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Rhagair

Gall ddefnyddio ataliaeth ar blant yn yr ysgol fod weithiau’n 
angenrheidiol, ond mae rhieni a gofalwyr yn gymwys yn disgwyl bod 
canllawiau cyson a chlir yn bodoli ynghylch sut a phryd y dylai hyn 
ddigwydd. Lansiom ein hymchwiliad mewn ymdrech i ddeall mwy am yr 
hyn y mae ysgolion yn ei wneud i gofnodi a monitro defnydd ataliaeth 
yng Nghymru a Lloegr. Roeddem yn gofidio, er adroddiadau gan rieni 
am ei gamddefnyddio honiedig, bod diffyg gwybodaeth ar gael i ddeall 
maint y broblem neu ai a oedd amddiffynfeydd sylfaenol ar waith. 

Roeddem hefyd am ddeall a oedd ataliaeth 
yn cael ei ddefnyddio’n anghymesur ar rai 
grwpiau, neu’n unol ag egwyddorion hawliau 
dynol, fel y’u hamlinellir yn ein fframwaith 
hawliau dynol ar gyfer ataliaeth. Mae hyn  
yn effeithio ar bawb sydd yn ymwneud ag  
ef, yn enwedig plant, eu rhieni ac aelodau 
staff yr ysgol. 

Dros hynt ein hymchwiliad daethom i’r 
casgliad y dylai monitro ataliaeth yn yr  
ysgol gael ei flaenoriaethu’n gyfartal â 
monitro gwaharddiadau ysgol. Byddai  
hyn yn darparu mwy o ddealltwriaeth o 
lefelau defnydd ataliaeth yng Nghymru  
a Lloegr, gan dawelu meddwl rhieni a 
gofalwyr a chaniatáu mwy o dryloywder. 
Yn Lloegr mae’r Adran Addysg eisoes yn 
cyhoeddi data blynyddol ar waharddiadau 
penodol a thymor byr ac yn rheolaidd yn 
cyhoeddi gwybodaeth gwaharddiadau  
ar lefel cenedlaethol ac awdurdod lleol,  

gan gynnwys fesul nodweddion 
gwarchodedig disgyblion. Daethom  
i’r casgliad fod achos cryf ar gyfer  
gwneud yr un peth i ddefnydd ataliaeth.

Mae hyn yn fater dyrys ac anodd. 
Canfyddom ysgolion yn delio â materion 
ynghylch ataliaeth yn feunyddiol, yn aml 
gydag ychydig neu heb ganllaw. Er bod 
athrawon yn gyffredinol yn gwneud eu  
gorau glas, mae angen llawer mwy o 
gymorth arnynt i ddeall yr hyn yw ataliaeth 
mewn gwirionedd, yr hyn y dylent ei gofnodi 
a’r hyn y gellid ei ddadansoddi.  

Mae gan blant gyfle gwell i lwyddo pan gaiff 
y berthynas rhwng yr ysgol a’i disgyblion 
ei blaenoriaethu. Os bydd perthynas yn 
gwaethygu a’r disgybl yn ymddwyn yn heriol, 
dylai ysgolion wneud eu gorau glas i ddeall  
y rheswm am yr ymddygiad. 

https://www.equalityhumanrights.com/cy/human-rights-framework-restraint
https://www.equalityhumanrights.com/cy/human-rights-framework-restraint
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Gofid hefyd yw os nad yw ysgolion yn casglu’r wybodaeth briodol 
i’w galluogi i ddeall effaith eu polisïau ac ymarferion ataliaeth 
ar blant o grwpiau gwahanol, maent mewn perygl o beidio 
bodloni’u gofynion cyfreithiol o dan Ddyletswydd Cydraddoldeb 
y Sector Cyhoeddus.  Mae’r ddyletswydd hon yn ei wneud yn 
ofynnol i ysgolion ystyried sut i gael gwared â gwahaniaethu 
anghyfreithlon a hyrwyddo cyfle cyfartal i bob disgybl.

Dywedwyd wrthym gan lawer o’r rheini ar 
linell flaen y broblem hon bod athrawon yn 
dymuno am ddiffiniadau cenedlaethol o 
ataliaeth, safonau hyfforddi cenedlaethol a 
chanllaw gwell ar ataliaeth, gan gynnwys sut 
i osgoi’i ddefnyddio. Yn allweddol, mae hyn 
yn profi bod archwaeth am gynnydd, ond 
mae llawer yn ansicr am yr hyn sydd angen 
iddynt ei wneud yn ymarferol.

Mae’r cyd-destun yn wahanol rhwng Cymru 
a Lloegr ac mae rhai o’n hargymhellion 
yn adlewyrchu hynny. Yng Nghymru, 
mae cyflwyno fframwaith ar gyfer lleihau 
ymarferion cyfyngol a chwricwla yn  
seiliedig ar hawliau dynol yn darparu  
cyfle arwyddocaol i wneud cynnydd. 
Fodd bynnag, os ydym am sicrhau newid, 
penderfyniad y llywodraethau, awdurdodau 
lleol ac ysgolion ar draws Cymru a Lloegr  
yw gwneud y penderfyniadau a awgrymwn 
yn yr adroddiad hwn. 

Mae sicrhau bod defnyddio ataliaeth ar 
blant yn cael ei reoli a’i fonitro’n ofalus yn 
rhywbeth y dylem oll ei ystyried. Mae angen 
cymorth gwell ar athrawon ac ysgolion i 
wneud hyn. Mae ein hargymhellion yn gosod 
ffordd glir ymlaen ac anogwn bob un â 
chyfrifoldeb i roi’n hargymhellion ar waith. 
Byddai gwneud hynny yn osgoi ataliaeth 
ddiangen ar blant, wrth roi sicrwydd a 
chymorth y maent yn ei haeddu i rieni, 
gofalwyr ac athrawon.

Y	Farwnes	Kishwer	Falkner,	Cadeirydd
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Ni yw rheolydd cydraddoldeb 
Prydain ac rydym yn sefydliad 
hawliau dynol cenedlaethol. 
O dan adran 16 o Ddeddf 
Cydraddoldeb 2006, mae  
gennym bŵer i gynnal 
ymholiadau i ddarganfod mwy 
am gydraddoldeb a materion 
hawliau dynol. Yn seiliedig  
ar ein canfyddiadau gallwn 
wneud argymhellion ar gyfer 
newid a gwella polisi, arfer  
neu ddeddfwriaeth. 

Mae ein cylch gwaith yn cynnwys cyfraith 
ddomestig, ar ffurf Deddf Cydraddoldeb 
2010 a Deddf Hawliau Dynol 1998, a 
chonfensiynau hawliau dynol rhyngwladol, 
y mae Llywodraeth y DU wedi cytuno i gadw 
atynt. Mae’r rhain yn cynnwys Confensiwn 
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
(UNCRC) a Chonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau, sy’n 
arbennig o berthnasol i’r ymchwiliad hwn 
oherwydd eu bod yn canolbwyntio’n benodol 
ar hawliau plant, gan gynnwys plant anabl,  
yr effeithir arnynt trwy ataliaeth. 

Fe’n gwnaed yn ymwybodol gyntaf o’r 
camddefnydd posibl o ataliaeth mewn 
ysgolion gan adroddiadau gan rieni plant 
anabl. Dilynwyd yr adroddiadau hyn gan yr 
ymchwiliad i ataliaeth mewn ysgolion gan 
Gomisiynydd Plant a Phobl Ifanc yr Alban 
(CYPCS). Gweithiodd ein tîm yn yr Alban 
gyda’r CYPCS i sicrhau cytundeb gyda 
Llywodraeth yr Alban i wella’r canllawiau  
ar ataliaeth a sut mae’n cael ei fonitro.

Ar ôl siarad â rhanddeiliaid yng Nghymru 
a Lloegr, gan gynnwys swyddfeydd y 
Comisiynwyr Plant yn y ddwy wlad, fe 
benderfynon ni lansio ymchwiliad i gofnodi  
a monitro ataliaeth yng Nghymru a Lloegr.
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Pam wnaethon ni ganolbwyntio 
ar gofnodi a monitro

Mae defnydd o ataliaeth mewn sefydliadau 
gwladol, megis carchardai, ysgolion ac 
unedau iechyd meddwl, yn ddarostyngedig i 
gyfraith hawliau dynol. Yn 2019, gwnaethom 
gyhoeddi fframwaith hawliau dynol ar 
gyfer ataliaeth sy’n nodi’r egwyddorion 
cydraddoldeb a hawliau dynol allweddol 
sy’n berthnasol i ddefnydd o ataliaeth. Mae 
ein hymchwiliad yn seiliedig ar y fframwaith 
hwnnw, sy’n diffinio ataliaeth yn fras fel: 
‘gweithred a gyflawnir gyda’r pwrpas o 
gyfyngu ar symudiad neu ryddid unigolyn  
i weithredu’n annibynnol.’1  

Lansiwyd ein hymchwiliad 
oherwydd ein pryderon bod 
hawliau dynol plant mewn perygl 
mewn ysgolion:2 yn enwedig 
Erthygl 3 (hawl i ryddid rhag 
triniaeth annynol a diraddiol) 
ac Erthygl 8 (hawl i uniondeb 
corfforol a meddyliol) o dan y 
Ddeddf Hawliau Dynol.

‘Pan wneir penderfyniad 
ar b’un ai a atal plentyn 
a sut … rhaid mae eu 
buddiannau gorau yw’r 
prif ystyriaeth.’

Ffynhonnell: Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol (2019), Fframwaith hawliau dynol ar gyfer 
ataliaeth: egwyddorion defnyddio ymyriadau 
ataliol corfforol, cemegol, mecanyddol a 
chymhellol yn gyfreithlon, tudalen 9

1Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) (2019), fframwaith hawliau dynol ar gyfer 
ataliaeth [cyrchwyd: 29 Mawrth 2021]. 
2Canolbwyntiodd ein hymchwiliad ar ysgolion y wladwriaeth yng Nghymru a Lloegr, hynny yw, 
ysgolion a gynhelir yng Nghymru a Lloegr ac ysgolion academi yn Lloegr. Gwnaethom edrych 
ar leoliadau prif ffrwd ac arbennig. Ni wnaethom gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion ar gyfer 
Ysgolion Arbennig Preswyl.

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/human-rights-framework-restraint.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/human-rights-framework-restraint.pdf
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Casglodd astudiaeth ymchwil ar ataliaeth 
gan y Sefydliad Ymddygiad Heriol (CBF) 
a Chefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol a 
Gweithredol yr Alban (PABSS) astudiaethau 
achos ynghylch ataliaeth amhriodol mewn 
ysgolion o bob rhan o’r DU.3 Roedd eu 
tystiolaeth yn tynnu ar dystiolaethau gan 
rieni plant anabl a oedd wedi cael eu hatal. 
Adroddwyd am amrywiaeth o brofiadau ac 
anafiadau trawmatig yn cynnwys mwy na 
700 o blant mewn amryw o sefyllfaoedd 
plant, gan gynnwys ysgolion.4 Dangosodd 
y canfyddiadau hyn y gallai fod problem 
mewn rhai ysgolion, a allai effeithio ar nifer 
sylweddol o blant.

Nododd y CYPCS fesurau diogelu annigonol 
mewn ysgolion ac awdurdodau lleol yn yr 
Alban,5 a allai, yn ein barn ni, adlewyrchu 
patrwm ehangach ledled Prydain.

Mae gan lywodraethau’r DU a Chymru 
rwymedigaethau penodol i amddiffyn 
hawliau plant o dan yr UNCRC, y mae rhai 
ohonynt, fel y’u rhestrir yn ein fframwaith 
hawliau dynol ar gyfer ataliaeth, yn 
uniongyrchol berthnasol i’r defnydd o 
ataliaeth.6 Rhaid i Lywodraeth Cymru hefyd 
roi sylw dyledus i’r UNCRC wrth gyflawni 
ei holl swyddogaethau – yn unol â Mesur 
Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.7 
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3Sefydliad Ymddygiad Heriol (CBF) a Chefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol a Gweithredol yr 
Alban (PABSS) (2019), Lleihau ymyrraeth gyfyngol plant a phobl ifanc: astudiaethau achos a 
chanlyniadau’r arolwg. Mae diweddariad o’r adroddiad hwn, hefyd, dyddiedig Chwefror 2020, y 
mae’r ymchwiliad hwn wedi’i weld [cyrchwyd: 26 Mai 2021].  
4Fel uchod. 
5Comisiynydd Plant a Phobl Ifanc yr Alban (CYPCS) (2018), Dim Lle Diogel: Ataliaeth a Neilltuaeth 
yn Ysgolion yr Alban [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
6EHRC (2019), fframwaith hawliau dynol ar gyfer ataliaeth, tt. 11–13 [cyrchwyd: 29 Mawrth 2021]. 
7Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011 [cyrchwyd: 26 Mai 2021].

https://www.challengingbehaviour.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/reducingrestrictiveinterventionofchildrenandyoungpeoplereport.pdf
https://www.challengingbehaviour.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/reducingrestrictiveinterventionofchildrenandyoungpeoplereport.pdf
https://www.challengingbehaviour.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/reducingrestrictiveinterventionofchildrenandyoungpeoplereport.pdf
https://www.challengingbehaviour.org.uk/news/reducing-restrictive-intervention-of-children-and-young-people/
https://www.cypcs.org.uk/ufiles/No-Safe-Place.pdf
https://www.cypcs.org.uk/ufiles/No-Safe-Place.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/human-rights-framework-restraint.pdf
https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents
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Mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig  
sy’n gyfrifol am fonitro cydymffurfiad â’r 
UNCRC wedi gofyn i Lywodraeth y DU: 

‘Casglu a chyhoeddi data 
wedi’u dadgyfuno yn 
systematig ac yn rheolaidd 
ar ddefnydd o ataliaeth ac 
ymyriadau cyfyngol eraill 
ar blant er mwyn monitro 
priodoldeb disgyblaeth a rheoli 
ymddygiad i blant ym mhob 
lleoliad, gan gynnwys ym 
maes addysg’.8

Er gwaethaf hyn, ar hyn o bryd nid oes 
unrhyw ofyniad statudol i ysgolion prif ffrwd 
neu ysgolion arbennig yng Nghymru a Lloegr 
gasglu a defnyddio data i fonitro ataliaeth. 
Nid yw’r DU na llywodraeth Cymru yn casglu 
data ar ataliaeth mewn ysgolion. Mae hyn 
yn golygu na all llywodraethau, arolygwyr, 
rheoleiddwyr na’r cyhoedd ffurfio darlun o’r 
hyn sy’n digwydd mewn ysgolion oherwydd 
nad yw’r wybodaeth ar gael. 

14/04/2021
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8Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (2016),Sylwadau i gloi ar bumed 
adroddiad cyfnodol Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon, paragraff 40 [cyrchwyd: 
29 Mawrth 2021]. 
9Adran Addysg (DfE) (2013), Defnydd Grym Rhesymol mewn Ysgolion: Canllawiau ynghylch 
defnyddio ataliaeth gorfforol mewn ysgolion ar gyfer cyrff llywodraethu, penaethiaid a staff 
ysgolion [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. Gweler hefyd: Llywodraeth Cymru (2013), Ymyrraeth ddiogel 
ac effeithiol – defnydd grym rhesymol a chwilio am arfau [cyrchwyd: 26 Mai 2021]; DfE (2019), 
Lleihau’r angen am ataliaeth ac ymyrraeth gyfyngol: Plant a phobl ifanc ag anableddau dysgu, 
cyflyrau sbectrwm awtistig ac anawsterau iechyd meddwl mewn gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol a lleoliadau addysg arbennig [cyrchwyd: 7 Mehefin 2021]; DfE (2016), Ymddygiad 
a Disgyblaeth mewn Ysgolion: Cyngor i benaethiaid a staff ysgolion [cyrchwyd: 7 Mehefin 2021].

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhskHOj6VpDS//Jqg2Jxb9gncnUyUgbnuttBweOlylfyYPkBbwffitW2JurgBRuMMxZqnGgerUdpjxij3uZ0bjQBOLNTNvQ9fUIEOvA5LtW0GL
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhskHOj6VpDS//Jqg2Jxb9gncnUyUgbnuttBweOlylfyYPkBbwffitW2JurgBRuMMxZqnGgerUdpjxij3uZ0bjQBOLNTNvQ9fUIEOvA5LtW0GL
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-reasonable-force-in-schools
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-reasonable-force-in-schools
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-reasonable-force-in-schools
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-reasonable-force-in-schools
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/488034/Behaviour_and_Discipline_in_Schools_-_A_guide_for_headteachers_and_School_Staff.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/488034/Behaviour_and_Discipline_in_Schools_-_A_guide_for_headteachers_and_School_Staff.pdf
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Y cam cyntaf tuag at 
ddarparu mesurau diogelu 
hawliau dynol, fel y nodir yn 
ein fframwaith hawliau dynol 
ar gyfer ataliaeth, yw cael 
cofnodi a monitro tryloyw.

Ym mis Chwefror 2020, lansiwyd ein 
hymchwiliad i archwilio’r hyn yr oedd ysgolion 
yng Nghymru a Lloegr yn ei wneud i gofnodi a 
monitro ataliaeth.

Ceisiodd	ein	hymchwiliad	ddeall	yr	atebion	i’r	
cwestiynau	canlynol:

– I ba r addau mae ysgolion cynradd, uwchradd 
ac anghenion arbennig yn casglu data ar eu 
defnydd o ataliaeth? Os ydyn nhw, pa ddata 
maen nhw’n eu casglu a beth maen nhw’n ei 
wneud gyda’r wybodaeth ar ôl ei chael?

– Sut y gall ysgolion ddefnyddio ’r wybodaeth  
y maent yn ei chasglu i wella canlyniadau  
i’w disgyblion, yn unol ag egwyddorion  
hawliau dynol?
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Sut gwnaethom 
gynnal yr ymchwiliad

Gwnaethom gasglu ystod 
o dystiolaeth ar gyfer ein 
hymchwiliad, fel y manylir isod.

Arolwg o ysgolion 

Cynhaliom arolwg ar-lein o ysgolion i 
asesu i ba raddau y maent yn cofnodi, 
monitro a dadansoddi unrhyw ddata am 
ataliaeth. Cynhaliwyd hyn gan IFF Research 
(asiantaeth ymchwil marchnad yn y DU). 
Derbyniodd yr arolwg ymatebion gan 641 o 
ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig yng 
Nghymru a Lloegr. Caniataodd y sampl hon i 
ni wneud canfyddiadau ystadegol cadarn. 
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Fe wnaethon ni greu nifer o ddiffiniadau y gwnaethon ni eu  
profi gydag ysgolion i weld a oedden nhw’n eu deall yn llawn.  
Fe ddefnyddion ni’r term ‘ymyriadau cyfyngol’ yn ein harolwg yn 
hytrach nag ‘ataliaeth’ oherwydd bod y term hwn yn fwy cyfarwydd  
i ysgolion ac mae’n cwmpasu’r un arferion. 

Fe	wnaethom	fabwysiadu’r	diffiniadau	canlynol	ar	gyfer	gwahanol	fathau	o	ataliaeth:

14/04/2021

P6 P8 P9 P11
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– 	Ymyriadau	corfforol	(gweithredol): 
dull o ymarfer cyfyngol lle mae 
gweithredoedd neu symudiadau disgybl 
yn cael eu rheoli trwy ddefnyddio grym 
yn weithredol. 

– 	Ymyriadau	corfforol	(goddefol):
dull o ymarfer cyfyngol sy’n cynnwys
cyswllt corfforol uniongyrchol, ond nid
grym gweithredol, i gyfyngu neu reoli
symudiad neu weithredoedd disgybl.

– 	Neilltuaeth: tynnu disgybl yn ôl o
ystafell ddosbarth neu sefyllfa ysgol
arall yn erbyn ei ewyllys a chyfyngu
disgybl yn anwirfoddol, ar wahân i eraill,
mewn man lle mae’n rhaid i’r disgyblion
aros ar eu pennau eu hunain ar wahân i
ddisgyblion eraill. 

– 	Ataliaeth	fecanyddol: defnydd
deunyddiau neu offer gan staff ysgol
i gyfyngu ar allu disgybl i symud neu
weithredu, megis sblintiau braich,
gwregysau neu gyffiau. Mae hyn hefyd
yn cynnwys cael gwared ar gymorth
ategol megis cadair olwyn neu ffon
gerdded i atal disgybl rhag gallu symud
yn annibynnol.

– 	Ataliaeth	gemegol:	pan ofynnir am
gymorth gan aelod o staff sydd wedi’i
hyfforddi’n feddygol i roi meddyginiaeth
i reoli neu dawelu ymddygiad disgybl a
defnyddir y feddyginiaeth.
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YSTAFELL
YNYSU

Gofynnom i ysgolion am eu hymagwedd at  
gofnodi a dadansoddi mathau gwahanol o ataliaeth

Ataliaeth gorfforol
weithredol 

Neilltuaeth

Ataliaeth
gemegol

Ataliaeth gorfforol 
oddefol

Ataliaeth
fecanyddol 

Ffynhonnell: Sail tystiolaeth ymchwiliad ataliaeth yn yr 
ysgol: arolwg ysgolion, tudalen 8, Diffiniadau ataliaeth
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Gwnaethom ofyn i ysgolion a oeddent 
yn cofnodi gwybodaeth am bedair o’r 
naw nodwedd warchodedig yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010 wrth gofnodi ataliaethau. 
Y pedair nodwedd y gwnaethom eu nodi yw’r 
rhai sydd fwyaf tebygol o gael eu cofnodi fel 
mater o drefn: oedran, rhyw, hil ac anabledd. 
Gwnaethom ofyn am hawl i brydau ysgol 
am ddim, a all fod yn ddangosydd o statws 
economaidd-gymdeithasol. Fe wnaethon 
ni hefyd ofyn am addysg, cynlluniau iechyd 
a gofal, cynlluniau datblygu unigol ac iaith 
gyntaf y disgybl. Ar y cyfan, gwnaethom 
geisio bwrw’r rhwyd mor eang â phosibl i 
ganiatáu i ysgolion ddangos lle gwnaethant 
ryw fath o ddadansoddiad cydraddoldeb  
neu economaidd-gymdeithasol.

Astudiaethau achos  
o arfer effeithiol

Gwnaethom siarad ag ystod o unigolion 
a sefydliadau i’n helpu i nodi ysgolion 
sy’n cofnodi, monitro a dadansoddi data 
ataliaeth yn rheolaidd a’u defnyddio i lywio 
eu dull. Gwnaethom gasglu gwybodaeth 
fanwl gan naw ysgol ledled Cymru a Lloegr 
i ddangos manteision cadw cofnodion 
cynhwysfawr i ddeall y defnydd o ataliaeth a 
datblygu cefnogaeth ymddygiad cadarnhaol.

Mae’r	astudiaethau	achos	ar	gael 
ar	ein	gwefan.

10Cyfraith Cymru (2016), Cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol. [cyrchwyd: 26 
Ebrill 2021].

https://law.gov.wales/constitution-government/how-welsh-laws-made/devolved-areas/?lang=en#/constitution-government/how-welsh-laws-made/devolved-areas/?tab=overview&amp;lang=en
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Arolwg o awdurdodau  
lleol yng Nghymru

Mae addysg yng Nghymru wedi’i datganoli 
ac yn gyfrifoldeb Llywodraeth Cymru.10 Nid 
oes unrhyw ysgolion academi yng Nghymru.

Mae pob ysgol wladol  
yng Nghymru yn cael ei 
chynnal gan 22 awdurdod  
lleol, sydd â rôl statudol  
mewn llywodraethu  
ysgolion ac maent yn  
casglu data ganddynt. 
 
Gallant ymyrryd os nad yw ysgolion yn 
cyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol. 
Trwy arolwg, gwnaethom gasglu 
gwybodaeth am eu polisïau cofnodi 
ataliaeth a’u coladu o ddata lleol ar 
ddefnydd o ataliaeth. Fe wnaethon ni  
ofyn iddyn nhw hefyd sut maen nhw’n 
cefnogi ysgolion. Cawsom ymatebion  
gan 15 allan o’r 22 awdurdod lleol. 

Ymgysylltu ac ymchwil desg

Clywsom gan ystod o randdeiliaid yng 
Nghymru a Lloegr a oedd â thystiolaeth 
a safbwyntiau gwybodus am gofnodi a 
monitro ataliaeth mewn ysgolion. 

Roedd	y	rhain	yn	cynnwys:	

–  undebau a chymdeithasau 
proffesiynol ar gyfer staff ac 
arweinwyr ysgolion 

–  cyrff proffesiynol eraill 

–  Llywodraeth Cymru

–  Adran Addysg Llywodraeth y DU 
(DfE) 

–  arolygwyr ysgolion, a

–  sefydliadau sector gwirfoddol sy’n 
cynrychioli rhieni a phlant anabl. 
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Er na wnaethom gyhoeddi galwad ffurfiol 
am dystiolaeth, cawsom gyflwyniadau gan 
nifer o sefydliadau ac unigolion ynghylch 
y materion a godwyd gan yr ymchwiliad. 
Wrth ddatblygu ein canfyddiadau a’n 
hargymhellion, rydym wedi ystyried y 
cyflwyniadau hyn.
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Cyflwyniad

Pryd mae ysgolion yn 
cael defnyddio ataliaeth?

Yng	Nghymru	a	Lloegr,	mae	gan	staff	
ysgolion11	bŵer	i	ddefnyddio	‘grym	
rhesymol’	i	atal	disgybl	rhag:

–  cyflawni unrhyw drosedd

–  achosi anaf personol i unrhyw 
berson neu ddifrod i’w eiddo (gan 
gynnwys ei hun), neu

–  bod yn niweidiol i gynnal trefn a 
disgyblaeth dda yn yr ysgol neu 
ymhlith unrhyw ddisgyblion sy’n 
derbyn addysg yn yr ysgol.12 

Gall staff hefyd ddefnyddio grym rhesymol 
wrth arfer y pŵer statudol i chwilio 
disgyblion am arfau, heb eu caniatâd, lle 
mae ganddynt sail resymol dros amau.13  
 
Gall staff hefyd neilltuo neu ynysu disgybl 
mewn man sydd i ffwrdd o ddisgyblion 
eraill, os yw’n aflonyddgar. Gellir defnyddio’r 
dull hwn fel cosb ddisgyblu. Mae gan 
ysgolion ddisgresiwn ynghylch pa mor hir 
i ynysu disgybl ac o dan ba amgylchiadau, 
gan arwain at amrywiaeth o arferion. Yng 
Nghymru a Lloegr, mae rhaid i ysgolion fod 
â pholisi ymddygiad a ddylai amlinellu beth 
yw’r ymarferion hyn.14 

11Diffinnir y staff y mae’r pŵer hwn yn berthnasol iddynt yn adran 95 o Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 
2006 ac maent yn cynnwys unrhyw athro sy’n gweithio yn yr ysgol ac unrhyw berson arall a 
awdurdodwyd gan bennaeth yr ysgol i fod â rheolaeth dros ddisgyblion neu i fod yn gyfrifol amdanynt 
[cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
12Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006, adran 93, Gall staff ysgol hefyd arfer pŵer cyfraith gwlad i 
ddefnyddio grym rhesymol i amddiffyn ei hun, i atal person arall rhag cael ei anafu neu gyflawni 
trosedd [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
13Deddf Addysg ac Arolygiadau 1996, adran 93 [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
14DfE (2013), Ymddygiad a disgyblaeth mewn ysgolion: cyngor i benaethiaid a staff ysgolion 
cyrchwyd: 26 Mai 2021]. Mae cyngor yng Nghymru yn llai penodol am yr arfer hwn ac mae’n 
canolbwyntio ar reoli ymddygiad mewn ffordd gadarnhaol. Gweler Llywodraeth Cymru (2012), 
Dulliau ymarferol o reoli ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth: llawlyfr i athrawon dosbarth mewn 
ysgolion cynradd [cyrchwyd: 23 Mawrth 2021] a Llywodraeth Cymru (2010), Dulliau ymarferol o reoli 
ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth: llawlyfr i athrawon dosbarth mewn ysgolion uwchradd [cyrchwyd: 
8 Mehefin 2021]. Llywodraeth Cymru (2015), Gwahardd o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion 
[cyrchwyd: 26 Mai 2021] yn cyfeirio at ‘allgáu mewnol’ ac ‘i ardal ddynodedig o fewn yr ysgol, gyda 
chefnogaeth briodol, neu at ddosbarth arall dros dro’. Mae’r drafft diweddaraf, Llywodraeth Cymru 
(2020), Fframwaith Lleihau Arferion Cyfyngol [cyrchwyd: 26 Mai 2021], yn nodi, ‘rhaid i sefydliadau 
sy’n defnyddio neilltuaeth gael polisi gyda chanllawiau clir iawn i weithwyr ynghylch ei ddefnydd’.

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/488034/Behaviour_and_Discipline_in_Schools_-_A_guide_for_headteachers_and_School_Staff.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/practical-approaches-to-behaviour-management-in-the-classroom-a-handbook-for-classroom-teachers-in-primary-schools.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/practical-approaches-to-behaviour-management-in-the-classroom-a-handbook-for-classroom-teachers-in-primary-schools.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/practical-approaches-to-behaviour-management-in-the-classroom-a-handbook-for-classroom-teachers-in-primary-schools.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/practical-approaches-to-behaviour-management-in-the-classroom-a-handbook-for-classroom-teachers-in-secondary-schools.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/practical-approaches-to-behaviour-management-in-the-classroom-a-handbook-for-classroom-teachers-in-secondary-schools.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/exclusion-from-schools-and-pupil-referral-units.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-10/consultation-document-reducing-restrictive-practices-framework.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-10/consultation-document-reducing-restrictive-practices-framework.pdf
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Cyflwyniad

Pam cofnodi’r
defnydd o ataliaeth?

Mae gan staff mewn llawer o 
gyrff cyhoeddus eraill bwerau i 
atal pobl, gan gynnwys: unedau 
iechyd meddwl, carchardai, 
lleoliadau cyfiawnder ieuenctid, 
heddluoedd a chartrefi plant. 
Ym mhob lleoliad, rhaid iddynt 
ddefnyddio’r pŵer diamod hwn 
mewn ffordd sy’n amddiffyn 
hawliau dynol. 

Mae hyn yn golygu, wrth ddefnyddio 
ataliaeth, rhaid iddynt fod â phŵer cyfreithiol 
bob amser sy’n awdurdodi ei defnydd 
a rhaid iddynt ddefnyddio ataliaeth at 
ddibenion awdurdodedig yn unig. Rhaid 
iddynt sicrhau bod ataliaeth yn cael ei 
defnyddio fel dewis olaf a rhaid iddi fod yn 
gymesur, heb fwy o rym na hyd nag sy’n 
ofynnol gan yr amgylchiadau.15 Rhaid bod 
mesurau diogelu gweithdrefnol ar waith 
i sicrhau bod yr amodau hyn yn cael eu 
bodloni. Mae’r rhain yn cynnwys cofnodi’r 
ataliaeth yn ddigon manwl fel y gellir asesu 
ei chyfreithlondeb.16 

Mae recordio a monitro hefyd yn caniatáu 
i sefydliadau nodi unrhyw broblemau, a 
chymryd camau i’w cywiro. Gall dadansoddi
data eu helpu i ddeall unigolion yn well ac 
ymateb i unrhyw anghenion sydd heb eu 
diwallu.17 Gall gwybodaeth o’r fath fod o 
gymorth i arolygwyr a chyrff goruchwylio 
annibynnol eraill a all gynghori sefydliadau 
unigol neu sectorau cyfan, gan eu helpu i 
wella eu perfformiad ac amddiffyn hawliau 
dynol. 

Gall cofnodi gwybodaeth am nodweddion y 
rhai sy’n destun ataliaeth helpu sefydliadau i 
asesu a yw ataliaeth yn cael ei ddefnyddio’n 
anghymesur ar rai grwpiau, megis pobl 
anabl, plant, menywod a merched neu 
leiafrifoedd ethnig. Yna gall llunwyr polisi ac 
ymarferwyr ystyried a yw hyn o ganlyniad i 
wahaniaethu neu ffactorau eraill, a datblygu 
cynlluniau i wrthsefyll y tueddiadau hyn. 

15I gael crynodeb manylach o’r fframwaith hawliau dynol sy’n ymwneud ag ataliaeth, gweler 
EHRC (2019), Fframwaith hawliau dynol ar gyfer ataliaeth [cyrchwyd: 29 Mawrth 2021].  
16Fel uchod. 
17Mae hyn yn cynnwys cydymffurfio â’r ddyletswydd i ddarparu addasiadau rhesymol i bobl 
anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
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https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/human-rights-framework-restraint.pdf
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Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus (PSED) yn ei gwneud yn  
ofynnol i awdurdodau cyhoeddus – gan 
gynnwys ysgolion, arolygwyr ysgolion, 
awdurdodau lleol, yr Adran Addysg a 
Llywodraeth Cymru18 – ystyried sut y  
gall eu polisïau a’u harferion ddileu 
gwahaniaethu anghyfreithlon, hyrwyddo 
cyfleoedd cyfartal a meithrin cysylltiadau 
da rhwng pobl o wahanol grwpiau. Mae hyn 
yn cynnwys deall a, lle bo hynny’n briodol, 
lleihau effaith gweithredoedd a pholisïau  
ar wahanol grwpiau. 

Yng Nghymru a Lloegr mae yna ystod 
o ddyletswyddau penodol i helpu cyrff 
rhestredig i gyflawni’r PSED.19 Er enghraifft, 
mae’n ofynnol i ysgolion yng Nghymru osod 
amcanion cydraddoldeb mewn Cynlluniau 
Cydraddoldeb Strategol. Mae’r dyletswyddau 
penodol yng Nghymru hefyd yn ei gwneud 
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yn ofynnol i ysgolion (a chyrff rhestredig 
eraill) gasglu tystiolaeth cydraddoldeb, 
y gallant ei defnyddio i asesu effaith a 
datblygu eu hamcanion. Enghraifft o hyn 
fyddai ysgolion yn casglu gwybodaeth am 
nodweddion gwarchodedig plant sy’n destun 
ataliaeth, gan ddefnyddio’r wybodaeth hon 
i ddeall yn well eu defnydd o ataliaeth a 
gosod amcanion i leihau ei defnydd. 

Fel y nododd y CYCPS yn ei ymchwiliad i 
ataliaeth a neilltuaeth mewn ysgolion yn  
yr Alban: 

‘er mwyn sicrhau bod  
plant yn cael eu diogelu a’u 
hamddiffyn, mae cofnodi 
digwyddiadau ataliaeth a 
neilltuaeth yn hanfodol’.20

18EHRC (2014), Y canllaw hanfodol i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus: [cyrchwyd: 
26 Mai 2021]. Gweler hefyd EHRC, (2014, Y canllaw hanfodol i Ddyletswydd Cydraddoldeb y 
Sector Cyhoeddus:Trosolwg i awdurdodau cyhoeddus rhestredig yng Nghymru [cyrchwyd: 26 
Mai 2021]. 
19Yn Lloegr: Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol) 2011 [cyrchwyd: 
26 Mai 2021]. Yng Nghymru Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) 
(Cymru) 2011 [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
20CYPCS (2018), Dim Lle Diogel: Ataliaeth a Neilltuaeth yn Ysgolion yr Alban [cyrchwyd: 26 Mai 
2021].

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/essential-guide-public-sector-equality-duty
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/1._psed_wales_essential_guidewelsh.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/1._psed_wales_essential_guidewelsh.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/2260/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1064/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1064/contents/made
https://www.cypcs.org.uk/ufiles/No-Safe-Place.pdf
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Cyflwyniad

A yw’n ofynnol i ysgolion 
fonitro eu defnydd o ataliaeth?

Nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i ysgolion 
yng Nghymru a Lloegr fonitro ataliaeth. 
Nid yw’r canllawiau cyfredol (anstatudol) 
ar gyfer ysgolion yn Lloegr yn cynnwys 
gofynion gorfodol ar gyfer cofnodi neu 
fonitro’r ‘defnydd o rym’.21 Maent yn cynghori 
‘ei bod yn arfer da i ysgolion... ystyried y 
ffordd orau o gofnodi digwyddiadau difrifol 
fel hyn.’ Os yw ysgolion yn dewis monitro 
ataliaeth, nid yw’r canllawiau’n rhoi llawer  
o gyngor iddynt am y dull y dylent ei gymryd. 

Yn Lloegr, mae’r Adran Addysg yn mynnu 
bod gan ysgolion bolisi ymddygiad. Dylai 
hyn nodi ‘yr amgylchiadau y gellir defnyddio 
grym ynddynt’ fel mater o ‘arfer da’.22 
Mae’r canllawiau hefyd yn nodi’r gwahanol 
ddisgwyliadau ar gyfer ysgolion a gynhelir 
ac ysgolion academi ynghylch cyhoeddi  
eu polisïau.

Ym mis Mehefin 2019, cyhoeddodd 
Llywodraeth y DU ganllawiau ar gyfer gofal 
cymdeithasol, cartrefi plant ac ysgolion 
arbennig yn Lloegr. Mae hyn yn fwy 
cynhwysfawr na chanllawiau’r Adran Addysg 
ar bolisi ymddygiad ac mae’n cynnwys 
gwybodaeth am gofnodi, monitro ac adrodd, 
mabwysiadu strategaethau ymddygiad 
cadarnhaol a lleihau’r defnydd o ataliaeth. 
Mae’n sôn yn benodol am werth defnyddio 
gwybodaeth i gwrdd â’r PSED.23 

Mae Llywodraeth y DU wedi ymgynghori ar 
gynigion i ymestyn y canllawiau i ysgolion 
prif ffrwd, yr ydym yn ei groesawu. Fodd 
bynnag, nid yw eto wedi cynnig gwneud 
cofnodi a monitro ataliaeth yn orfodol ar 
gyfer ysgolion arbennig neu ysgolion prif 
ffrwd. Rydym wedi argymell y dylai’r Adran 
Addysg gyflwyno canllawiau statudol ar 
draws y sector.24

21DfE (2013), Defnyddio grym rhesymol mewn ysgolion: Cyngor i benaethiaid, staff a chyrff 
llywodraethu [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. Hefyd yn berthnasol: DfE (2016), Ymddygiad a disgyblaeth 
mewn ysgolion: Cyngor i benaethiaid a staff ysgolion [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. Nid yw’r naill na’r 
llall yn cyfeirio at gofnodi na monitro’r defnydd o rym. 
22DfE (2016), Ymddygiad a disgyblaeth mewn ysgolion: canllawiau i benaethiaid a staff ysgolion 
[cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
23DfE (2019), Lleihau’r angen am ataliaeth ac ymyrraeth gyfyngol [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
24EHRC (Hydref 2019), Ein hymateb i ymgynghoriad yr Adran Addysg ar ataliaeth ac ymyrraeth 
gyfyngol [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/444051/Use_of_reasonable_force_advice_Reviewed_July_2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/444051/Use_of_reasonable_force_advice_Reviewed_July_2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/488034/Behaviour_and_Discipline_in_Schools_-_A_guide_for_headteachers_and_School_Staff.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/488034/Behaviour_and_Discipline_in_Schools_-_A_guide_for_headteachers_and_School_Staff.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/488034/Behaviour_and_Discipline_in_Schools_-_A_guide_for_headteachers_and_School_Staff.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/488034/Behaviour_and_Discipline_in_Schools_-_A_guide_for_headteachers_and_School_Staff.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/reducing-the-need-for-restraint-and-restrictive-intervention
https://www.equalityhumanrights.com/en/legal-responses/consultation-responses
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Mae canllawiau anstatudol yng Nghymru yn 
cynghori ysgolion yn gryf i gofnodi ataliaeth 
ac yn annog cyfranogiad rhieni wrth adolygu 
ymddygiad eu plentyn ac ymateb yr ysgol, 
ac mae croeso i hyn.25 Mae’r canllawiau 
cyfredol yn cynnwys ‘ffurflen gofnodi 
enghreifftiol’ i nodi’r mathau o wybodaeth 
y dylid eu cofnodi, ond nid yw’n cynnwys 
nodweddion gwarchodedig. Mae’r canllaw 
yn cyfeirio at lawer o faterion pwysig. Er 
enghraifft, mae’n dweud ‘dylai unrhyw 
ddefnydd posib o ataliaeth gorfforol a 
gynlluniwyd gael ei... gofnodi’n briodol 
yng nghofnodion yr ysgol.’ Mae’n ymdrin â 
neilltuaeth hefyd ac yn dweud ‘rhaid cadw 
cofnodion cywir o’r defnydd o ystafelloedd 
[neilltuaeth].’ Mae yna hefyd gyngor ynghylch 
yr hyn y dylai ysgolion ei ddweud wrth rieni.26 
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Mae’r ddogfen ddrafft, Fframwaith Lleihau 
Arferion Cyfyngol, yr ymgynghorodd 
Llywodraeth Cymru arni rhwng Hydref 2019 
ac Ionawr 2020, yn cynghori bod arfer da 
o gasglu data yn elfen hanfodol sydd ei 
hangen i leihau ataliaeth. Mae’n dweud 
pan fydd tystiolaeth bod rhai unigolion 
sy’n rhannu nodwedd warchodedig yn fwy 
tebygol o gael eu hatal nag eraill, dylai 
awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys 
ysgolion, ystyried yr hyn y gallant ei wneud  
i fynd i’r afael ag unrhyw faterion y maent  
yn dod o hyd iddynt.27

Yn absenoldeb gofynion gorfodol ar gyfer 
cofnodi a monitro ataliaeth, mae angen i 
ysgolion yng Nghymru a Lloegr ddatblygu  
eu systemau cofnodi eu hunain. Mae gan 
hyn ystod o effeithiau ar y wybodaeth y  
mae ysgolion yn ei chasglu, a drafodir isod.

25Llywodraeth Cymru (2013), Ymyrraeth ddiogel ac effeithiol – defnydd grym rhesymol a chwilio 
am arfau [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
26Fel uchod. 
27Llywodraeth Cymru (2019), Fframwaith Lleihau Arferion Cyfyngol [cyrchwyd: 30 Mawrth 2021].
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https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/safe-and-effective-intervention-use-of-reasonable-force-and-searching-for-weapons.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/safe-and-effective-intervention-use-of-reasonable-force-and-searching-for-weapons.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-10/consultation-document-reducing-restrictive-practices-framework.pdf
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Cyflwyniad

A yw ataliaeth yn cael ei 
fonitro mewn lleoliadau eraill?

Yn wahanol i ysgolion,28 rhaid 
cadw cofnodion ynghylch y 
defnydd o ataliaeth mewn ystod 
o leoliadau plant eraill. Mae 
hyn yn cynnwys cartrefi plant, 
sy’n ddarostyngedig i reoliadau 
statudol sy’n ei gwneud yn 
ofynnol iddynt gofnodi ‘mesurau 
rheoli, disgyblaeth neu ataliaeth’ 
yn Lloegr29 a chael eu ‘cofnodi 
mewn adroddiad llawn’ yng 
Nghymru.30 Rhaid bod ganddyn 
nhw bolisïau rheoli ymddygiad, 
sy’n cyfeirio at systemau ar gyfer 
monitro, cofnodi ac adrodd ar 
ataliaeth.31 

Mae canllawiau ar gyfer ysgolion arbennig 
preswyl yn rheoleiddio’r defnydd o rym 
yn y lleoliadau hynny, sy’n nodi gofynion 
penodol ar gyfer cofnodi’r defnydd o rym 
a sancsiynau eraill.32 Yn yr ystâd ddiogel i 
droseddwyr ifanc yng Nghymru a Lloegr, 
rhaid cadw cofnodion o ymyriadau  
cyfyngol, gan gynnwys cyfyngiadau 
corfforol, gwahanu a’r defnydd o rym.  
Mae’r wybodaeth hon wedi’i dadgyfuno  
yn ôl oedran, rhyw a hil a chyhoeddir 
ystadegau yn rheolaidd.33 

28Ar wahân i ysgolion arbennig preswyl. Gweler DfE (2015), Ysgolion arbennig preswyl: safonau 
gofynnol cenedlaethol [cyrchwyd: 26 Mai 2021] a Llywodraeth Cymru (2003), Safonau gofynnol 
cenedlaethol ar gyfer ysgolion preswyl arbennig [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
29Rheoliadau Cartrefi Plant (Lloegr) 2015, Rheoliad 35, DfE (2015), Rheoliadau cartrefi plant gan 
gynnwys y safonau ansawdd [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
30Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002, Rheoliad 17, Arolygiaeth Gofal Cymru (2002), Rheoliad 
17, Arolygiaeth Gofal Cymru (2002), Safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer cartrefi plant 
[cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
31Rheoliadau Cartrefi Plant (Lloegr) 2015, Rheoliad 35 [cyrchwyd: 26 Mai 2021]  
a Rheoliadau Cartrefi Plant (Cymru) 2002, adran 17 [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
32DfE (2015), Ysgolion arbennig preswyl: safonau gofynnol cenedlaethol [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
33Y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid ar gyfer Cymru a Lloegr (2020), 
‘Ystadegau blynyddol cyfiawnder ieuenctid: 2018 i 2019 [cyrchwyd: 26 Mai 2021].

https://www.gov.uk/government/publications/residential-special-schools-national-minimum-standards
https://www.gov.uk/government/publications/residential-special-schools-national-minimum-standards
https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/130910nmsspecialschoolsen.pdf
https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/130910nmsspecialschoolsen.pdf
https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/130910nmsspecialschoolsen.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/childrens-homes-regulations-including-quality-standards-guide
https://www.gov.uk/government/publications/childrens-homes-regulations-including-quality-standards-guide
https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/131009nmschildhomesen.pdf
https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-01/131009nmschildhomesen.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/541/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2002/327/contents/made
https://www.gov.uk/government/publications/residential-special-schools-national-minimum-standards
https://www.gov.uk/government/statistics/youth-justice-statistics-2018-to-2019
https://www.gov.uk/government/statistics/youth-justice-statistics-2018-to-2019


Ymchwiliad i ataliaeth mewn ysgolion: defnyddio data ystyrlon i ddiogelu hawliau plant 20

Rhagair Cyflwyniad Ein canfyddiadau ar bolisïau ysgolion Hargymhellion

Yn yr Alban, ar ôl cyhoeddi ymchwiliad 
CYPCS, gweithiodd swyddfa’r Comisiynydd 
yn agos â’n swyddfa yn yr Alban i sicrhau 
bod Llywodraeth yr Alban yn cytuno i 
adolygu ei chanllawiau ar ataliaeth ac  
annog gwell cofnodi a monitro.34

Mae’n werth nodi bod Adran Addysg yr 
UD wedi lansio menter fawr yn yr Unol 
Daleithiau i wella cofnodi a monitro  
ataliaeth yn ysgolion cyhoeddus y 
wladwriaeth.35 O ganlyniad, bu newidiadau 
sylweddol i gyfreithiau’r wladwriaeth sy’n 
ymwneud â disgyblion anabl ac ataliaeth 
mewn ysgolion.36 Bu cydnabyddiaeth 
ehangach o fodolaeth tan-adrodd a’r  
angen am well monitro.

34Llywodraeth yr Alban (2020), Gweithgor Ymyriadau Corfforol: cylch gorchwyl [cyrchwyd: 26 
Mai 2021]. 
35Adran Addysg yr UD (2019), Myfyrwyr ag anableddau a’r defnydd o ataliaeth a neilltuaeth 
mewn ysgolion cyhoeddus K-12 [cyrchwyd: 1 Mehefin 2021].  
36Er enghraifft, yn Wisconsin cyflwynwyd deddf newydd yn 2020 gyda darpariaethau ynghylch 
hyfforddiant, arferion gwaharddedig, cyfarfodydd ar ôl y digwyddiad a gofynion adrodd. Gweler 
Bell, M.W. (2020), ‘Deddf ataliaeth a neilltuaeth newydd ar waith o 4 Mawrth, 2020’, Boardman 
& Clark School Law FYI [cyrchwyd: 27 Ebrill 2021]. Mae diwygiadau tebyg wedi digwydd mewn 
taleithiau eraill ledled yr Unol Daleithiau.
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https://www.gov.scot/publications/physical-intervention-and-seclusion-working-group-terms-of-reference/
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/20190725-students-with-disabilities-and-use-of-rs.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/20190725-students-with-disabilities-and-use-of-rs.pdf
https://www.boardmanclark.com/publications/school-law-fyi/new-restraint-and-seclusion-law-in-effect-as-of-march-4-2020
https://www.boardmanclark.com/publications/school-law-fyi/new-restraint-and-seclusion-law-in-effect-as-of-march-4-2020
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Ein canfyddiadau ar bolisïau ysgolion

Polisïau
anghyson
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Mae	anghysondeb	ac	ansicrwydd	ynghylch	yr	hyn	y	dylid	ei	gynnwys	
ym	mholisïau	ysgolion	sy’n	llywodraethu’r	defnydd	o	ataliaeth.

Tryloywder

Canfu ein harolwg fod gan fwyafrif helaeth 
yr ysgolion (93%) bolisi yn ymwneud 
â’r defnydd o ataliaeth. Fodd bynnag, 
dywedodd cyfran fach (6%) wrthym nad 
oedd ganddynt bolisi o’r fath. Un o ddibenion 
cael polisi yw tryloywder, fel bod staff a 
rhieni yn glir ynghylch y dull y mae ysgolion 
yn defnyddio wrth ddefnyddio ataliaeth. Yn 
y dystiolaeth a gawsom, mynegodd llawer o 
rieni yr oedd eu plant wedi cael eu hatal yn 
yr ysgol bryderon ynghylch diffyg tryloywder. 
Mewn cyflwyniad i’n hymchwiliad (a oedd yn 
nodi canfyddiadau arolwg hunan-ddewisol 
o 270 o deuluoedd), dywedodd mwy na
chwarter y rhieni nad oedd ysgol eu plentyn
yn eu hysbysu am y math o ataliaeth y
gellid ei defnyddio cyn i’w plentyn fod yn
destun ataliaeth. Gall hyn fod oherwydd nad
oedd gan yr ysgol bolisi, na chyhoeddodd y
wybodaeth hon yn ei pholisi, neu oherwydd
iddi fethu â thynnu sylw rhieni at y polisi.

Ymrwymiad i ddadansoddi

Lle dywedodd ysgolion fod ganddynt bolisi 
yn ymwneud ag ataliaeth, gwelsom fod y 
mwyafrif (91%) yn ei gwneud yn ofynnol i’r 
ysgol gofnodi pob digwyddiad ataliaeth. 
Roedd cyfran lai (77%) hefyd yn gofyn am 
ddadansoddiad o’r defnydd o ataliaeth. 

Pan gafodd ei ystyried yn gyfran 
o’r holl ysgolion (gan gynnwys 
y rhai nad oes ganddynt bolisi), 
roedd gan 84% bolisi sy’n ei 
gwneud yn ofynnol i gofnodi pob 
digwyddiad ataliaeth. Roedd 
gan 71% bolisi sydd hefyd 
yn cwmpasu’r dadansoddiad 
o’r digwyddiadau hynny. 
Gostyngodd hyn i 63% ar gyfer 
ysgolion uwchradd prif ffrwd. 
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Nid oes gan 16% o ysgolion bolisi sydd 
yn cynnwys cofnodi pob achos yn 
ymwneud â’u defnydd o ataliaeth. 

Nid oes gan 29% o ysgolion bolisi sydd 
yn cynnwys dadansoddiad o achosion 
yn ymwneud â’u defnydd o ataliaeth. 

Ffynhonnell: Sail tystiolaeth ymchwiliad 
ataliaeth yn yr ysgol: arolwg ysgolion, 
tudalen 16, Cynnwys polisïau ataliaeth

Angen cefnogaeth ychwanegol  
ar ysgolion

Os nad yw ysgolion yn dadansoddi eu 
defnydd o ataliaeth, ni allant fod â’r mesurau 
diogelu hawliau dynol angenrheidiol ar 
waith, fel y nodir yn ein fframwaith hawliau 
dynol ar gyfer ataliaeth.37 Ni fyddant 
chwaith yn gallu cwrdd â’r PSED, sy’n ei 
gwneud yn ofynnol i ysgolion ystyried 
materion cydraddoldeb wrth gyflawni eu 
swyddogaethau.38 

Cytunodd bron i bedair o bob deg ysgol 
(38%) a ymatebodd i’n harolwg y byddai 
gwell canllawiau ynghylch sut y dylai polisi 
ataliaeth edrych yn eu helpu i ymdrin ag 
ataliaeth gyda mwy o hyder. 

Fodd bynnag, efallai na fydd cael canllawiau 
mwy eglur yn ddigon ynddo’i hun i wneud 
arferion cofnodi a monitro yn fwy cyson. 
Mae ein canfyddiadau yn dangos nad 
oedd fawr o wahaniaeth rhwng Cymru a 
Lloegr, sy’n dangos nad yw cael canllawiau 
mwy eglur sy’n argymell cofnodi, fel yng 
Nghymru, bob amser yn arwain at ysgolion 
yn casglu data ar ataliaeth.

37EHRC (2019), Fframwaith hawliau dynol 
ar gyfer ataliaeth [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. 
Gweler adrannau E a G yn benodol. 
38Deddf Cydraddoldeb 2010, adran 149 
[cyrchwyd: 27 Mai 2021].

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/human-rights-framework-restraint
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/human-rights-framework-restraint
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/149
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Sut mae ysgolion yn datblygu  
eu polisïau

Nododd mwyafrif yr ysgolion a oedd â pholisi 
eu bod yn defnyddio cyngor neu adnoddau 
o ffynonellau allanol wrth eu datblygu: gan 
amlaf arweiniad gan awdurdodau lleol (68%) 
neu ddarparwyr hyfforddiant (46%). Mae ein 
canfyddiadau yn dangos bod 8% o ysgolion 
wedi datblygu eu polisi ar eu pen eu hunain. 

Roedd gwahaniaethau hefyd rhwng y 
gwledydd. Er enghraifft, defnyddiodd 92% 
o ysgolion Cymru gyngor ac adnoddau gan 
awdurdod lleol, o’i gymharu â 66% o ysgolion 
yn Lloegr. Mae’n bosib bod hyn adlewyrchu’r 
rôl fwy y mae awdurdodau lleol yng Nghymru 
yn ei chwarae wrth oruchwylio addysg nag 
yn Lloegr. 

Dywedodd pob un o’r awdurdodau lleol a 
ymatebodd i’n harolwg yng Nghymru fod 
ganddyn nhw bolisi ysgrifenedig ffurfiol  
sy’n ymdrin ag ataliaeth ar gyfer yr ysgolion 
yn eu hardal.

Safonau hyfforddi  
cenedlaethol

Nid oes unrhyw safonau gorfodol gan  
y llywodraeth ar gyfer darparwyr  
hyfforddiant sy’n cwmpasu’r defnydd o 
ataliaeth mewn ysgolion, fel sydd ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol.39 Mae risg y 
gall ysgolion ddibynnu ar gyngor a allai gael 
yr effaith o annog ataliaeth yn hytrach na 
cheisio ei lleihau, yn unol ag egwyddorion 
hawliau dynol.40 

Cytunodd bron i hanner yr ysgolion 
yng Nghymru a Lloegr (47%) y byddai 
safonau hyfforddiant y cytunwyd arnynt 
yn genedlaethol yn eu helpu i ymdrin ag 
ataliaeth yn fwy hyderus. Roedd hon yn 
gyfran uwch nag ar gyfer gwell canllawiau 
ar ddelio ag ymddygiad sy’n herio (39%) neu 
well hyfforddiant ar ddewisiadau amgen i 
ddefnyddio arferion cyfyngol (39%). Mae  
hyn yn awgrymu y byddai cyfran uchel o 
ysgolion yn croesawu safonau hyfforddi 
cenedlaethol ar ataliaeth. 
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39Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth (2019), Safonau Hyfforddi [cyrchwyd: 22 Chwefror 2021]. 
Comisiynwyd y safonau hyn gan GIG Lloegr. Y nod yw y bydd pob darparwr gwasanaethau 
iechyd meddwl ac anabledd dysgu a ariennir gan y GIG yn defnyddio darparwyr hyfforddiant 
cymeradwy yn unig yn y dyfodol. 
40CBF a PABSS (2019), Lleihau ymyrraeth gyfyngol plant a phobl ifanc: canlyniadau astudiaeth 
achos ac arolwg, t. 21 [cyrchwyd: 27 Mai 2021]. ‘Canfuwyd cydberthynas rhwng hyfforddiant 
ac achosion o ymyrraeth gyfyngol – nododd teuluoedd fod nifer yr ymyriadau cyfyngol yn uwch 
pan oedd staff wedi derbyn hyfforddiant.’ Cwblhawyd yr arolwg hwn gan sampl hunan-ddewisol, 
ond mae’r canlyniadau’n dal i dynnu sylw at bryder nad yw rhai darparwyr hyfforddiant yn 
canolbwyntio ar leihau ataliaeth na chymorth ymddygiad cadarnhaol.

https://restraintreductionnetwork.org/training-standards/
https://www.challengingbehaviour.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/reducingrestrictiveinterventionofchildrenandyoungpeoplereport.pdf
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Ein canfyddiadau ar bolisïau ysgolion

 

Arferion
cofnodi anghyson

Nid	yw	arferion	cofnodi	ysgolion	yn	gyson	ac	mae	angen	gwell	
dealltwriaeth	arnynt	o’r	hyn	yw	ataliaeth,	a’r	hyn	y	dylent	ei	gofnodi.

Mathau o ataliaeth

Mae canfyddiadau ein harolwg yn awgrymu 
bod ysgolion yn llawer mwy hyderus 
ynghylch cofnodi ymyriadau corfforol 
gweithredol na mathau eraill o ataliaeth. 
Mae bron pob ysgol sy’n defnyddio ataliaeth 
yn dweud eu bod yn cofnodi pob digwyddiad 
o ataliaeth corfforol gweithredol (97%). 
Fodd bynnag, maent yn dangos arwyddion 
o ansicrwydd ynghylch mathau eraill o 
ataliaeth. Mae hyn yn arbennig o wir gydag 
‘ymyriadau corfforol goddefol’ (a ddiffiniwyd 
gennym fel: dull o ymarfer cyfyngol sy’n 
cynnwys cyswllt corfforol uniongyrchol,  
ond nid grym gweithredol, i gyfyngu neu 
reoli symudiad neu weithredoedd disgybl. 

Dywedodd un o bob pedair 
ysgol (25%) sy’n defnyddio 
ymyrraeth gorfforol oddefol 
nad oeddent bob amser yn 
cofnodi hyn. 

Yn ein harolwg ysgolion, dywedodd 17% o 
ysgolion wrthym nad oeddent bob amser yn 
cofnodi eu defnydd o neilltuaeth. Dywedodd 
oddeutu un o bob deg ysgol sy’n defnyddio 
ataliaeth fecanyddol a chemegol nad 
oeddent yn cofnodi’r digwyddiadau hyn 
(11% a 9% yn y drefn honno). Er mai dim ond 
nifer fach o ysgolion a ddywedodd eu bod 
yn defnyddio’r mathau hyn o ataliaeth, mae 
gan y ddwy y potensial i effeithio’n ddifrifol 
ar iechyd corfforol a / neu feddyliol disgybl. 
Mae’n hanfodol bod digwyddiadau o’r fath 
yn cael eu cofnodi. 

Yn ein harolwg awdurdod lleol, dywedodd 
14 o’r 15 ymatebydd yng Nghymru eu 
bod yn mynnu bod ysgolion yn cofnodi 
pob digwyddiad ataliaeth. Er gwaethaf 
hyn, gwelsom nad oedd digwyddiadau 
yng Nghymru bob amser yn cofnodi 
digwyddiadau.
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Rhesymau dros beidio â chofnodi

Dywedodd bron i chwarter yr ysgolion 
nad ydynt yn cofnodi bob digwyddiad nad 
oeddent yn cofnodi pob ymyriad ‘bach neu 
oddefol’ (23%). Cododd hyn i fwy na phedair 
o bob deg ysgol arbennig (44%). Y rheswm 
mwyaf cyffredin a roddwyd dros beidio â 
chofnodi pob digwyddiad oedd ei fod yn 
dibynnu ar y digwyddiad neu’r cyd-destun 
penodol, megis pan oedd yr ataliaeth yn 
tawelu sefyllfa a’i atal rhag gwaethygu. 
Mae hyn yn adlewyrchu dadl ehangach 
am ‘y llaw arweiniol’ a’r risg o or-gofnodi 
cysylltiadau achlysurol rhwng staff yr ysgol 
a disgyblion.41 

Dywedodd chwarter (25%) yr ysgolion nad 
oeddent yn cofnodi bob digwyddiad nad 
oeddent yn gwybod pam nad oeddent yn 
gwneud hyn, a dywedodd 12% arall nad 
oedd unrhyw reswm penodol.
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Roedd ein cyfweliadau ag ysgolion (a 
darparwyr amgen) a oedd yn defnyddio 
ymdrin ag ataliaeth ar sail data yn aml yn 
tynnu sylw at werth cofnodi digwyddiadau 
difrifol lle penderfynwyd yn y pen draw i 
beidio â defnyddio ataliaeth. Roedd hyn 
yn helpu ysgolion i adeiladu darlun mwy 
cyflawn o ymddygiad unigolion a darparu 
tystiolaeth am effeithiolrwydd strategaethau 
dad-ddwysáu.

Mae’r amrywiad hwn mewn ymarfer i’w 
ddisgwyl, gan ystyried diffyg safonau 
cenedlaethol yn Lloegr42 ynglŷn â ‘ble i 
dynnu’r llinell’ ar bryd i gofnodi, felly gwneir 
penderfyniadau fesul ysgol. Mae canllawiau 
mwy eglur yn bodoli yng Nghymru ond 
nid oedd gwahaniaeth arwyddocaol yn 
ein canfyddiadau rhwng Cymru a Lloegr, 
sy’n awgrymu y gallai fod angen rhagor o 
gefnogaeth na darparu canllawiau yn unig.

41EHRC (2019), Fframwaith hawliau dynol ar gyfer ataliaeth [cyrchwyd: 26 Mai 2021]. Gweler 
adran D: ‘Efallai y bydd yn ofynnol i berson yr ymddiriedir iddo ofalu am blentyn ifanc gyfyngu 
ar weithred y plentyn er mwyn sicrhau ei les a’i ddiogelwch. Os yw’r ataliaeth yn gyson â 
chyfyngiadau rhieni derbyniol cyffredin ar symudiadau plentyn o’r oedran a’r deallusrwydd 
hwnnw, bydd hyn yn gyfreithlon yn gyffredinol. Enghraifft: Mae cynorthwyydd dysgu yn gafael 
yn llaw disgybl pum mlwydd oed i atal y plentyn pan fydd yn cerdded ger ffordd brysur. Mae hyn 
yn gyfreithlon.’ Oni bai bod hyn yn codi pryderon iechyd a diogelwch, nid yw’r enghraifft hon yn 
debygol o fod angen ei chofnodi na’i monitro. 
42Mae canllawiau Llywodraeth Cymru o 2013, Ymyrraeth ddiogel ac effeithiol – defnydd o rym 
rhesymol a chwilio am arfau [cyrchwyd: 27 Mai 2021], yn darparu rhai meini prawf ar gyfer 
penderfynu a ddylid cofnodi digwyddiad. Fodd bynnag, mater i’r ysgolion yw penderfynu sut y 
dylent eu defnyddio.

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/human-rights-framework-restraint
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/safe-and-effective-intervention-use-of-reasonable-force-and-searching-for-weapons.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/safe-and-effective-intervention-use-of-reasonable-force-and-searching-for-weapons.pdf
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Diffiniadau cenedlaethol

Cytunodd bron i hanner 
yr ysgolion (49%) y byddai 
diffiniadau clir, y cytunwyd 
arnynt yn genedlaethol, yn  
eu helpu i ymdrin ag ataliaeth 
yn fwy hyderus. Byddai hyn 
yn ei wneud yn haws iddynt 
gydnabod rhai arferion fel 
ataliaeth a datblygu  
cofnodion cywir. 

Gweithredu’r fframwaith  
newydd yng Nghymru

Mae’r Fframwaith Lleihau Arferion Cyfyngol 
newydd, ar ffurf ddrafft, yn cynnwys 
diffiniadau defnyddiol o ataliaeth.43 Yr her 
yng Nghymru fydd gweithredu’r fframwaith 
newydd fel ei fod yn newid arferion ysgolion 
ac yn hyrwyddo’r defnydd o ddulliau sy’n 
seiliedig ar ddata i reoli ymddygiad a  
lleihau ataliaeth. 

Bydd yn bwysig gwerthuso gweithrediad 
y fframwaith newydd hwn, sy’n cyd-fynd 
â’n fframwaith hawliau dynol, ar ôl iddo 
gael ei gyhoeddi, i weld a yw’n gwneud 
gwahaniaeth, gan leihau’r defnydd o 
ataliaeth a hyrwyddo ‘dull hawliau dynol, 
er enghraifft, cefnogaeth ymddygiad 
cadarnhaol.’44
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P38P39P40

P41P42P43

Excluded

Wedi'i wahardd

43Llywodraeth Cymru (2019), Fframwaith Lleihau Arferion Cyfyngol [cyrchwyd: 30 Mawrth 2021]. 
44Fel uchod.

https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-10/consultation-document-reducing-restrictive-practices-framework.pdf
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Methu â chofnodi
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Dywedodd oddeutu un o 
bob deg ysgol sy’n cofnodi 
ataliaeth nad ydyn nhw’n 
cofnodi a fu unrhyw effaith 
andwyol ar y plentyn, neu  
nad ydyn nhw’n gwybod a 
ydyn nhw’n cofnodi effaith 
andwyol (11%). 

Roedd ysgolion arbennig sy’n cofnodi 
ataliaeth yn fwy tebygol o gofnodi unrhyw 
effaith andwyol (97%), o gymharu â 90% 
o ysgolion cynradd ac 83% o ysgolion 
uwchradd sy’n cofnodi ataliaeth. Yn 
ddieithriad, dylai pob ysgol fod yn cofnodi 
effeithiau andwyol ataliaeth, gan gynnwys 
anafiadau ac effeithiau seicolegol ar blant 
a phobl ifanc. Mae cofnodi effaith andwyol 
yn wybodaeth hanfodol ar gyfer asesu ac 
adolygu risg.

Mae cyflwyniadau unigol gan rieni yn tynnu 
sylw at wybodaeth bwysig sydd ar goll o’r 
hyn a gofnodwyd.45 Er enghraifft, dywedodd 
un cyflwyniad nad oedd gan gofnodion 
ataliaeth eu plentyn ‘fawr o fanylion am 
y cyfnod cyn defnyddio ataliaeth, a oedd 
unrhyw sbardunau penodol, pa dechnegau 
dad-ddwysáu (os o gwbl) a ddefnyddiwyd’. 
Unwaith eto, heb y manylion hyn, mae’n 
annhebygol y bydd adolygiadau o’r 
digwyddiad ataliaeth yn effeithiol a gellir 
colli cyfleoedd i leihau’r defnydd o ataliaeth.

Roedd yr ysgolion y buom yn siarad â 
hwy am ddulliau sy’n seiliedig ar ddata yn 
ystyried bod casglu data yn hanfodol ar 
gyfer rheoli ymddygiad, ar lefel ysgol ac 
ar gyfer plant unigol. Nid ydym yn credu 
y byddai casglu data ar ataliaeth yn rhoi 
gormod o faich ar ysgolion. Ychydig o 
ysgolion (4%) a dynnodd sylw at ddiffyg 
amser neu broblemau ymarferol eraill 
fel rhesymau dros beidio â chofnodi pob 
defnydd o ataliaeth.

45CBF a PABSS (2020), Lleihau ymyrraeth gyfyngol plant a phobl ifanc: diweddaru canlyniadau 
astudiaethau achos , t. 21 [cyrchwyd: 27 Mai 2021]: ‘Nododd mwyafrif y teuluoedd (96.5%), hyd 
y gwyddant, na chadwyd unrhyw gofnodion ar anafiadau yn dilyn defnyddio ymyriadau cyfyngol 
yn yr ysgol. Dim ond 1.4% a nododd fod cofnodion o anafiadau’n cael eu cadw ac nad oedd 
2.1% yn gwybod a oedd cofnodion anafiadau’n cael eu cadw ai peidio.’ Roedd y dystiolaeth hon 
yn seiliedig ar sampl heb fod ar hap o dystiolaethau rhieni. Serch hynny, mae’r dystiolaeth yn 
gredadwy.

https://www.challengingbehaviour.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/rireportfinal.pdf
https://www.challengingbehaviour.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/rireportfinal.pdf
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Ein canfyddiadau ar bolisïau ysgolion

Mae angen mwy o gefnogaeth 
ar gyfer dadansoddi data

 

Mae	angen	mwy	o	
gefnogaeth ar ysgolion i 
ddadansoddi	data	ataliaeth	
fel y gallant leihau ataliaeth 
a	dileu	unrhyw	wahaniaethu	
anghyfreithlon.

Gwahanol fathau o ataliaeth

Mae’r canfyddiadau canlynol yn cyfeirio  
at ganran yr ysgolion sy’n cofnodi ataliaeth  
a hefyd yn ei dadansoddi. 

Mae’r rhan fwyaf o ysgolion 
sy’n cofnodi ataliaeth yn 
dadansoddi’r wybodaeth y 
maent yn ei chasglu. Fodd 
bynnag, gall ysgolion sydd 
â nifer isel o ddigwyddiadau 
ataliaeth ei chael hi’n anodd 
defnyddio dull sy’n seiliedig  
ar ddata. 

Canfu ein harolwg mai ymyrraeth gorfforol 
gweithredol a neilltuaeth oedd y mwyaf 
tebygol o gael eu dadansoddi (gan 90% ac 
88% o’r ysgolion sy’n cofnodi’r rhain, yn y 
drefn honno). Dadansoddodd llai o ysgolion 
ymyriadau corfforol goddefol (81%). 

Diffyg data mewn rhai ysgolion

Yn ein sampl, dywedodd y mwyafrif o 
ysgolion (84%) nad oeddent yn dadansoddi 
unrhyw gofnodion ataliaeth o gwbl wrthym 
fod hyn oherwydd nad oedd digon o 
ddigwyddiadau i’w dadansoddi. Fodd bynnag, 
yn ehangach, gall fod gan ysgolion ystod o 
resymau eraill dros beidio â gwneud hynny.

Yn syml, mae rhai ysgolion yn teimlo nad 
oes ganddyn nhw ddigon o ddata i wneud 
defnydd effeithiol o’r data. Lle mae hyn yn 
wir, efallai y bydd rôl i awdurdodau lleol, 
yr Adran Addysg a Llywodraeth Cymru i 
helpu ysgolion trwy goladu gwybodaeth 
ac echdynnu gwybodaeth am dueddiadau 
a phatrymau. Gallai hyn gynnwys rhannu 
arfer effeithiol sy’n seiliedig ar ddata sy’n 
lleihau ataliaeth, sydd eisoes yn digwydd 
mewn rhai ardaloedd awdurdodau lleol 
(megis Islington a Sir Ddinbych), a gosod 
amcanion cenedlaethol ar leihau ataliaeth 
gan lywodraethau Cymru a’r DU. 

Fodd bynnag, lle mae gan ysgolion nifer 
isel o ddigwyddiadau ataliaeth, mae’n werth 
dal i ddadansoddi cofnodion fesul achos. 
Mae chwarter yr ysgolion nad ydynt yn 
dadansoddi cofnodion agregedig yn dewis 
dadansoddi patrymau defnydd ar gyfer 
disgyblion unigol (27%) neu yn ôl aelodau 
staff unigol (25%) yn lle.
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Gofynion adrodd gorfodol

Byddai llywodraethau ac awdurdodau 
lleol yn gallu cynnig cefnogaeth yn well pe 
bai ysgolion yn adrodd data iddynt. Gallai 
adrodd hefyd helpu i daflu goleuni ar yr hyn 
sy’n digwydd mewn ysgolion. Mae cannoedd 
o astudiaethau achos o ddigwyddiadau 
ataliaeth trawmatig (720 o achosion yn y 
parth cyhoeddus,46 270 o achosion wedi’u 
cyflwyno ar wahân i’r ymchwiliad hwn). 
Mae hyn yn ddigonol i godi cwestiynau y 
mae angen ymchwilio iddynt ymhellach 
gan lywodraethau’r DU a Chymru. Dylai’r 
ddwy lywodraeth gyflwyno gofynion adrodd 
gorfodol, yng ngoleuni’r dystiolaeth hon sy’n 
dod i’r amlwg.47 

Dadansoddiad cydraddoldeb

Fel rheolydd Deddf Cydraddoldeb 2010,  
mae gennym rôl arbennig i fonitro 
cydymffurfiad â chyfraith cydraddoldeb. 
Mae hyn yn cynnwys y PSED, sy’n 
berthnasol i holl ysgolion y wladwriaeth 
ac yn golygu bod yn rhaid iddynt roi sylw 
dyledus i gydraddoldeb wrth gyflawni 
eu swyddogaethau.48 Er enghraifft, mae 
angen iddynt ystyried a allai fod unrhyw 
wahaniaethu anghyfreithlon wrth ddefnyddio 
ataliaeth neu a yw ei ddefnydd yn tanseilio 
eu gallu i wella cyfleoedd cyfartal.49 

46Mae hyn yn cynnwys y ddau adroddiad gan CBF a PABSS: Lleihau ymyrraeth gyfyngol plant a 
phobl ifanc: canlyniadau astudiaeth achos ac arolwg (2019) a Lleihau ymyriadau cyfyngol plant 
a phobl ifanc: diweddaru canlyniadau astudiaethau achos (2020). 
47Gan ystyried y pryderon hyn, mae Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon wedi galw 
ar Gynulliad Gogledd Iwerddon i gyflwyno’r mesur hwn. Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd 
Iwerddon (2021), Cyflwyniad Pwyllgor Addysg Gogledd Iwerddon ar Oblygiadau Hawliau Dynol 
Canllawiau Cyfredol sy’n Ymwneud â’r Defnydd o Arferion Cyfyngol mewn Ysgolion [cyrchwyd: 
30 Mawrth 2021]. 
48Deddf Cydraddoldeb 2010, adran 149 [cyrchwyd: 27 Mai 2021]. 
49Roedd y mentrau ar ataliaeth a gyflwynwyd gan lywodraeth ffederal yr Unol Daleithiau yn 
ymwneud yn benodol â chyfleoedd cyfartal mewn addysg gyhoeddus yn Neddf Americanwyr 
ag Anableddau. Am amlinelliad o’r darpariaethau perthnasol, gweler Adran Gyfiawnder yr UD 
(2020), Canllaw i gyfraith hawliau anabledd [cyrchwyd: 27 Mai 2021]. 

https://nihrc.org/publication/detail/submission-ni-committee-for-education-on-the-human-rights-implications-of-current-guidance-relating-to-the-use-of-restrictive-practices-in-schools
https://nihrc.org/publication/detail/submission-ni-committee-for-education-on-the-human-rights-implications-of-current-guidance-relating-to-the-use-of-restrictive-practices-in-schools
https://nihrc.org/publication/detail/submission-ni-committee-for-education-on-the-human-rights-implications-of-current-guidance-relating-to-the-use-of-restrictive-practices-in-schools
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/149
https://www.ada.gov/cguide.htm#anchor62335
https://www.ada.gov/cguide.htm#anchor62335
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Gwelsom dystiolaeth o rwystrau i ysgolion 
gwrdd â’r PSED.50 Mae diffyg data 
cenedlaethol yn golygu ei bod yn anodd i 
ysgolion sydd â setiau data bach edrych ar 
dueddiadau a phatrymau. Llywodraethau 
(yn hytrach nag ysgolion unigol) sydd yn y 
sefyllfa orau i fynd i’r afael â’r rhwystrau hyn. 
Fodd bynnag, gall ysgolion ddefnyddio data 
cenedlaethol o sectorau eraill neu faterion 
cysylltiedig, megis gwaharddiadau, i wella eu 
hymwybyddiaeth.

Mae’r sefyllfa hon yn cyferbynnu â sut y 
defnyddir data am waharddiadau i ddarparu 
goruchwyliaeth yn y sector ysgolion. 
Mae ysgolion, awdurdodau lleol, yr Adran 
Addysg a Llywodraeth Cymru yn casglu 
ac yn dadansoddi data ar waharddiadau.51 
Gall y data hyn ddarparu dadansoddiad 
cydraddoldeb soffistigedig a dibynadwy, 
fel y dangosir yn adolygiad Timpson o 
waharddiadau yn Lloegr,52 a gynhyrchodd  
nifer o ganfyddiadau ynghylch gwaharddiadau 
mewn ysgolion yn ôl rhyw, hil ac anabledd. 
Ni fyddai hyn yn bosibl ar hyn o bryd mewn 
perthynas â’r defnydd o ataliaeth.53 

Cofnodi data cydraddoldeb

Mae’r canfyddiadau canlynol yn cyfeirio at 
y wybodaeth y mae ysgolion yn ei chofnodi, 
ar gyfer yr ysgolion hynny sy’n cofnodi 
digwyddiadau ataliaeth.

Gwelsom amrywiad sylweddol yn y 
wybodaeth yr oedd ysgolion yn ei chofnodi. 
Er enghraifft, cofnododd 91% o ysgolion 
oedran y plentyn ond dim ond 41% a 
gofnododd iaith gyntaf y plentyn. Yn 
gyffredinol, roedd ysgolion uwchradd yn fwy 
tebygol o gofnodi’r mathau o wybodaeth y 
gwnaethom ofyn amdanyn nhw.

Roedd ychydig llai na hanner (48%) yr 
ysgolion a gofnododd y defnydd o ataliaeth 
yn cynnwys pob un o’r pedair nodwedd 
warchodedig y gwnaethom ofyn amdanynt 
yn yr arolwg (oedran, rhyw, anabledd a hil). 
Roedd ysgolion uwchradd yn fwy tebygol o 
gofnodi pob un o’r pedair nodwedd (58%) o 
gymharu â 46% o ysgolion cynradd a 40% o 
ysgolion arbennig. 

50Deddf Cydraddoldeb 2010, adran 149. Gweler hefyd EHRC, (2014), Canllawiau technegol ar 
Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus:Cymru ac EHRC (2021) Canllawiau technegol ar 
Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus:Lloegr [cyrchwyd: 27 Mai 2021]. 
51DfE (2020), Ystadegau: gwaharddiadau [cyrchwyd: 3 Mehefin 2021]. 
52DfE (2019), Adolygiad Timpson o waharddiadau mewn ysgolion [cyrchwyd: 30 Mawrth 2021]. 
53Mae’n werth nodi hefyd, wrth godi mater ‘gwaharddiadau anffurfiol’, y gallai adolygiad Timpson 
fod yn cyfeirio’n rhannol at fathau o neilltuaeth y mae ysgolion yn aml yn cyfeirio atynt yn 
benodol fel ‘gwaharddiad mewnol’.

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/149
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/technical_guidance_on_the_psed_wales.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/technical_guidance_on_the_psed_wales.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/technical-guidance-public-sector-equality-duty-england
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/technical-guidance-public-sector-equality-duty-england
https://www.gov.uk/government/collections/statistics-exclusions
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/807862/Timpson_review.pdf
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Y nodwedd warchodedig leiaf tebygol o 
gael ei chofnodi oedd hil. Mae tystiolaeth 
gan sectorau eraill (gyda systemau 
cofnodi gorfodol) wedi tynnu sylw at 
ddefnydd anghymesur o ataliaeth ar bobl o 
leiafrifoedd ethnig.54 Mae’r diffyg data mewn 
ysgolion yn ei gwneud hi’n anodd i ysgolion 
nodi a oes problem.

Y rheswm a roddwyd yn fwyaf cyffredin gan 
ysgolion (o Gymru a Lloegr) dros beidio â 
chofnodi data cydraddoldeb a data eraill 
oedd eu bod yn eu cipio trwy systemau 
cofnodi eraill. Mewn egwyddor, dylai hyn 
olygu bod ysgolion yn gallu darparu data 
cydraddoldeb trwy eu croesgyfeirio â’r 
systemau hyn.  

Fodd bynnag, nododd ein 
harolwg nad oedd llawer 
o ysgolion yn dadansoddi 
cofnodion ataliaeth i weld a 
oedd angen mynd i’r afael â 
materion cydraddoldeb.

Roedd ysgolion yn Lloegr yn fwy tebygol 
o gofnodi tair o’r pedair nodwedd 
warchodedig, o gymharu ag ysgolion yng 
Nghymru – rhyw y plentyn (81% yn Lloegr 
o’i gymharu â 62% o ysgolion yng Nghymru), 
anabledd (75% o’i gymharu â 62%) a hil 
(54% o’i gymharu â 22%). Roedd ysgolion yn 
Lloegr yn fwy tebygol ar y cyfan o gofnodi 
pob un o’r pedair nodwedd warchodedig 
a gwmpesir gan yr arolwg (50% o’r rhai a 
gofnododd unrhyw ddigwyddiad o’i gymharu 
â 19% o’r rheini yng Nghymru). 

Nid oedd y rhesymau a roddwyd gan 
ysgolion dros beidio â chofnodi’r math 
hwn o wybodaeth yn esbonio’n glir pam 
mae cymaint o wahaniaeth rhwng Cymru 
a Lloegr. Fodd bynnag, canfu ein harolwg 
o awdurdodau lleol yng Nghymru, er bod y 
mwyafrif o awdurdodau lleol yn ei gwneud 
yn ofynnol i ysgolion ddadansoddi pob 
cofnod o ataliaeth, dywedodd mwyafrif y 
rhai a ymatebodd (13 allan o 15) nad oedd 
eu polisïau yn argymell dadansoddiad 
sy’n rhannu digwyddiadau yn ôl nodwedd 
warchodedig. 

54Er enghraifft, mae Cyngor Prif Weithredwr yr Heddlu Cenedlaethol a’r Coleg Plismona wedi lansio 
adolygiad annibynnol i effeithiau anghymesur defnyddio Taser i nodi, deall a mynd i’r afael ag 
achosion sylfaenol anghymesuredd hiliol yn nefnydd yr heddlu o Taser’: Cyngor Prif Weithredwr yr 
Heddlu Cenedlaethol (2020), Anghymesuredd yn nefnydd yr heddlu o Taser: Cyhoeddi Cadeirydd 
y Panel Annibynnol [cyrchwyd: 5 Mawrth 2021]. Cyfeirir at anghymesuredd hiliol yn y mater 
cysylltiedig o waharddiadau yn adolygiad Timpson o waharddiadau mewn ysgolion.

https://news.npcc.police.uk/releases/disproportionality-in-police-use-of-taser-independent-panel-chair-announced
https://news.npcc.police.uk/releases/disproportionality-in-police-use-of-taser-independent-panel-chair-announced
https://news.npcc.police.uk/releases/disproportionality-in-police-use-of-taser-independent-panel-chair-announced
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/807862/Timpson_review.pdf
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Dadansoddi data cydraddoldeb

Oedran a rhyw oedd y nodweddion mwyaf 
tebygol o gael eu cofnodi, ond nhw yw’r 
lleiaf tebygol o gael eu dadansoddi gan yr 
ysgolion sy’n eu cofnodi (wedi’u dadansoddi 
gan 52% a 53% yn y drefn honno). Mewn 
cyferbyniad, cymhwysedd prydau ysgol 
am ddim oedd y mwyaf tebygol o gael ei 
dadansoddi (gan 67% o’r rhai a gofnododd  
y data hyn). 

Mae ysgolion yn wynebu rhwystrau wrth 
gynhyrchu dadansoddiad meintiol ystyrlon 
o faterion cydraddoldeb. Yn gyntaf, mae’n 
bosib bod nifer y digwyddiadau yn rhy isel 
i gyfiawnhau dadansoddiad agregedig 
(rhoddodd 48% o ysgolion hyn fel rheswm). 
Yn ail, gall y math o sefydliad olygu nad yw 
cofnodi a dadansoddi yn ôl nodweddion 
(megis cael cynllun addysg, iechyd a gofal 
neu gynllun datblygu unigol) yn ystyrlon  
ar y lefel sefydliadol oherwydd bod gan  
yr holl blant un (roedd hyn yn wir am 52%  
o ysgolion arbennig). 

P27P28

P32

P31

P33 P34

P35 P36 P37

P38 P39 P40

P41 P42 P43

Excluded

Wedi'i wahardd

Ni nododd dros chwarter ((27%) o ysgolion 
unrhyw reswm penodol dros beidio â 
dadansoddi cofnodion yn ôl yr ystod o 
nodweddion y gwnaethom ofyn amdanynt, 
a nododd 4% arall nad oeddent yn gwybod 
pam nad oeddent yn gwneud hynny.

Nododd cyflwyniad i’n hymchwiliad gan 
bedwar o blant a’u teuluoedd ‘nad yw’n 
bosibl darganfod ... a yw [ataliaeth] yn 
cael ei defnyddio’n anghymesur yn erbyn 
plant sydd â nodweddion gwarchodedig 
o dan y Ddeddf Cydraddoldeb.’ Mae ein 
canfyddiadau yn darparu rhywfaint o 
gefnogaeth i’r farn hon. Mae ysgolion yn aml 
yn casglu’r data sy’n ofynnol i ddarganfod 
hyn, ond mae ein canfyddiadau’n awgrymu 
nad ydyn nhw bob amser yn eu defnyddio. 
Mewn rhai achosion, ond nid pob un, mae’n 
ymddangos y gallai fod rhesymau dealladwy 
dros beidio â gwneud hynny ar lefel gyfun, 
sydd y tu hwnt i gymhwysedd yr ysgol i 
fynd i’r afael â nhw a lle y gallai fod angen 
cefnogaeth bellach arnynt gan y llywodraeth 
ac awdurdodau lleol.
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52% 53%
64%Oed Rhyw

Hil

91%
80%

52%

Oed

Rhyw

Hil

Dangosodd ein harolwg fod yr ysgolion hynny a ddadansoddodd data 
cydraddoldeb ar draws pob un o’r pedair nodwedd warchodedig yn llawer 
mwy tebygol o ddadansoddi i geisio gwrthwynebu rhagfarn yn eu defnydd 
o ataliaeth nag ysgolion yn gyffredinol (76% o’i gymharu â 57% o’r holl 
ysgolion). Mae hyn yn awgrymu y gall ysgolion gymryd camau i wella eu 
harfer, trwy ddefnyddio ystod o ddata i nodi a allant fod yn gwahaniaethu 
neu’n methu â gwneud addasiadau rhesymol.55
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Oed

91% Rhyw

80%

Hil

52%

O ran nodweddion gwarchodedig, mae 
ysgolion yn fwy tebygol o gofnodi 
gwybodaeth am oed a rhyw plant a 
phobl ifanc sydd wedi cael eu hatal 
ond yn llai tebygol o gofnodi’u hil.

Oed

52%

Rhyw

53%

Hil

64%

Eto, wrth ddadansoddi’u data, maent 
yn fwy tebygol o wneud hynny o ran 
hil ac yn llai tebygol o wneud hynny 
fesul oed neu ryw.

Ffynhonnell: Sail tystiolaeth ymchwiliad ataliaeth yn yr ysgol: arolwg ysgolion, ffigwr 10, 
Nodweddion demograffig a gofnodwyd a’r gyfran o’r rheini sydd yn cofnodi yn dadansoddi 
pob demograffig hefyd

55Mae ein hastudiaethau achos yn arddangos defnydd effeithiol o ddata i sicrhau bod camau, 
gan gynnwys gwneud addasiadau rhesymol, yn cael eu cymryd i leihau ataliaeth.

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/restraint-schools-inquiry-using-meaningful-data-protect-childrens-rights
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Y buddion i ysgolion o  
ddadansoddi data ataliaeth

Roedd	y	rhesymau	pam	mae	ysgolion	
yn	dewis	dadansoddi	eu	data	ataliaeth	
yn	cwympo	i	dair	prif	thema:

–  i wella canlyniadau i blant a  
phobl ifanc 

–  i lywio polisi ac arfer, ac 

–  i gefnogi datblygiad a lles staff. 
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Mae’r canfyddiadau canlynol  
yn cyfeirio at ganran yr ysgolion 
sy’n cofnodi ataliaeth a hefyd  
yn ei dadansoddi. 

Canlyniadau	i	blant	a	phobl	ifanc

Gwnaeth naw o bob deg (91%) hynny 
i werthuso a oedd angen adolygu eu 
hymyriadau neu i ddarganfod a oeddent 
yn cyflawni eu dyletswyddau diogelu. 
Gwnaeth wyth o bob deg (81%) hynny i 
nodi a chyfeirio disgyblion at asiantaethau 
a chefnogaeth allanol. Dywedodd bron i 
hanner yr ysgolion sy’n dadansoddi eu data 
wrthym eu bod wedi rhoi arferion dad-
ddwysáu newydd neu ddiwygiedig (48%) ar 
waith, tra bod pedair o bob deg (42%) wedi 
cyflwyno neu wedi gwneud newidiadau i 
addasiadau rhesymol i ddisgyblion.

Roedd pedair o bob deg ysgol (41%) 
wedi cynyddu cyfranogiad disgyblion 
a / neu eu rhieni mewn cynllunio rheoli 
ymddygiad. Clywsom gan Gymdeithas 
Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) am 
yr angen am arweiniad mewn ysgolion 
ynghylch pwysigrwydd cyfathrebu cynnar 
ac ymgysylltu â rhieni plant ag ymddygiad 
heriol. Roedd cyflwyniadau gan rieni yn aml 
yn nodi ymgysylltiad gwael ag ysgolion pan 
oedd ataliaeth wedi effeithio ar eu plentyn.
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Dangosodd ein cyfweliadau ag ysgolion 
sut y gall dadansoddi data yn effeithiol 
lywio a chefnogi dulliau rheoli ymddygiad 
sy’n seiliedig ar hawliau dynol sy’n 
cydnabod effaith trawma ym mywydau 
plant a phobl ifanc. Fe wnaethant ddarparu 
mewnwelediadau dyfnach i ymddygiad 
unigolion a chryfhau ymyriadau sydd wedi’u 
targedu. Yn bwysig, dywedodd ysgolion 
wrthym ei fod yn cryfhau eu hymdrechion 
i arfogi plant a phobl ifanc â’r sgiliau a’r 
wybodaeth i reoli eu hemosiynau yn well, 
cryfhau eu gwytnwch a lleihau aflonyddwch 
yn yr ysgol. Dywedodd un ysgol wrthym fod 
ei dull seiliedig ar ddata o reoli ymddygiad 
wedi helpu i gulhau bylchau mewn 
cyrhaeddiad economaidd-gymdeithasol. 

Gwella	polisi	ac	arfer

Roedd mwyafrif yr ysgolion sy’n dadansoddi 
data ataliaeth yn gwneud hynny i nodi ffyrdd 
o leihau eu defnydd o ataliaeth (82%). Roedd 
mwy na phedair o bob pum ysgol (84%) yn 
gwneud hynny i adolygu pa mor aml yr oedd 
plant unigol yn cael eu hatal. Nododd bron i 
air o bob deg (29%) ei fod wedi eu galluogi i 
leihau eu defnydd o ataliaeth gydag unigolyn 
neu grŵp o ddisgyblion.  

Roedd	mwyafrif	yr	ysgolion	yn	
dadansoddi	eu	data	er	mwyn:

–  asesu a yw eu harferion sy’n 
ymwneud â’r defnydd o ataliaeth  
yn gweithio (79%)

–  llywio newidiadau i arfer (85%), a 

–  deall a oes angen diweddaru polisïau 
sy’n ymwneud ag ataliaeth (69%). 
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O ganlyniad, roedd bron i 
hanner yr ysgolion (49%)  
wedi gwneud newidiadau  
i’w polisïau ymddygiad.
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Fe wnaethon ni ddysgu trwy ein 
trafodaethau ag ysgolion sydd wedi 
ymrwymo i ddulliau sy’n seiliedig ar ddata 
ei fod yn eu helpu i adeiladu sylfaen 
dystiolaeth ynghylch pa sgiliau ac ymyriadau 
sy’n effeithiol wrth atal aflonyddwch 
lefel isel ac ‘ymddygiadau heriol’ rhag 
datblygu i argyfyngau. Roedd hyn yn rhoi 
mewnwelediadau gwerthfawr am ffactorau 
cyffredin a arweiniodd at ddefnyddio 
ataliaeth. Er enghraifft, nodi ffactorau 
amgylcheddol cylchol neu bwyntiau pwysau 
allweddol yn y diwrnod ysgol neu’r flwyddyn.

82% o ysgolion sydd yn dadansoddi 
data am ataliaeth yn dweud eu bod yn 
gwneud hynny i nodi ffyrdd i ostwng 
defnyddio ataliaeth. 

Ffynhonnell: Sail tystiolaeth ymchwiliad 
ataliaeth yn yr ysgol: arolwg ysgolion, ffigwr 
13, Rhesymau dros ddadansoddi cofnodion 
defnyddio ataliaeth (ymysg ysgolion sydd 
yn dadansoddi)

29% o ysgolion sydd yn dadansoddi’u 
data yn dweud eu bod wedi gallu 
gostwng eu defnydd o ataliaeth.

48% o ysgolion yn dweud eu bod yn 
sgil hynny wedi rhoi ar waith neu 
addasu gynlluniau llacio ar gyfer eu 
plant a phobl ifanc.

Ffynhonnell: Sail tystiolaeth ymchwiliad 
ataliaeth yn yr ysgol: arolwg ysgolion, 
ffigwr 17, Y camau mwyaf cyffredin yn 
sgil dadansoddi (ymysg ysgolion sydd yn 
dadansoddi achosion)
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Cefnogi	datblygiad	a	lles	staff

Rheswm arall y tu ôl i ddadansoddiad 
ysgolion o ddata ataliaeth oedd llywio 
eu gwaith i gefnogi a datblygu eu staff. 
Dywedodd bron i dri chwarter (74%) yr 
ysgolion wrthym ei fod wedi eu galluogi i 
ddatblygu gwell dealltwriaeth ac ymarfer 
staff mewn perthynas â dad-ddwysáu a / 
neu strategaethau rheoli ymddygiad. 

Clywsom gan ysgolion â dulliau effeithiol 
wedi’u llywio gan ddata am bwysigrwydd 
rhoi gwybodaeth i staff am sut mae data’n 
cael eu defnyddio. Dywedodd rhai o’r 
ysgolion hyn ei fod yn cyfrannu at well 
canlyniadau dysgu trwy rymuso staff 
addysgu i leihau aflonyddwch ac argyfyngau 
ymddygiadol. Fe wnaeth dadansoddiadau o 
ddigwyddiadau yn ymwneud â’r defnydd o 
ataliaeth helpu staff i fyfyrio ar sut y gallai 
eu hymddygiad fod wedi cyfrannu at y 
sefyllfa neu i lywio hyfforddiant staff.

Awdurdodau	lleol	yng	Nghymru

Yng Nghymru, mae rhai awdurdodau lleol 
yn cymryd rôl arweiniol wrth adnabod 
problemau a darparu cefnogaeth i fynd 
i’r afael â nhw. Er enghraifft, mae Cyngor 
Rhondda Cynon Taf yn adnabod ysgolion 
sydd â nifer uchel o ddigwyddiadau lle 
defnyddiwyd ymyrraeth gorfforol gyfyngol. 

Gall	hyn	arwain	at	ystod	o	gefnogaeth	
gan	gynnwys:	

–  hyfforddiant i uwchsgilio staff  
mewn perthynas â strategaethau 
dad-ddwysáu 

–  sgwrs bellach gyda’r ysgol ynghylch 
ei dulliau cynhwysol, a 

–  cefnogaeth gydag ymatebion i 
unigolion lle mae nifer uchel o 
ddigwyddiadau.
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Pryderon ynghylch defnydd  
o ddata a hyfforddiant

Mewn cyferbyniad, mae tystiolaeth gan 
deuluoedd plant a gafodd eu hatal yn 
awgrymu efallai na fydd hyfforddiant 
bob amser yn cael effaith gadarnhaol ar 
y defnydd o ataliaeth. Dywedodd mwy 
na hanner yr ysgolion a ddadansoddodd 
eu data wrthym eu bod yn eu defnyddio i 
ddatblygu dealltwriaeth ac ymarfer staff ar 
sut i ddefnyddio ataliaeth yn briodol (57%). 
Er y gallai hyn ddangos roedd yr ysgol yn 
ceisio dysgu mwy am sefyllfaoedd dad-
ddwysáu a diogelu disgyblion, nododd 
dadansoddiad o dystiolaeth deuluol 
gydberthynas rhwng hyfforddiant ac 
achosion o ymyrraeth gyfyngol, gan ddod 
i’r casgliad bod ‘nifer yr ymyriadau cyfyngol 
yn uwch pan oedd staff wedi derbyn 
hyfforddiant’.56 

Mae hyn yn codi cwestiynau ynghylch a 
yw hyfforddiant staff yn hyrwyddo dull 
hawliau dynol, fel yn y Safonau Hyfforddi 
Rhwydweithiau Lleihau Ataliaeth, neu a 
yw’n rhoi mwy o hyder i staff i ddefnyddio 
ataliaeth.57 Mae’r dystiolaeth yn anecdotaidd 
ond mae’n dangos na allwn gymryd yn 
ganiataol bod y camau penodol hyn a 
gymerir gan ysgolion yn arwain at welliant 
mewn mesurau diogelu hawliau dynol. 
Mae hyn yn tanlinellu’r angen am safonau 
hyfforddi cenedlaethol ar gyfer ataliaeth.

Cyfraddau	gwahardd	yng	Nghymru

Canfyddiad nodedig arall yw bod ysgolion 
yng Nghymru bron ddwywaith yn fwy tebygol 
nag ysgolion yn Lloegr i wahardd disgyblion 
yn dilyn dadansoddiad o ddata ataliaeth (20% 
o’i gymharu ag 11%). Mae gwahardd yn gosb 
y mae ysgolion yn ei defnyddio pan fydd 
perthnasoedd rhwng ysgol a disgybl wedi 
chwalu. Ni ddangosodd ein harolwg a yw’r 
canlyniad hwn yn gysylltiedig â’r canllawiau 
mwy eglur ar gofnodi ataliaeth yng Nghymru.

Dim camau wedi’u cymryd

At ei gilydd, dim ond 11% o’r ysgolion a 
ddadansoddodd eu defnydd o ataliaeth 
nad oeddent wedi cymryd unrhyw gamau 
o ganlyniad i’w dadansoddiad. Er gwaethaf 
dangos arfer addawol wrth gasglu a 
dadansoddi data cydraddoldeb, roedd 
ysgolion uwchradd yn fwy tebygol o beidio 
â chymryd unrhyw gamau (22%, o gymharu 
â 9% o ysgolion cynradd a 2% o ysgolion 
arbennig). 

56CBF a PABSS (2019), Lleihau Ymyrraeth 
Gyfyngol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc: 
Astudiaethau achos a chanlyniadau arolwg 
[cyrchwyd: 30 Mawrth 2021]. 
57Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth (2019), Safonau 
Hyfforddi 2019 [cyrchwyd: 27 Mai 2021].

https://www.challengingbehaviour.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/reducingrestrictiveinterventionofchildrenandyoungpeoplereport.pdf
https://www.challengingbehaviour.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/reducingrestrictiveinterventionofchildrenandyoungpeoplereport.pdf
https://www.challengingbehaviour.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/reducingrestrictiveinterventionofchildrenandyoungpeoplereport.pdf
https://restraintreductionnetwork.org/training-standards/
https://restraintreductionnetwork.org/training-standards/
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Ein canfyddiadau ar bolisïau ysgolion

Casgliadau
o’n canfyddiadau

Mae ein tystiolaeth yn dangos 
bod y mwyafrif o ysgolion yn 
gwneud eu gorau i gymhwyso 
canllawiau cenedlaethol a 
darparu mesurau diogelu 
hawliau dynol. Mae rhai ysgolion 
yn gosod meincnod uchel ac yn 
datblygu dulliau sy’n seiliedig 
ar ddata sy’n helpu i ddarparu 
amgylcheddau dysgu gwell a 
mwy cefnogol, fel y dangosir yn 
ein hastudiaethau achos. 

Dulliau anghyson

Mae ysgolion yng Nghymru a Lloegr yn 
wynebu’r dasg heriol o ddatblygu eu harferion 
cofnodi a monitro eu hunain ar gyfer 
ataliaeth. Nodweddodd yr NAHT ganlyniad 
hyn yn ei gyflwyniad i’n hymchwiliad trwy 
ddweud ‘mae casglu data ar lefel ysgol yn 
digwydd ond mae arfer, dull, amlder, pwrpas  
a defnydd data yn amrywio’n aruthrol.’ 
Ategwyd hyn gan y dystiolaeth a gawson 
gan rieni. Yng ngeiriau un fam y cafodd ei 
phlentyn ei atal sawl gwaith mewn gwahanol 
ysgolion, ‘mae pob ysgol yn cofnodi... yn 
wahanol ac yn defnyddio iaith wahanol.’

Mae	ein	harolwg	o	ysgolion	yn	datgelu	
nad	oes	gan	gyfrannau	sylweddol	o	
ysgolion	fesurau	diogelu	sylfaenol	ar	
waith.	Ymhlith	y	rhain	mae:

–  peidio â chael polisi sy’n ymwneud â 
chofnodi ataliaeth 

–  peidio â chael polisi sy’n ymdrin â 
dadansoddi cofnodion ataliaeth 

–  peidio â chofnodi effeithiau andwyol 
neu ddim yn gwybod a ydynt wedi 
digwydd, a 

–  pheidio â chofnodi pob achos o 
ataliaeth.
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Dangosodd ein harolwg o awdurdodau  
lleol yng Nghymru nad oedd gan y  
mwyafrif bolisi ataliaeth yn argymell bod 
ysgolion yn rhannu digwyddiadau yn ôl 
nodweddion gwarchodedig. 

Mae rhai o’n canfyddiadau  
yn codi cwestiynau eraill, 
megis a yw ysgolion yn 
gwybod pryd y dylent gofnodi 
ataliaeth. Nid oedd chwarter 
yr ysgolion na chofnododd bob 
digwyddiad yn gwybod pam 
nad oedd hyn yn digwydd. 

Safonau cenedlaethol ar gyfer 
cofnodi ac adrodd

Mae gennym dystiolaeth anecdotaidd gan 
deuluoedd nad yw ysgolion bob amser yn 
gwneud cofnodion cywir neu ddefnyddiol, 
nac yn eu rhannu. Mae hyn yn cefnogi’r 
angen am ofynion mwy safonol ynghylch 
beth i’w gofnodi a beth i’w wneud â’r 
wybodaeth. Dylai’r rhain gynnwys rhoi 
gwybod i rieni. Byddai hyn yn helpu i 
gynyddu tryloywder ac ymddiriedaeth a’i 
gwneud hi’n haws cefnogi plant sy’n ei chael 
hi’n anodd mewn amgylcheddau ysgol. 
Mae’r UNCRC a chytuniadau hawliau dynol 
eraill yn tynnu sylw at yr angen i blant fod yn 
rhan o’u rheolaeth ymddygiad eu hunain58 – 
thema a adlewyrchwyd yn ein hastudiaethau 
achos, gan ganiatáu iddynt ddatblygu 
gwytnwch a hunangynhaliaeth.
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58Gweler, er enghraifft, Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, Erthygl 12 – 
yr hawl i fynegi barn yn rhydd. Mae hyn yn cynnwys ‘os yw’r mater dan sylw yn effeithio ar y 
plentyn. Rhaid parchu a deall yr amod sylfaenol hwn yn eang. ’ Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r Plentyn), Sylw Cyffredinol, Rhif 12 – Hawl y plentyn i gael ei glywed 
[cyrchwyd: 3 Mehefin 2021]. 
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https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf
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Mae ein canfyddiadau yn awgrymu, heb 
ddata digonol, ei bod yn anodd i ysgolion 
roi sylw dyledus i gydraddoldeb yn eu 
defnydd o ataliaeth. Byddai safonau cofnodi 
cenedlaethol, a mwy o gefnogaeth gyda 
dadansoddi tueddiadau, yn helpu ysgolion 
i nodi a mynd i’r afael â gwahaniaethu 
a hyrwyddo cyfleoedd cyfartal rhwng 
disgyblion. Byddai hefyd yn helpu i atal 
anghysondebau a allai wastraffu amser: er 
enghraifft, lle’r oedd oedran a rhyw yn fwyaf 
tebygol o gael eu cofnodi ond lleiaf tebygol 
o gael eu dadansoddi gan ysgolion.

Heb ddata a safonau cenedlaethol, mae 
hefyd yn anodd i ESTYN ac OFSTED (yr 
arolygwyr addysg a hyfforddiant ar gyfer 
Cymru a Lloegr) asesu sut mae ysgolion  
yn perfformio mewn perthynas ag ataliaeth. 
Byddai gofynion adrodd cenedlaethol a  
all fwydo i mewn i brosesau arolygu a 
chraffu yn helpu i gryfhau amddiffyniadau 
hawliau dynol.

Safonau	gwahanol	ar	gyfer	gwaharddiadau

Mae’n ddefnyddiol cymharu’r cyd-destun 
ar gyfer data ataliaeth â’r hyn ar gyfer 
gwaharddiadau mewn ysgolion. Er 
enghraifft, mae Llywodraeth y DU wedi 
cyhoeddi canllawiau statudol yn dweud 
bod yn rhaid i Benaethiaid, gan gynnwys 
Penaethiaid academi, hysbysu’r awdurdod 
lleol am unrhyw waharddiadau a bod yn 
rhaid i gorff llywodraethu, ‘cyn pen 14 
diwrnod ar ôl cais, ddarparu gwybodaeth 
i’r Ysgrifennydd Gwladol... am unrhyw 
waharddiadau o fewn y 12 mis diwethaf.’59 O 
ganlyniad, yn ystod y blynyddoedd diwethaf 
mae Llywodraeth y DU wedi gallu adolygu 
arfer a datblygu cynigion sy’n ymwneud 
â defnydd anghymesur o waharddiadau 
ar ddisgyblion sy’n rhannu nodweddion 
gwarchodedig, megis rhyw, hil ac anabledd. 
Fodd bynnag, heb ddata safonedig, nid 
yw’r dull hwn yn bosibl ar gyfer ataliaeth. 
Mae hyn yn tanlinellu pam y dylai gofynion 
adrodd cenedlaethol ddod gyda safonau 
cofnodi cenedlaethol ar gyfer ataliaeth. 

Yn yr un modd, yng Nghymru, mae yna 
ddarpariaethau ynghylch adrodd gorfodol 
am waharddiadau i’r awdurdodau lleol.60 

59DfE (2017), Gwaharddiad o ysgolion a gynhelir, academïau ac unedau cyfeirio disgyblion 
yn Lloegr: Canllawiau statudol i’r rheini sydd â chyfrifoldebau cyfreithiol mewn perthynas â 
gwahardd [cyrchwyd: 28 Mai 2021]. 
60Llywodraeth Cymru (2019), Gwahardd o ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion [cyrchwyd:  
28 Mai 2021].

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921405/20170831_Exclusion_Stat_guidance_Web_version.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921405/20170831_Exclusion_Stat_guidance_Web_version.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921405/20170831_Exclusion_Stat_guidance_Web_version.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-11/exclusion-from-schools-pupil-referral-units.pdf
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Safonau cenedlaethol ar gyfer 
hyfforddi a chanllawiau

Mae pryderon ynghylch a allai hyfforddiant 
ar ataliaeth fod yn annog ei defnydd mewn 
rhai achosion. Byddai safonau hyfforddi 
cenedlaethol yn helpu i sicrhau bod 
hyfforddiant yn canolbwyntio ar leihau 
ataliaeth a defnyddio dull sy’n seiliedig ar 
hawliau dynol. Mae model eisoes yn bodoli 
ar gyfer hyn, sydd â chefnogaeth adrannol 
mewn sectorau eraill, sy’n berthnasol yn  
y sector ysgolion. Mae’r Rhwydwaith  
Lleihau Ataliaeth wedi datblygu safonau 
hyfforddi cenedlaethol ar gyfer ataliaeth  
– a dderbynnir gan y GIG – y gellid eu 
haddasu ar gyfer ysgolion.  

Mae ein tystiolaeth yn datgelu 
bod cyfran sylweddol o 
ysgolion eisiau canllawiau 
gwell a mwy penodol. Nid 
ydynt yn ystyried bod y 
materion hyn yn rhai ‘tâp  
coch’ nac yn rhy feichus.

O ystyried yr amrywiaeth o sancsiynau a 
ddefnyddir mewn ysgolion – rhai nad ydynt 
o bosibl yn gyfystyr ag ataliaeth – cytunodd 
bron i hanner yr ysgolion a arolygwyd y 
byddai diffiniadau ataliaeth clir y cytunwyd 
arnynt yn genedlaethol yn eu helpu. Dylai’r 
diffiniadau hyn ddod gyda gwybodaeth am y 
risgiau i blant o ddefnyddio’r technegau hyn, 
yn seiliedig ar ymchwil gadarn. Byddai hyn 
yn caniatáu i ysgolion wneud yr hyn y mae’r 
NAHT yn ei alw yn ‘asesiad risg deinamig’  
yn ei gyflwyniad i’n hymchwiliad. 

Mae angen i ganllawiau newydd ystyried 
y ffaith y gall rhai ysgolion – ysgolion prif 
ffrwd yn bennaf – fod ag achosion isel o 
ataliaeth, tra gall ysgolion eraill – ysgolion 
arbennig yn bennaf – fod ag achosion uchel 
o ataliaeth. Fel y nododd yr NAHT, mae hyn 
hefyd yn ystyriaeth bwysig ar gyfer gofynion 
hyfforddi. Rhaid i ysgolion gydbwyso eu 
hanghenion hyfforddi â’r adnoddau sydd  
ar gael, gan gynnwys yr amser cyfyngedig  
a neilltuwyd ar gyfer hyfforddi staff

P44 P45 P47

P50 P51
P44 P45 P47

P50 P51
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Yng Nghymru, mae cyhoeddi Fframwaith 
Lleihau Arferion Cyfyngol Llywodraeth 
Cymru yn gyfle i wella cofnodi a monitro 
ataliaeth. Bydd ei weithredu’n effeithiol yn 
ategu Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 
202161 a fydd yn rhoi iechyd a lles wrth 
wraidd addysg yng Nghymru. Bydd hynny’n 
ei gwneud yn ofynnol i ysgolion ddatblygu 
dull ysgol gyfan o ymdrin â lles, a fydd yn 
cynnwys eu dull o reoli ymddygiad. Bydd 
angen i staff fod yn rhagweithiol wrth 
hyrwyddo ymddygiadau cadarnhaol yn 
yr ystafell ddosbarth, yr iard chwarae a 
chymuned ehangach yr ysgol. Dylai polisi 
sydd yn sicrhau bod ysgolion yn cofnodi 
pob achos o ataliaeth, dadansoddi’r data 
a’i ddefnyddio i gynorthwyo ymarfer fod yn 
elfen allweddol o hyn.

Mae ein tystiolaeth yn dangos nad yw 
canllawiau, er bod eu hangen, yn ddigonol. 
Er mwyn ei weithredu’n effeithiol bydd angen 
mwy o gefnogaeth a gwell goruchwyliaeth 
am yr hyn sy’n digwydd mewn ysgolion. 
Mae’r NAHT hefyd yn credu bod angen mwy 
na dim ond canllawiau ac mae’n galw am 
‘offer, hyfforddiant a chanllawiau’.

Mae rhai ysgolion wedi 
dangos eu bod yn datblygu 
ffyrdd arloesol ac effeithiol 
o reoli ymddygiad trwy 
strategaethau ymddygiad 
cadarnhaol a thynnu ar 
seicoleg plant a’r glasoed. 
Mae’n bosibl y byddant yn 
cymryd camau y tu hwnt i 
safonau gofynnol y sector, 
ac mae’n bwysig bod unrhyw 
ofynion cenedlaethol yn 
caniatáu hyblygrwydd iddynt 
barhau i fynd yr ail filltir.

61Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 [cyrchwyd: 28 Mai 2021]. 

https://www.legislation.gov.uk/asc/2021/4/enacted
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Ein hargymhellion
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Argymhellion ar gyfer
llywodraethau’r DU a Chymru 

Cofnodi gorfodol a  
chanllawiau cenedlaethol

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru 
gyhoeddi diffiniadau y cytunwyd arnynt 
yn genedlaethol o’r gwahanol fathau o 
ataliaeth, gan adeiladu ar y diffiniadau yn ein 
fframwaith hawliau dynol ar gyfer ataliaeth. 
Dylai hyn gynnwys canllawiau ar y gwahanol 
risgiau i blant o wahanol fathau o ataliaeth, 
yn seiliedig ar dystiolaeth ymchwil gyfoes. 
Gellid rhannu hyn gydag ysgolion trwy 
gyfuniad o ganllawiau a hyfforddiant.

Dylid	gosod	safonau	gofynnol	
cenedlaethol	gorfodol	ar	gyfer	 
cofnodi’r	defnydd	o	ataliaeth	mewn	
ysgolion,	gan	gynnwys:

–  y math o ataliaeth

–  y rheswm (rhesymau) dros
ddefnyddio ataliaeth

–  ble a phryd y defnyddiwyd yr
ataliaeth

–  hyd yr ataliaeth

–  yr effaith ar y plentyn, gan gynnwys
unrhyw anafiadau, ac unrhyw risgiau
i’w les corfforol neu feddyliol

–  nodweddion gwarchodedig y plentyn
(gan gynnwys oedran, rhyw, anabledd
– wedi’u rhannu yn ôl math o nam –
a hil)

–  canlyniad unrhyw adolygiad o
ddigwyddiad, gan gynnwys unrhyw
fesurau a gymerir i osgoi neu leihau
ataliaeth a’r risg o niwed yn y dyfodol

–  cyfranogiad y disgybl yn yr
adolygiad, a

–  phryd hysbyswyd y rhieni.
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Polisïau a gweithredu

Dylai llywodraethau’r DU a Chymru ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol yng 
Nghymru ac ysgolion yng Nghymru a Lloegr 
gyhoeddi polisi ar ataliaeth, sy’n hygyrch 
i rieni.62 Dylai polisïau o’r fath esbonio’r 
gwahanol fathau o ataliaeth, a sut y dylid 
eu cofnodi a’u monitro. Dylent egluro sut 
y gellir defnyddio gwybodaeth ataliaeth 
wrth gynllunio rheoli ymddygiad ac mewn 
adolygiadau ar ôl digwyddiadau. 

Dylai fod yn ofynnol i ysgolion adael gwybod 
i rieni am bob achos o atal eu plentyn, oni 
bai ei fod yn debygol o arwain at broblemau 
diogelu i’r disgybl neu berygl i staff.  

Dadansoddi a defnyddio 
gwybodaeth am ataliaeth 

Dylai fod yn ofynnol i awdurdodau lleol yng 
Nghymru ac ysgolion yng Nghymru a Lloegr 
ddadansoddi ataliaeth mewn adolygiadau ar 
ôl digwyddiadau a defnyddio’r dadansoddiad 
hwnnw wrth gynllunio rheoli ymddygiad 
gyda’r nod o leihau ei defnydd yn y dyfodol.

Hyfforddiant 

Dylid datblygu safonau hyfforddi 
cenedlaethol ar gyfer ataliaeth. Dylai’r rhain 
ddefnyddio dull hawliau dynol o leihau’r 
defnydd o ataliaeth a thynnu ar adnoddau 
sy’n bodoli eisoes, megis safonau hyfforddi’r 
Rhwydwaith Lleihau Ataliaeth. Mae angen 
teilwra safonau hyfforddi yn ôl cam a math 
ysgol, gyda chyfranogiad ysgolion, rhieni 
a phlant (gan gynnwys gyda’r rheini ag 
awtistiaeth ac anableddau dysgu).

Casglu a goruchwylio  
data yn genedlaethol

Dylai data ataliaeth o ysgolion gael eu 
coladu, eu cyhoeddi a’u dadansoddi, gan 
gynnwys yn ôl nodwedd warchodedig 
yn unol ag argymhellion Pwyllgor y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, 
gan sicrhau bod data wedi’u dadgyfuno  
ar gael ar gyfer Cymru a Lloegr.

62Dylid dehongli’r term ‘rhiant’ yn unol â’r 
diffiniad yn Neddf Addysg 1996, adran 576 
fel ei fod yn ‘cynnwys unrhyw berson (a) nad 
yw’n rhiant... ond sydd â chyfrifoldeb rhiant, 
neu (b) sy’n gofalu amdano ef [sic]‘.

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/section/576


Ymchwiliad i ataliaeth mewn ysgolion: defnyddio data ystyrlon i ddiogelu hawliau plant 46

Rhagair Cyflwyniad Ein canfyddiadau ar bolisïau ysgolion Hargymhellion

Argymhellion ar gyfer

OFSTED
ac ESTYN

Dylai OFSTED fonitro data ataliaeth ar 
lefel genedlaethol ac ysgol fel rhan o’i 
arolygiadau a’u defnyddio i ddatblygu 
unrhyw fframweithiau arolygu newydd, 
i gynyddu tryloywder a goruchwyliaeth, 
a chefnogi amddiffyniadau hawliau  
dynol i blant. 

Dylai ESTYN ystyried a defnyddio 
data ataliaeth perthnasol perthnasol 
i nodi tueddiadau dros amser, llywio 
blaenoriaethau ac i gefnogi arolygu  
a gwerthuso ysgolion.

Argymhellion ar gyfer

ysgolion yng
Nghymru
a Lloegr

Dylid cofnodi pob digwyddiad ataliaeth  
yn seiliedig ar y diffiniad yn ein fframwaith 
hawliau dynol ar gyfer ataliaeth i helpu  
i leihau’r defnydd o ataliaeth. 

Dylid	dadansoddi’r	data	o’r	cofnodion	
hyn	i:	

–  adolygu cynlluniau cymorth ac
ymyriadau ar gyfer disgyblion

–  llywio datblygiad ac ymarfer staff, a

–  mynd i’r afael â defnydd anghymesur
o ataliaeth ar blant sy’n rhannu
nodwedd warchodedig.
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Argymhellion penodol

ar gyfer 
Llywodraeth 
Cymru 

Dylai Llywodraeth Cymru osod blaenoriaeth 
genedlaethol gyda’r nod o leihau ataliaeth 
a lleihau defnydd anghymesur ohoni. Dylai 
hyn fod yn seiliedig ar ddata cenedlaethol 
ynghylch y defnydd o ataliaeth mewn 
ysgolion yng Nghymru. Bydd y data ar 
gael trwy fabwysiadu ein hargymhellion 
ynghylch cofnodi, monitro ac adrodd. 
Dylai ysgolion gynnwys amcan yn eu 
Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol yn unol 
â’r flaenoriaeth genedlaethol hon gyda’r 
nod o leihau ataliaeth a lleihau defnydd 
anghymesur ohoni.

Yn dilyn cyhoeddi’r Fframwaith Lleihau 
Arferion Cyfyngol,63 dylai Llywodraeth  
Cymru sicrhau bod y fframwaith hwn yn  
cael ei weithredu’n llwyddiannus ac yn 
lleihau’r defnydd o ataliaeth mewn  
ysgolion. Cyflawnir hyn trwy fabwysiadu 
ein hargymhellion ar gofnodi, monitro  
ac adrodd.

Argymhellion ar gyfer

awdurdodau
lleol yng 
Nghymru

Dylai awdurdodau lleol gefnogi ysgolion 
i osod amcanion i leihau ataliaeth yn eu 
Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol, lle 
maent wedi nodi bod eu defnydd o ataliaeth 
ar grwpiau sy’n rhannu rhai nodweddion 
gwarchodedig yn anghymesur. 

Dylent sicrhau bod data ar ataliaeth yn cael 
eu dadansoddi ac yn llywio’r gefnogaeth 
a’r hyfforddiant ymddygiad y maent yn eu 
darparu i ysgolion. 

Argymhellion ar gyfer

Cymdeithas 
Llywodraeth 
Leol Cymru 
(CLlLC)

Dylid hyrwyddo arfer sy’n seiliedig ar 
ddata mewn ysgolion, gan ddefnyddio 
astudiaethau achos yr ymchwiliad hwn. 
Dylai’r CLlLC gefnogi awdurdodau lleol i 
weithredu argymhellion yr ymchwiliad hwn.

63Llywodraeth Cymru (2019), Fframwaith Lleihau Arferion Cyfyngol [cyrchwyd: 26 Mai 2021].

https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-10/consultation-document-reducing-restrictive-practices-framework.pdf
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Cysylltiadau

Mae’r cyhoeddiad hwn ac 
adnoddau cydraddoldeb a 
hawliau dynol cysylltiedig  
ar gael o’n gwefan.

Gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau  
ynglŷn â’r cyhoeddiad hwn at: 
correspondence@equalityhumanrights.com. 
Rydym yn croesawu’ch adborth.

I gael gwybodaeth am gyrchu ein 
cyhoeddiadau mewn fformat  
arall, cysylltwch â:  
correspondence@equalityhumanrights.com. 

Dewch o hyd i’n 
newyddion, digwyddiadau a 
chyhoeddiadau diweddaraf 
trwy gofrestru i dderbyn ein 
e-gylchlythyr.

Gwasanaeth	Cynghori	a	Chymorth	
Cydraddoldeb	(EASS)

Am gyngor, gwybodaeth neu 
arweiniad ar faterion cydraddoldeb, 
gwahaniaethu neu hawliau 
dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth 
Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb, 
gwasanaeth rhad ac am ddim ac 
annibynnol.

Ffôn   0808	800	0082

Ffôn testun  0808 800 0084

Oriau   09:00	i	19:00	 
	 	 (Dydd	Llun	 
	 	 i	Ddydd	Gwener) 
	 	 10:00	i	14:00		 	
	 	 (Dydd	Sadwrn)
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