydd lliw eu croen,

crefydd, cenedligrwydd neu ddiwylliant. 
 
 

[5] Macpherson, W. (1999) ‘The Stephen Lawrence Enquiry’. Y Swyddfa Gartref. [Pdf]. Ar gael yn:
https://www.gov.uk/government/publications/the-stephen-lawrence-inquiry Cyrchwyd: 3/11/17.

Diffiniadau:



 
Mae llawer o ddryswch o ran a oes
angen i ysgolion adrodd ar nifer y
digwyddiadau hiliol sy'n digwydd yn
eu sefydliadau i'w hawdurdod lleol.
O ganlyniad, bu hanner y 22
awdurdod lleol yng Nghymru
ymateb i geisiadau Rhyddid
Gwybodaeth am nifer y
digwyddiadau hiliol gan ddweud eu
bod ddim yn casglu nac yn cadw'r
wybodaeth hon. Dan ofynion
CYBLDC (Cyfrifiad ysgolion
blynyddol ar lefel disgyblion), mae
gofyniad ar ysgolion i adrodd ar
unrhyw waharddiad cyfnod penodol
a pharhaol a'r rhesymau dros y
gwaharddiadau hyn i'w awdurdod
lleol, sy'n coladu'r data hwn ac yn ei
bwydo i Lywodraeth Cymru unwaith
y flwyddyn [6].
 
 
 
 

 
Er mwyn croesgyfeirio ein data
ein hun, bu Dangos y Cerdyn
Coch i Hiliaeth Cymru
gyflwyno cais Rhyddid
Gwybodaeth i bob un o 22
awdurdod lleol Cymru (Atodiad
A). Roedd y ceisiadau'n
canolbwyntio ar nifer y
disgyblion mewn ysgolion a
gynhelir a waharddwyd (dros
dro ac yn barhaol) am
gamymddygiad hiliol ar gyfer
blwyddyn academaidd
ysgolion 2017/18 a chyfnod
2018/19. Tra roedd 21 o'r 22
awdurdod lleol yn gallu
darparu'r wybodaeth hon,
roedd 7 awdurdod lleol nad
oedd yn gallu darparu
gwybodaeth ar hyd y
gwaharddiadau a 12 yn unig
oedd yn gallu darparu
gwybodaeth ar flwyddyn
gwricwlwm cenedlaethol y
disgyblion dan sylw.

Methodoleg:

[6] Llywodraeth Cymru (2019) Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion [Pdf]. Ar gael yn:
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-
Census Cyrchwyd: 14/6/19.

Dywedodd hanner yr
ALl nad oeddent yn

casglu data ar
ddigwyddiadau hiliol

mewn ysgolion



Ni ymgysylltodd pob cyngor yn
effeithiol â'r ceisiadau. 

Ymddengys fod llawer o
ddryswch yn parhau am ofynion
adrodd gyda'r canfyddiad bod y
gofynion yn amrywio fesul ALl,
gyda hyn yn arwain at setiau
data anghyflawn mewn rhai
achosion. 

Gan fod Llywodraeth Cymru yn
derbyn y wybodaeth hon trwy
CYBLDC, fel y gofynnwyd
eisoes, bydd bwletin ystadegau
blynyddol yn cyhoeddi'r
wybodaeth hon yn cael gwared
ar yr angen am geisiadau
Rhyddid Gwybodaeth ac yn
darparu setiau data mwy
cyflawn.

 
Mae mynediad i'r wybodaeth hon
yn weddol gyfyngedig felly
ymddengys mai ceisiadau Rhyddid
Gwybodaeth oedd y ffordd orau o
gasglu'r data hwn. Fodd bynnag,
mae nifer o gyfyngiadau gyda'r
ymagwedd hon wrth reswm. Felly,
mae'n bwysig nodi'r canlynol:
 

 

 

'Ni fyddem yn darparu
dadansoddiad o'r

gwaharddiadau hyn
oherwydd gallai hyn arwain

at adnabod unigolion.'

'Nid ydym yn cadw'r
wybodaeth hon [cofnod o
ddigwyddiadau hiliol] yn

ganolog ... byddai'r wybodaeth
hon yn cael ei chadw mewn

ysgolion unigol ...'

Rhesymau na ddarparodd rhai ALl setiau
data llawn:



Prif Ganfyddiadau:
1.  Mae gwaharddiadau oherwydd digwyddiadau

hiliol yn parhau i gynyddu, gan arwain at
golli mwy o ddiwrnodau ysgol.

Roedd o leiaf 174 gwaharddiad* o ganlyniad i ymglymiad mewn
digwyddiad hiliol ym mlwyddyn academaidd 2018/19 (Ffigur 1).

Ffigur 1: Gwaharddiadau o ganlyniad i ddigwyddiadau hiliol, yn ôl blwyddyn
awdurdod lleol 2017/18 a 2018/19

* Dylid nodi na ddarparodd Conwy ddata ac felly mae'n dangos gwerth sero.

Cafwyd 174 o
waharddiadau
cysylltiedig â
hiliaeth yn y

flwyddyn
academaidd 18/19



Bu hyn arwain at o leiaf 221.5 diwrnod ysgol coll ar gyfer y
tramgwyddwyr, a mwy na thebyg llawer mwy gan feddwl am y 7
ALl a fethodd gadw cofnod, yn ogystal â'r diwrnodau a gollwyd gan
ddioddefwyr digwyddiadau hiliol (Ffigur 2). Unwaith eto, mae'n
bosib bod hyn wedi cael effaith negyddol ar gyrhaeddiad addysgol
dioddefwyr a thramgwyddwyr [7] gan fod yna dystiolaeth gref yn
cysylltu presenoldeb a chyrhaeddiad [8].

 
* Bu i rhai ALlau adrodd llai na 5 er mwyn osgoi y posibilrwydd o

adnabod unigolion.
 
 

[7] Mae stori Hannah yn cynnig astudiaeth achos ddiddorol o hyn a gellir dod o hyd 
iddi ar-lein yn: http://www.theredcard.org/news/2017/2/5/0mbgolnvkns0svax4sisk159wwcazj 
[8] Newman-Ford, L., Fitzgibbon, K., Lloyd, S. a Thomas, S. (2008) ‘A large‐scale investigation into the relationship between attendance
and attainment: a study using an innovative, electronic attendance monitoring system’ Studies in Higher Education 33(6). Ar gael yn:
http://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075070802457066#.WfrtrGi0PIV Cyrchwyd: 2/11/17.

*Bu 7 o 22 ALl Cymru wrthod darparu'r data hwn felly mae'n debygol bod cyfanswm y
diwrnodau ysgol coll yn sylweddol uwch.

Ffigur 2: Diwrnodau ysgol cronnus a gollwyd o ganlyniad i waharddiadau
               oherwydd digwyddiadau hiliol am blynyddoedd 17/18 a 18/19



Mae cynnydd o 19.2% wedi bod yn nifer y gwaharddiadau o
ganlyniad i ddigwyddiadau hiliol o'i gymharu â'r llynedd (Ffigur
3), a chynnydd o 138.5% ers 2014 pan gychwynnodd DCCiH
gasglu'r data hwn. Bu nifer y diwrnodau ysgol coll gynyddu
16.3% rhwng 2017/18 a 2018/19, gyda'r un nifer o awdurdodau
lleol yn adrodd yr wybodaeth hon (15 yn 2018/19 o'i gymharu â 15
yn 2017/18). Gallai hynny fod yn sgil y cynnydd cyffredinol yn
nhroseddau casineb, pryderon ac anoddefgarwch oherwydd
ymosodiadau o derfysgaeth yn y gorffennol, anoddefgarwch byd-
eang gydag amlder grwpiau de eithafol, canlyniadau ac ansicrwydd
cyfredol yn ymwneud â Brexit, portreadau negyddol yn y cyfryngau
o grwpiau penodol, diffyg monitro cyfryngau cymdeithasol,
prosesau adrodd gwell mewn ysgolion ac ysgolion yn cymryd
digwyddiadau mwy o ddifrif. 

Bu cynnydd o 138.5 y cant mewn gwaharddiadau
cysylltiedig â hiliaeth ers 2014

Ffigur 3: Cynnydd / gostyngiad canrannol y gwaharddiadau o ganlyniad i hiliaeth
 am blynyddoedd 2017/18 a 2018/19



Mae hefyd yn bwysig bod 2 waharddiad parhaol yn sgil digwyddiad
hiliol ym mlwyddyn academaidd 2018/19. Ni nodwyd unrhyw
waharddiadau parhaol yn ystod blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, bu
hyd gwaharddiad ar gyfartaledd ddisgyn o 1.3 diwrnod i 1.27. (Ffigur
4). Unwaith eto, gellir dehongli hwn mewn sawl ffordd - mae'n bosib bod
rhai digwyddiadau'n dod yn fwy difrifol ac angen ymatebion llymach,
mae'n bosib bod ysgolion yn mynd i'r afael â phroblemau ar lefel is, neu
fod ysgolion yn disgwyl lefel uwch o ymddygiad gan ddisgyblion. Mae
angen ymchwilio i'r materion hyn yn fanylach.

Ffigur 4: Diwrnodau ysgol ar gyfartaledd yn cael eu colli o ganlyniad i ddigwyddiad
 hiliol

2 waharddiad parhaol
sy'n gysylltiedig â
hiliaeth yn ystod y

flwyddyn academaidd
ddiwethaf



Prif Ganfyddiadau:

2. Mae llawer o ddryswch yn parhau o ran y
gofynion adrodd ar gyfer ysgolion ac awdurdodau

lleol mewn perthynas â digwyddiadau hiliol.

Fel y nodwyd eisoes, mae Estyn wedi tynnu sylw at bwysigrwydd cofnodi
a rhoi gwybod am ddigwyddiadau:
 

'Lleiafrif o ysgolion yn unig sy’n cadw cofnodion defnyddiol am fwlio, gydag ysgolion yn aml ond yn cofnodi’r hyn y
maent yn ei ystyried yn ddifrifol. Trwy beidio â chofnodi’n ofalus unrhyw honiad gan ddisgyblion o fwlio neu’r hyn y
gellid ei ystyried yn ddigwyddiad dibwys, mae ysgolion mewn perygl o fethu llunio darlun dros gyfnod o ddisgyblion
penodol y gallai eu llesiant fod o bryder sylweddol, ond nad yw’r ysgol yn gwybod am hyn. Hefyd, mae’n golygu nad

yw ysgolion yn gallu gwerthuso’n effeithiol eu gwaith yn gysylltiedig â’r nodweddion gwarchodedig.' [9]

 
Dyma ganfyddiad a gefnogir gan staff cyflwyno rheng flaen DCCiH yn
anecdotaidd. Mae gweithwyr addysg yn aml yn darparu sesiynau
hyfforddiant min nos ar gyfer staff ysgol ac maen nhw wedi darganfod
bod gwybodaeth/canfyddiad o ofynion cofnodi'n amrywio'n fawr o un ALl
i'r llall, o un ysgol i'r llall hyd yn oed, gan ddibynnu ar yr uwch dîm rheoli.
Mae LlC wedi cyhoeddi canllawiau gwrthfwlio statudol ar gyfer ysgolion
yn ddiweddar. Yma, maen nhw'n nodi:
 

'Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl bod gan ysgolion ddulliau yn eu lle i roi gwybod am fwlio a chofnodi hynny, ac
mae’n disgwyl caiff y dulliau hynny eu cyfathrebu’n glir i gymuned gyfan yr ysgol... Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl
i ysgolion gofnodi pob digwyddiad o fwlio, gan amlinellu’r mathau penodol o fwlio, yn cynnwys bwlio sy’n ymwneud â’r
nodweddion gwarchodedig. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i ysgolion fonitro prosesau yn rheolaidd. Fe wnaiff hyn
alluogi ysgolion i addasu eu polisïau bwlio ac i ymateb i dueddiadau penodol a materion sy’n dod i’r amlwg yn gyflym

ac yn effeithiol.'  [10]

 
Fodd bynnag, gan fod gwaharddiadau oherwydd digwyddiadau hiliol yn
cynyddu, rhaid cwestiynu a yw hyn yn digwydd ai peidio. Os yw
digwyddiadau'n cael eu targedu ar y lefel isaf, ni fyddem yn disgwyl gweld
cynnydd arall ar y lefel eithafol - gwaharddiadau, gwaharddiadau parhaol
yn benodol.

[9] Estyn (2019) Iach a Hapus: Effaith yr ysgol ar iechyd a llesiant disgyblion [PDF]. Ar gael yn:
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Healthy%20and%20Happy%20report%20Cy_0.pdf Cyrchwyd:
4/12/19.
[10] Llywodraeth Cymru (2019) Hawliau, parch, cydraddoldeb: canllawiau ar gyfer ysgolion [Pdf]. Ar gael yn: https://llyw.cymru/bwlio-yn-yr-
ysgol?_ga=2.254022735.677795023.1584819306-38476346.1579261925 
Cyrchwyd: 4/12/19.



Unwaith eto, er bod yna gynnydd yn nifer y gwaharddiadau o
ganlyniad i hiliaeth, roedd nifer sylweddol o ALlau yn methu â
darparu setiau data cyflawn, neu'n gwrthod eu darparu. Os
nad yw ALlau yn cadw'r data hwn, sut ydyn nhw'n sicrhau eu bod
yn deall ystent yr hiliaeth yn eu hysgolion a sut mae hyn yn cael ei
herio, os o gwbl?
 
Ydyn nhw'n sicrhau bod y sawl sy'n rhan o ddigwyddiadau'n cael
eu cefnogi'r effeithiol a bod tramgwyddwyr yn deall ac yn cymryd
cyfrifoldeb dros oblygiadau eu gweithrediadau?
 
Ar ben hynny, a yw unrhyw fesurau gwrthfwlio sy'n cael eu rhoi ar
waith yn effeithiol?

3.   Mae'r diffyg data a gesglir gan awdurdodau
lleol yn ymwneud â digwyddiadau hiliol mewn

ysgolion yn codi cwestiynau difrifol am
fodolaeth mewnwelediad clir i hiliaeth yn ein

hysgolion ac effeithiolrwydd addysg gwrth-
hiliaeth.

Prif Ganfyddiadau:



Noda canllawiau gwrthfwlio ar gyfer awdurdodau lleol (2019) LlC:
 

'Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau lleol annog ysgolion i fabwysiadu’r dull gweithredu hwn
[addysgu ataliol ynghylch herio stereoteipiau] a chofnodi digwyddiadau fel y gellir nodi patrymau o

ymddygiad sy’n gysylltiedig â rhagfarn.' [11]

 
Unwaith eto, mae lle yma am rywfaint o amwysedd. Tra bydd rhai
ALlau yn rhagweithiol o ran sicrhau bod ysgolion yn cyflwyno eu
cofnodion o ddigwyddiadau hiliol yn rheolaidd, bydd eraill yn debygol o
barhau i beidio â manteisio ar y cyfle hwn. 
 
Ymddengys na fod yna dueddiad cyffredinol o ran gwaharddiadau yn
seiliedig ar ddigwyddiadau hiliol. Mae rhai ALlau wedi gweld cynnydd
tra bod eraill wedi parhau'n gyson neu wedi gostwng. Fodd bynnag,
gan ystyried y ffaith bod un awdurdod lleol wedi cael 2 waharddiad
parhaol yn ganlyniad i ddigwyddiadau hiliol, unwaith eto rhaid
cwestiynu a yw pob digwyddiad yn cael ei gofnodi'n effeithiol gan fynd
i'r afael â nhw ar y lefel isaf ac a yw ALlau yn monitro hwn yn effeithiol. 
 
Rhaid aros i weld a fydd pob ALl yn gwneud defnydd o'r canllawiau
newydd i greu mwy o arolygiaeth trwy gynnig dulliau mwy effeithiol o
gofnodi ac adrodd ar ddigwyddiadau hiliol, a phwy fydd yn sicrhau bod
y rhain yn cael eu monitro a'u gorfodi. 
 
 
 

[11] Llywodraeth Cymru (2019) Hawliau, parch, cydraddoldeb: canllawiau ar gyfer awdurdodau lleol [Pdf]. Ar gael yn:
https://llyw.cymru/bwlio-yn-yr-ysgol?_ga=2.248717120.677795023.1584819306-38476346.1579261925 Cyrchwyd: 4/12/19.

 

Er mwyn herio hiliaeth
mewn ysgolion yn

effeithiol, mae angen
arweiniad cryf a

monitro a gorfodi
effeithiol arnom. 



Mae hiliaeth yn parhau i fod yn broblem mewn ysgolion yng
Nghymru. Tra bod digwyddiadau, gan gynnwys y digwyddiadau mwy
difrifol hynny, yn parhau i ddigwydd yn rheolaidd, mae'n amlwg bod
angen i addysg gwrth-hiliaeth barhau. Fodd bynnag, mae hyn ond yn
gallu mynd cyn belled pan fod diffyg eglurdeb ac arolygiaeth yn
parhau o fewn y system. Dan ganllawiau gwrthfwlio newydd LlC, er
bod ysgolion wedi cael eu gwneud yn fwy ymwybodol o'r hyn mae
gofyn iddynt adrodd ar ac i bwy, ymddengys bod rôl yr ALl wedi cael
ei leihau gydag angen i unigolion pryderus wthio ethos gwrth-hiliaeth
yn ei flaen. Does dim gofyniad ar ysgolion i roi gwybod i'r ALl am eu
digwyddiadau hiliol,gan leihau gallu'r ALl o ran arolygiaeth. Tra bod
dyletswydd ar ALlau i ddarparu arolygiaeth ar Gynllun Cydraddoldeb
Strategol ysgolion [12], rhaid gofyn pwy fydd yn monitro hyn? 
 
 
 
 
 
[12] Mae Llywodraeth Cymru wedi codi pryderon yn ddiweddar am effeithiolrwydd y cynlluniau hyn gan nodi bod rhai ysgolion ond yn
cymryd templed yr Awdurdod Lleol ac yn newid yr enw. Caiff hyn ei archwilio yn:
Brentnall, J. (2017) Hybu ymgysylltiad a chyflawniad academaidd ar gyfer disgyblion o ethnigrwydd du a chymysg yng Nghymru [Pdf]
Llywodraeth Cymru. Ar gael yn:
file:///C:/Users/Education%20Worker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AMULRWTR/2017%20-
%20WG%20commissioned%20report%20into%20BAME%20pupils%20Wales%20.pdf Cyrchwyd 2/11/17.

CASGLIADAU  



Dylid monitro ysgolion mewn modd effeithiol er mwyn sicrhau eu
bod yn cofnodi ac yn adrodd ar ddigwyddiadau hiliol mewn
modd cyson ac yn gweithredu ar yr wybodaeth hon. 

Dylid gosod dyletswydd ar ysgolion i adrodd y data hwn i'r ALl
neu LlC. 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried cynhyrchu bwletin ystadegol
blynyddol yn darparu'r data y mae'n rhaid i DCCiH ei gael trwy
geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar hyn o bryd. 

Dylid darparu hyfforddiant ac adnoddau ychwanegol i ysgolion
er mwyn sicrhau bod unigolion yn gyfforddus yn datblygu ethos
gwrthfwlio trwy gydol system addysg Cymru. 

Mae argymhellion DCCiH fel a ganlyn: 
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