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Annwyl Bennaeth  
 
Rwy'n ysgrifennu atoch i'ch atgoffa ynghylch eich cyfrifoldeb i helpu i sicrhau bod plant a 
phobl ifanc yn ddiogel tra maent mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru ac i ofyn am eich 
cymorth i sicrhau ein bod yn chwarae rhan gref yn y gwaith o gael gwared ar fath hynod 
atgas o drais yn erbyn menywod a merched - Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM).  
 
Mae FGM yn enghraifft o gam-drin plant ac yn drosedd. Ni ellir ei gyfiawnhau fel arfer 
diwylliannol neu grefyddol ac mae arweinwyr pob un o'r prif grefyddau wedi siarad yn ei 
erbyn. Mae hi'n anodd amcangyfrif pa mor gyffredin yw FGM oherwydd natur ddirgel y 
drosedd.  Fodd bynnag, amcangyfrifir bod 137,000 o fenywod a merched wedi eu heffeithio 
gan FGM yng Nghymru a Lloegr1. 
 
Mae'n hanfodol ein bod i gyd yn adnabod yr arwyddion sy'n ein rhybuddio y gall plentyn fod 
mewn perygl. Mae gan ysgolion ran bwysig i’w chwarae wrth nodi'r rhai hynny a allai fod yn 
dioddef a'u diogelu nhw rhag FGM. Yn 2015, cyhoeddwyd canllawiau statudol, Cadw 
dysgwyr yn ddiogel i helpu ysgolion a gwasanaethau addysg i sicrhau bod camau 
gweithredu priodol ac effeithiol yn cael eu rhoi ar waith pan fo pryderon am les plant, gan 
gynnwys cysylltu ag asiantaethau i ymchwilio i achosion  lle bo angen. 
 
Gall holl staff ysgolion a cholegau chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o ddiogelu plant a 
phobl ifanc rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso, gan gynnwys eu diogelu rhag FGM.  
Mae'n hanfodol fod gan holl staff ysgol yr wybodaeth i sicrhau eu bod yn effro i arwyddion 
FGM a'u bod yn gwybod beth i'w wneud pe byddai pryderon ganddynt. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi cyhoeddi cyfres o fodiwlau e-ddysgu ar ddiogelu  - sydd ar gael ar Hwb -  i 
helpu ysgolion i reoli materion sy’n ymwneud â diogelu plant. 
 
Mae ymgyrch Llais Nid Tawelwch yn cynnwys ffilm fer sy'n cynnwys profiadau rhai sydd 
wedi dioddef FGM, ynghyd â chyfraniadau gan feddygon ac arweinwyr crefyddol.  Byddai 
deunyddiau'r ymgyrch hon yn ddefnyddiol ar gyfer eu harddangos mewn ysgolion. 
Datblygwyd y rhain gan yr NSPCC a Bawso ynghyd â menywod ifanc yng Nghaerdydd ac 
maent ar gael ar wefan Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru:  
http://livefearfree.gov.wales/campaigns/voices-over-silence?lang=cy 
 
Dylai'r holl staff addysgol fod yn ymwybodol  ei bod yn bosibl y bydd merched ifanc yn cael 
eu hanfon dramor yn ystod gwyliau'r haf i ddioddef FGM, gan y gall y driniaeth gymryd hyd 
at bedair wythnos i wella.  Mae'n bosibl felly i'r driniaeth ddigwydd cyn i ferch ddychwelyd i'r 
ysgol ar ddechrau tymor yr hydref. Mae'n hanfodol fod staff yn wyliadwrus wrth chwilio am 



arwyddion o FGM ar ôl gwyliau'r ysgol a'u bod yn hysbysu’r gweithiwr proffesiynol priodol 
ynghylch unrhyw beth sy'n ymddangos yn amheus. 
 
Mae gweithdrefnau amddiffyn plant Cymru gyfan  yn darparu fframwaith cyson ar gyfer 
atgyfeirio, ystyried a phenderfynu ar gamau gweithredu i’r holl bartneriaid diogelu ac maent 
yn cynnwys protocol pwrpasol ar gyfer FGM. Mae'r gweithdrefnau yn ei gwneud yn eglur sut 
y dylai unigolion ac asiantaethau gyfathrebu a gweithio gyda'i gilydd i nodi plant sy'n agored 
i niwed, eu cadw'n ddiogel rhag niwed a sicrhau gwell canlyniadau ar eu cyfer. Mae'r 
gweithdrefnau hyn yn cael eu diweddaru gan Fwrdd Diogelu Caerdydd a Bro Morgannwg ar 
hyn o bryd a byddant yn cael eu cyhoeddi yn ystod y deunaw mis nesaf. 
 
Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddyletswydd ar 
bartneriaid perthnasol - gan gynnwys addysg - i hysbysu'r awdurdod lleol pan fyddant yn 
amau bod plentyn mewn perygl o gael ei gam-drin, ei esgeuluso neu ei niweidio mewn 
modd arall.  Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori'n ddiweddar ynghylch canllawiau 
ynglŷn â'r ddyletswydd i hysbysu (rhan 7 o ganllawiau Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu 
Pobl)  a bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn ystod yr hydref. 
 
Mae dyletswydd fwy penodol i hysbysu am FGM a gyflwynwyd ym mis Hydref 2015  o dan 
Ddeddf Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod 2003 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i 
weithwyr proffesiynol a reoleiddir ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol ac athrawon yng 
Nghymru a Lloegr roi gwybod i'r heddlu am achosion sy'n hysbys o FGM mewn merched o 
dan 18 oed. Er bod y ddyletswydd hon yn cael ei chyfyngu i weithwyr proffesiynol ym maes 
iechyd ac athrawon, mae’n ddyletswydd ar ymarferwyr eraill hefyd i gymryd camau diogelu 
priodol mewn perthynas ag unrhyw achos o FGM sydd wedi ei nodi neu sy'n cael ei amau. 
 
Mae'r NSPCC wedi sefydlu llinell gymorth ar gyfer unrhyw un sy'n pryderu bod plentyn 
mewn perygl o ddioddef FGM. Gellir gwneud galwadau'n ddi-enw ac am ddim i'r llinell 
gymorth 24 awr FGM ar 0800 028 3550 neu gellir anfon e-bost i fgmhelp@nspcc.org.uk. 
Gall yr NSPCC roi cyngor, gwybodaeth a chymorth i unrhyw un sy'n pryderu bod lles 
plentyn mewn perygl oherwydd FGM, ac mae hefyd wedi llunio adnoddau sydd ar gael yn: 
<https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/female-genital-
mutilation-fgm/> 
 
Rwy'n hyderus y byddwch eisiau helpu i sicrhau bod y plant yn eich ysgol yn cael eu diogelu 
fel eu bod yn gallu dysgu, tyfu a chyflawni eu haddewid. Felly, rydym yn gofyn i chi godi 
ymwybyddiaeth o'r cam-drin annerbyniol hwn, fel ein bod yn gallu rhoi terfyn ar FGM yng 
Nghymru. 
 
Yn gywir 
 
 
 
 
 
 

Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 
 


