
 

  
 

 

ATODIAD 8            CYFEIRIADUR CYNGOR AC ADNODDAU 
 

SEFYDLIADAU CYNGHORI, CWNSELA A CHYMORTH 

 
Dylid nodi nad yw Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrifol am gynnwys neu ddibynadwyedd y 
gwefannau cysylltiedig.  Ni ddylid cymryd bod y ffaith eu bod yn cael eu rhestru yn cyfateb 
â chymeradwyaeth o unrhyw fath.  Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio 
bob amser, ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd tudalennau cysylltiedig. 
 
 
Ymgyrch Addysg i Bawb Stonewall Cymru 
 
Stonewall Cymru 
Transport House 
1 Heol yr Eglwys Gadeiriol 
Caerdydd 
CF11 9SB 
Ffôn:  029 2023 7744 
 
Mae Addysg i Bawb yn ymgyrch ar y cyd a ddatblygwyd gan Stonewall, FFLAG ac LGBT 
Youth Scotland. 
 
Nod Addysg i Bawb yw sicrhau bod modd i'r holl bobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol 
(LGB) wireddu eu potensial llawn, a bod modd i ysgolion a systemau addysg y DU ddelio 
gyda homoffobia a bwlio homoffobig mewn ffordd briodol.  Rydym yn gweithio gyda 
chynghrair eang o sefydliadau;  gan gynnwys adrannau'r llywodraeth, awdurdodau lleol, 
undebau, mudiadau gwirfoddol a chymunedol, plant a grwpiau LGB er mwyn datblygu a 
gweithredu cynllun gweithredu ar draws Prydain a fydd yn rhoi sylw i'r broblem hon. 
 
Mae'n gwefan Addysg i Bawb yn dwyn ynghyd gwybodaeth ac adnoddau ymarferol ar 
gyfer gweithwyr addysg proffesiynol a phobl ifanc, er mwyn eu cynorthwyo a'u galluogi i 
adnabod ac i ddelio gyda bwlio homoffobig mewn ffordd effeithiol. 
 
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch, cysylltwch â: 
 
Stonewall Cymru 
Transport House 
1 Heol yr Eglwys Gadeiriol 
Caerdydd 
CF11 9SB 
Ffôn:  029 2023 7744 
 
www.stonewallcymru.org.uk  
 
 



 

  
 

 

NSPCC 
 
Shân Jones 
Cynghorydd Addysg 
44 The Parade 
Y Rhath 
Caerdydd 
CF24 3AB 
 
Rhif Ffôn:  01792 245545 
 
www.nspcc.org.uk (mae'n cynnwys cysylltiadau i ddetholiad o ddeunyddiau ar gyfer plant, 
rhieni ac ysgolion) 
 
Mae NSPCC yn darparu: - 
 

o hyfforddiant, gweithdai ac anerchiadau am ymddygiad bwlio a strategaethau ar 
gyfer rhieni a gweithwyr proffesiynol; 

 
o cymorth ynghylch hyfforddiant hms er mwyn mynd i'r afael ag ymddygiad bwlio a 

datblygu polisi gwrth-fwlio; 
 

o mae modd cynnig cymorth ar gyfer materion sy'n ymwneud ag ABCh, ynghyd ag 
iechyd a llythrennedd emosiynol ac amddiffyn plant – gyda phob pwnc yn cael ei 
addysgu er mwyn bodloni anghenion sefydliadau unigol; 

 
o hyfforddiant cymorth gan gymheiriaid ar gyfer gweithwyr proffesiynol; 

 
o cyfoeth o gyngor a chyhoeddiadau am ddim ar wefan NSPCC ac mae'r adran 

“inform” yn fan cychwyn da i'r sawl sy'n chwilio am wybodaeth. 
 
Yn ogystal, mae swyddfa Abertawe yn darparu'r gwasanaethau canlynol:  Gwasanaeth 
Tystion Ifanc, Gwasanaeth Eiriolaeth a Hyfforddiant ac Ymgynghori. 



 

  
 

 

Plant yng Nghymru 
 
Sarah Thomas 
Plas Windsor 
Caerdydd 
E-bost:  Sarah.Thomas@childreninwales.org.uk  
Rhif Ffôn:  02920 342434 
 
www.childreninwales.org.uk/areasofwork/bullying/index.html (mae'n cynnwys cysylltiadau i 
ffynonellau help a gwybodaeth eraill) 
 
Aelod o Rwydwaith Gwrth-fwlio Cymru 
 
Nodau:  
 

o Codi proffil bwlio a'i effeithiau 
o Nodi ac amlygu'r grwpiau hynny y maent yn y perygl mwyaf 
o Sicrhau bod modd i'r holl bobl ifanc gymryd rhan yn natblygiad y grŵp a chael budd 

ohono 
o Cydlynu dull gweithredu gwrth-fwlio strategol ar draws Cymru 
o Rhannu arfer gorau o fewn grwpiau, a gydag ysgolion, rhieni a phobl ifanc 
o Ystyried y problemau mewn ysgolion ac yn y gymuned ehangach yn fras 

 
 
Gweithredu dros Blant (NCH yn flaenorol) 
 
Jane Isaacs 
St David’s Court  
68a Cowbridge Road East 
Caerdydd  
CF11 9DN 
 
Rhif Ffôn:  02920 222127 
 
www.actionforchildren.org.uk  (mae'n cynnwys cysylltiadau i ffynonellau help a 
gwybodaeth eraill) 
 
Elusen blant sy'n cynorthwyo ac sy'n siarad o blaid y plant a'r bobl ifanc mwyaf agored i 
niwed yn y DU. 
 
Mae'n cynnig ystod eang o wasanaethau sy'n gallu helpu ysgolion i hyrwyddo lles a 
hunan-hyder plant. 
 
Mae'n darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y plentyn ac sy'n cael eu seilio ar 
anghenion yn unol â gofynion penodol pob ysgol e.e.  sesiynau 1:1 neu waith grŵp gyda 
disgyblion;  gwaith gydag athrawon a theuluoedd ynghylch materion amrywiol ac mewn 
amrediad o leoliadau. 
 



 

  
 

 

 
CHIPS (Childline in Partnership) 
 
Alex Walters 
Rhif Ffôn:  02076 506873 
Llinell gymorth ar gyfer pobl ifanc: 08001111 
 
www.childline.org.uk  
 
Mae CHIPS (Childline In Partnership) yn cynnig hyfforddiant i athrawon, gweithdai staff ar 
gyfer ysgolion a chyngor a hyfforddiant ynghylch cymorth gan gymheiriaid – mae'r ddau yn 
gyffredinol ond mae modd iddynt ymwneud yn benodol gyda bwlio.  Mae pecynnau 
argraffedig yn cynorthwyo'r hyfforddiant ac yn cynnwys adnoddau i'r athrawon eu 
defnyddio.  Mae gwasanaethau ar gael ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd.  Codir cost 
am rai gwasanaethau, ond rhoddir cymhorthdal i wasanaethau er mwyn lleihau'r gost i 
ysgolion gymaint ag y bo modd. 
 
 
ChildLine 
 
Rhadbost 1111 
Llundain 
N1 0BR 
 
Rhadffôn:  0800 1111 
 
Llinell gymorth yw hon ar gyfer plant a phobl ifanc yn y DU, y mae ar gael yn rhad ac am 
ddim, 24 awr y dydd.  Mae modd i blant a phobl ifanc ffonio'r rhif rhadffôn er mwyn trafod 
unrhyw broblem. 
 
 
Barnados 
 
www.barnados.org.uk 
 
Elusen flaenllaw sy'n cynnal nifer o brosiectau sy'n ceisio helpu'r plant a'r bobl ifanc mwyaf 
agored i niwed i weddnewid eu bywydau ac i wireddu eu potensial (gan gynnwys materion 
sy'n ymwneud â bwlio). 
 
 
BBC 
 
www.bbc.co.uk  (mae'n cynnwys cysylltiadau i ffynonellau help a gwybodaeth, a 
gwefannau rhyngweithiol i blant) 
 
 



 

  
 

 

Bullies Out 
 
Linda James 
Cydlynydd Prosiect 
Blwch Post 658 
Caerdydd 
CF11 1EY 
 
Rhif Ffôn:  02920 492169 
Symudol:  07899 874358 
E-bost:  mail@bulliesout.com 
 
www.bulliesout.com – elusen gwrth-fwlio a lansiwyd ym mis Mai 2006 ar gyfer plant a 
phobl ifanc Cymru. 
 
Diben cynllun fel hwn yw annog perthnasoedd rhyngbersonol gwell ar draws yr 
ysgol/sefydliad a darparu system gymorth.  Mae'r holl adnoddau ar gael yn rhad ac am 
ddim, fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i hyn newid os na fydd modd i ni sicrhau cyllid. 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
Ar gyfer Ysgolion/Gweithwyr Proffesiynol/Llywodraethwyr 

 
Dylid nodi nad yw Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrifol am gynnwys neu ddibynadwyedd y 
gwefannau cysylltiedig.  Ni ddylid cymryd bod y ffaith eu bod yn cael eu rhestru yn cyfateb 
â chymeradwyaeth o unrhyw fath.  Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio 
bob amser, ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd tudalennau cysylltiedig. 
 
Rhwydwaith Gwrth-fwlio 

www.antibullying.net/ 

Mae'r wefan yn darparu gwybodaeth ynghylch sut y mae modd mynd i'r afael â bwlio.  Nid 
gwasanaeth cynghori neu gwnsela yw hwn.  Sefydlwyd y Rhwydwaith ym 1999 er mwyn 
cynnig ffordd i athrawon, rhieni a phobl ifanc (yn yr Alban) i rannu syniadau ynghylch sut y 
byddai modd mynd i'r afael â bwlio.  Mae'n cynnwys cysylltiadau i ddeunyddiau, adnoddau 
a gwefannau ar gyfer plant a phobl ifanc, teuluoedd a staff ysgol. 
 
nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/inclusion/behaviourattendanceandseal  (ei enw 
blaenorol oedd www.bandapilot.org.uk) 
 
Sefydlwyd y Wefan hon er mwyn cynorthwyo adnodd prosiect Peilot ynghylch Ymddygiad 
a Phresenoldeb y Strategaeth Genedlaethol Gynradd, SEAL (Agweddau Cymdeithasol ac 
Emosiynol ar Ddysgu).  Mae adnodd SEAL yn darparu fframwaith er mwyn hyrwyddo 
sgiliau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol mewn ffordd amlwg, gan gynnwys 
dilyniant ar gyfer pob grŵp blwyddyn o fewn ysgol. 
 
 
Bullying Online 
 
www.bullying.co.uk 
 
Mae Bullying Online yn helpu miloedd o ddisgyblion a'u rhieni i ddelio gyda bwlio yn yr 
ysgol bob blwyddyn, a defnyddir y wefan fel adnodd addysgu hefyd. 
 
 
Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) 
 
www.thinkuknow.co.uk  
 
Mae'r wefan hon wedi cael ei chreu gan y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn 
Ar-lein (CEOP) ac mae'n cynnwys gwybodaeth am fod yn ddiogel ar y rhyngrwyd a syrffio 
diogel ar gyfer pobl ifanc.  Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys ffonau symudol, 
gwefannau blogio a chwarae gemau ac mae'n rhoi'r cyfle i bobl ifanc adrodd unrhyw 
bryderon sydd ganddynt ynghylch sgwrsio gyda phobl ar-lein. 
 
Mae'n cynnwys rhieni, athrawon a safleoedd adnoddau. 
 



 

  
 

 

ChildLine 
 
www.childline.org.uk/Bullying.asp 
 
Cysylltiadau i adnoddau a thaflenni gwybodaeth ynghylch bwlio. 
 
 
Plant yng Nghymru 
 
www.childreninwales.org.uk/Search.html?Keywords=bullying 
 
Mae Plant yng Nghymru yn hyrwyddo buddiannau ac yn gweithredu er mwyn nodi a 
bodloni anghenion plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Nghymru, gan weithio mewn 
partneriaeth gyda'r Biwro Plant Cenedlaethol a Children in Scotland. 
 
Mae'r wefan hon yn darparu cysylltiadau i ddogfennau, adroddiadau ac arolygon amrywiol 
y maent yn ymwneud â bwlio. 
 
Adran Addysg a Sgiliau 
 
www.dfes.gov.uk/bullying 
 
Mae'n darparu cysylltiadau i ddeunydd, adnoddau a gwefannau y maent yn ymwneud â 
bwlio ar gyfer ysgolion, plant, pobl ifanc a rhieni. 
 
 
Directgov 
 
www.direct.gov.uk/en/AdvancedSearch/Searchresults/index.htm?fullText=bullying 
 
Mae'n cynnwys ystod eang o wasanaethau a gwybodaeth gan y llywodraeth.  Mae'r wefan 
yn cynnig cyngor helaeth i rieni, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch dod o hyd i ysgol, 
bwyta'n iach, anghenion addysgol arbennig a chyfiawnder ieuenctid.  Yn ogystal ag 
adrannau'r Llywodraeth, mae'r wefan yn cysylltu gyda ffynonellau gwybodaeth a 
gwefannau perthnasol eraill, y mae modd iddynt gynnig cyngor a chymorth ychwanegol. 
 
 
Arolygiaeth ESTYN 
 
www.estyn.gov.uk/home.asp  
 
Cyhoeddodd ESTYN adroddiad ym mis Mehefin 2006 o'r enw 'Mynd i'r Afael â Bwlio 
mewn Ysgolion – Arolwg o Arfer Effeithiol'. 
 



 

  
 

 

Kidscape 
 
www.kidscape.org.uk 
 
Mae Kidscape yn elusen gofrestredig sy'n gweithio er mwyn cadw plant yn ddiogel rhag 
niwed.  Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth i rieni, gweithwyr proffesiynol a phlant 
ynghylch atal bwlio a delio gydag ef. 
 
Kidscape yw'r elusen gyntaf yn y DU a sefydlwyd yn benodol er mwyn atal bwlio a 
chamdriniaeth rhywiol plant.  Mae Kidscape o'r farn bod diogelu plant rhag niwed yn 
allweddol. 
 
Mae Kidscape yn gweithio ar draws y DU er mwyn darparu adnoddau a sgiliau ymarferol i 
unigolion a sefydliadau, y maent yn angenrheidiol er mwyn cadw plant yn ddiogel rhag 
niwed.  Mae staff Kidscape yn rhoi gwybodaeth a sgiliau anfygythiol ac ymarferol i blant 
agored i niwed ynghylch sut y mae modd iddynt aros yn ddiogel, a lleihau'r tebygolrwydd y 
byddant yn dioddef niwed yn y dyfodol. 
 
Mae Kidscape yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan 16 oed, eu rhieni/gofalwyr, a'r 
sawl  y maent yn gweithio gyda nhw. 
 
Mae Kidscape yn cynnig: 
 
• Llinell gymorth sy'n cynnig cymorth a chyngor i rieni plant sy'n cael eu bwlio; 
• Llyfrynnau, Llenyddiaeth, Posteri, Canllawiau Hyfforddi, Fideos Addysgiadol 

ynghylch bwlio, amddiffyn plant, a rhianta; 
• Rhaglen Hyfforddiant Cynhwysfawr Cenedlaethol ynghylch materion sy'n ymwneud 

â rheoli ymddygiad a diogelwch plant; 
• Cyngor ac Ymchwil;  a  
• Sesiynau Meithrin Hyder ar gyfer plant y maent yn cael eu bwlio 
 
 
Lucky Duck Publishing Ltd 
 
Trowch at www.google.co.uk – chwiliwch am “Lucky Duck No Blame Support 
Group” 
 
Mae Lucky Duck Publishing Ltd wedi creu dull gweithredu Grŵp Cymorth “Dim Bai” tuag at 
fwlio.  Mae'n cyhoeddi fideos, llyfrau a deunyddiau hyfforddi ar gyfer pob grŵp oedran, gan 
ganolbwyntio ar: 
 
Rheoli Dicter  Teuluoedd a Pherthnasoedd 
Syndrom Asperger Rhieni 
Rheoli Ymddygiad  Cymorth Cymheiriaid 
Bwlio  Hunan-barch 
Amser Cylch  Anghenion Arbennig 
Dinasyddiaeth  Sgiliau Meddwl 
Anhwylderau Bwyta  Hyfforddiant 
Llythrennedd Emosiynol  Pontio 
Cyfle Cyfartal  Ysgrifennu 
Sgiliau Arholiad 



 

  
 

 

Biwro Cenedlaethol y Plant (NCB) 
 
www.ncb.org.uk 
 
Sefydlwyd Biwro Cenedlaethol y Plant (NCB) ym 1963 ac mae'n sefydliad elusennol sy'n 
cyflawni rôl corff ymbarél ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn 
Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon.  Mae NCS yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn 
rhannu gwybodaeth, adnoddau a gwasanaethau, er mwyn gwella bywydau plant a phobl 
ifanc.  Mae'r wefan yn cynnig cysylltiadau i ffynonellau gwybodaeth eraill y maent yn 
ymwneud â bwlio. 
 
Cymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC) 
 
www.nspcc.org.uk  
 
Nod y Gymdeithas Genedlaethol er atal Creulondeb i Blant (NSPCC) yw atal plant rhag 
dioddef creulondeb, cynorthwyo teuluoedd agored i niwed, ymgyrchu dros newidiadau i'r 
gyfraith a chodi ymwybyddiaeth ynghylch camdriniaeth a rhoi terfyn ar greulondeb tuag at 
blant.  Mae'r wefan yn cynnig cyswllt i adnoddau, deunyddiau a gwybodaeth amrywiol i 
blant a phobl ifanc, rhieni, ysgolion a llywodraethwyr. 
 
 
Elusen Blant Action For Children (NCH yn flaenorol) 
 
www.actionforchildren.org.uk/  
 
Elusen blant yw Action for Children sy'n helpu plant i wireddu eu potensial llawn.  Mae 
Action for Children yn cynnal dros 500 o brosiectau ar gyfer rhai o'r plant a'r bobl ifanc 
mwyaf agored i niwed ac eithriedig, a'u teuluoedd, gan gynorthwyo dros 160,000 o bobl 
mewn canolfannau plant ar draws y DU.  Mae'r wefan yn cynnwys cysylltiadau i 
ddogfennau a gwybodaeth ynghylch materion sy'n ymwneud â bwlio. 
 
Rob Long's Education Works 
 
www.roblong.co.uk 
 
Mae'n darparu hyfforddiant, cyhoeddiadau a gwasanaethau eraill, yn bennaf ym maes 
addysg.  Mae'r pynciau cyffredin yn cynnwys: 
 
• Rheoli Ymddygiad ar draws yr Ysgol Gyfan 
• Rheolaeth yn y Dosbarth 
• Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol  
• Llythrennedd Emosiynol 
• Hunan-barch 
• Iselder 
• Datblygiad Plant a'r Glasoed 
• Sgiliau Cyfathrebu 
• Meithrin Tîm  
• Colled a Gwahanu 
• Cyfryngu gan Gymheiriaid 
• Rheoli Dicter a Gwrthdaro 
• Rheoli Straen 



 

  
 

 

• Amser chwarae 
• Cymhelliant 

 
 
SNAP Cymru 
 
www.snapcymru.org 
 
Elusen genedlaethol sy'n unigryw i Gymru.  Ei phrif nod yw datblygu addysg pobl yng 
Nghymru a chynorthwyo'r broses o'u cynnwys.  Mae staff a gwirfoddolwyr profiadol a 
hyfforddedig yn gweithio gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc, eu rhieni, gofalwyr a 
gweithwyr proffesiynol y maent yn gweithio gyda'r rhai y mae ganddynt neu y gallai fod 
ganddynt anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys AAA, anabledd a rhwystrau eraill 
e.e.  allgáu, dadrithiad, tlodi, amddifadedd, mae Cymraeg neu Saesneg yn ail iaith iddynt. 
 
Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth fanwl, cyngor gwrthrychol a chymorth ar gyfer 
amrediad o faterion gan gynnwys asesiadau, datganiadau anghenion addysgol arbennig, 
bwlio, presenoldeb yn yr ysgol, gwahardd, darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol a 
gwahaniaethu.  Mae'r gwasanaethau eraill yr ydym yn eu darparu yn cynnwys eiriolaeth, 
datrys anghydfodau a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol 
 
 
Stonewall 
 
www.stonewallcymru.org.uk 
 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder ar gyfer lesbiaid, dynion hoyw ac unigolion deurywiol 
 
 
TeacherNet 
 
www.education.gov.uk/schools 
 
Mae'r wefan yn cynnwys ystod eang o adnoddau a chymorth ar gyfer y gweithlu mewn 
ysgolion, ac mae'r adrannau pwrpasol yn cynnwys: 
 
• addysgu a dysgu; 
• datblygiad proffesiynol; 
• Rheoli; 
• cymuned. 
 
Ceir gwybodaeth ac adnoddau addysgu am ddim yn yr adrannau hyn, ynghyd â 
chysylltiadau i wefannau a dogfennau eraill 
 
 
 
 
 
 
 
Teachers’ TV 
 



 

  
 

 

www.teachers.tv 
 
Gwefan a sianel deledu yw hon sy'n cynnig rhywbeth i bawb y maent yn gweithio ym myd 
addysg, o benaethiaid i Athrawon Newydd Gymhwyso, o lywodraethwyr i staff cymorth. 
 
 
Llywodraeth Cymru 
 
http://wales.gov.uk/dcells/publications/publications/circularsindex/03/respectingothers/nafw
c2303-e.pdf?lang=en    
 
Cysylltiadau i ddogfen Parchu Eraill:  Canllawiau Gwrth-fwlio (Cylchlythyr 23/2003), ac 
mae'n cynnwys adrannau ynghylch strategaethau, deunyddiau ac adnoddau i ysgolion a 
chyngor ar gyfer disgyblion, rhieni a theuluoedd. 
 
 
 
 



 

  
 

 

Theatr Big Foot –  
Y Darlun Mwy:  Hyrwyddo Perthnasoedd Cadarnhaol 
 
www.bigfoot-theatre.co.uk  
 
Nod y gweithdai hyn ar gyfer uchafswm o 30 myfyriwr yw ysgogi myfyrwyr i fod yn fwy 
ymwybodol o'u patrymau ymddygiad eu hunain ac i ystyried y canlyniadau sy'n deillio o 
ddewisiadau a wneir mewn perthynas â bwlio.  Anogir myfyrwyr i ystyried beth yw bwlio;  
sut y mae'n teimlo;  pam bod pobl yn bwlio;  sut y mae modd i ni ei atal ac ymateb iddo;  a 
sut y gallant ddefnyddio'u sgiliau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol er mwyn mynd 
i'r afael â'r broblem sylfaenol hon fel cymuned gyfan, er mwyn sicrhau bod eu hysgol yn 
amgylchedd dysgu diogel, hapus a chynhwysol. 
 
 
BANES a Gogledd Somerset ff 0870 950 9314 
Bryste a Swydd Gaerloyw ff 0870 0114 948 
Brighton ff 0870 0114 914 Birmingham ff 0870 0114 308 
Caerdydd ff 0870 950 9312 Exeter ff 0870 950 9311 
Caint ff 0870 950 9313 Leeds ff 0870 950 9315 
Llundain ff 0870 0114 307 Newcastle ff 0870 950 9310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

GWEFANNAU DEFNYDDIOL 
 
 

Ar gyfer Rhieni, Gofalwyr a Theuluoedd 
 
Dylid nodi nad yw Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrifol am gynnwys neu ddibynadwyedd y 
gwefannau cysylltiedig.  Ni ddylid cymryd bod y ffaith eu bod yn cael eu rhestru yn cyfateb 
â chymeradwyaeth o unrhyw fath.  Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio 
bob amser, ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd tudalennau cysylltiedig. 
 
 
Rhwydwaith Gwrth-fwlio 
 
www.antibullying.net/ 
 
Mae'r wefan yn darparu gwybodaeth ynghylch sut y mae modd mynd i'r afael â bwlio.  Nid 
gwasanaeth cynghori neu gwnsela yw hwn.  Sefydlwyd y Rhwydwaith ym 1999 er mwyn 
cynnig ffordd i athrawon, rhieni a phobl ifanc (yn yr Alban) i rannu syniadau ynghylch sut y 
byddai modd mynd i'r afael â bwlio.  Mae'n cynnwys cysylltiadau i ddeunyddiau, adnoddau 
a gwefannau ar gyfer plant a phobl ifanc, teuluoedd a staff ysgol. 
 
 
Bullying Online 
 
www.bullying.co.uk 
 
Mae Bullying Online yn helpu miloedd o ddisgyblion a'u rhieni i ddelio gyda bwlio yn yr 
ysgol bob blwyddyn, a defnyddir y wefan fel adnodd addysgu hefyd. 
 
Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) 
 
www.thinkuknow.co.uk  
 
Mae'r wefan hon wedi cael ei chreu gan y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn 
Ar-lein (CEOP) ac mae'n cynnwys llawer iawn o wybodaeth am fod yn ddiogel ar y 
Rhyngrwyd a syrffio diogel ar gyfer pobl ifanc.  Trafodir yr holl bynciau cyfoes ynghylch 
diogelwch ar-lein – gan gynnwys ffonau symudol, gwefannau blogio a chwarae gemau ac 
mae'n rhoi'r cyfle i bobl ifanc adrodd unrhyw bryderon sydd ganddynt ynghylch sgwrsio 
gyda phobl ar-lein. 
 
Mae'n cynnwys rhieni, athrawon a safleoedd adnoddau. 
 
 
 
ChildLine 
 
www.childline.org.uk/Bullying 
 
Cysylltiadau i daflenni gwybodaeth ac adnoddau ynghylch bwlio. 
 
 
Plant yng Nghymru 



 

  
 

 

 
www.childreninwales.org.uk/Search.html?Keywords=bullying 
 
Mae Plant yng Nghymru yn hyrwyddo buddiannau ac yn gweithredu er mwyn nodi a 
bodloni anghenion plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Nghymru, gan weithio mewn 
partneriaeth gyda'r Biwro Plant Cenedlaethol a Children in Scotland. 
 
Mae'r wefan hon yn darparu cysylltiadau i ddogfennau, adroddiadau ac arolygon amrywiol 
y maent yn ymwneud â bwlio. 
 
 
Adran Addysg a Sgiliau 
 
www.education.gov.uk 
 
Mae'n darparu cysylltiadau i ddeunydd, adnoddau a gwefannau y maent yn ymwneud â 
bwlio ar gyfer ysgolion, plant, pobl ifanc a rhieni. 
 
Sefydlwyd y wefan gan DfES (Adran Addysg a sgiliau) fel adnodd gwrth-fwlio.  Mae'n 
cynnwys cyngor i rieni, athrawon a disgyblion. 
 
 
Directgov 
 
www.direct.gov.uk 
 
Mae'n cynnwys ystod eang o wasanaethau a gwybodaeth gan y llywodraeth.  Mae'r wefan 
yn cynnig cyngor helaeth i rieni, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch dod o hyd i ysgol, 
bwyta'n iach, anghenion addysgol arbennig a chyfiawnder ieuenctid.  Yn ogystal ag 
adrannau'r Llywodraeth, mae'r wefan yn cysylltu gyda ffynonellau gwybodaeth a 
gwefannau perthnasol eraill, y mae modd iddynt gynnig cyngor a chymorth ychwanegol. 
 
Kidscape 
 
www.kidscape.org.uk 
 
Mae Kidscape yn elusen gofrestredig sy'n gweithio er mwyn cadw plant yn ddiogel rhag 
niwed.  Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth i rieni, gweithwyr proffesiynol a phlant 
ynghylch atal bwlio a delio gydag ef. 
 
Kidscape yw'r elusen gyntaf yn y DU a sefydlwyd yn benodol er mwyn atal bwlio a 
chamdriniaeth rhywiol plant.  Mae Kidscape o'r farn bod diogelu plant rhag niwed yn 
allweddol. 
 
Mae Kidscape yn gweithio ar draws y DU er mwyn darparu adnoddau a sgiliau ymarferol i 
unigolion a sefydliadau, y maent yn angenrheidiol er mwyn cadw plant yn ddiogel rhag 
niwed.  Mae staff Kidscape yn rhoi gwybodaeth a sgiliau anfygythiol ac ymarferol i blant 
agored i niwed ynghylch sut y mae modd iddynt aros yn ddiogel, a lleihau'r tebygolrwydd y 
byddant yn dioddef niwed yn y dyfodol. 
 
Mae Kidscape yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan 16 oed, eu rhieni/gofalwyr, a'r 
sawl  y maent yn gweithio gyda nhw. 



 

  
 

 

 
Mae Kidscape yn cynnig: 
 
• Llinell gymorth sy'n cynnig cymorth a chyngor i rieni plant sy'n cael eu bwlio; 
• Llyfrynnau, Llenyddiaeth, Posteri, Canllawiau Hyfforddi, Fideos Addysgiadol 

ynghylch bwlio, amddiffyn plant, a rhianta; 
• Rhaglen Hyfforddiant Cynhwysfawr Cenedlaethol ynghylch materion sy'n ymwneud 

â rheoli ymddygiad a diogelwch plant; 
• Cyngor ac Ymchwil;  a  
• Sesiynau Meithrin Hyder ar gyfer plant y maent yn cael eu bwlio 
 
 
 
Cymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC) 
 
www.nspcc.org.uk  
 
Nod y Gymdeithas Genedlaethol er atal Creulondeb i Blant (NSPCC) yw atal plant rhag 
dioddef creulondeb, cynorthwyo teuluoedd agored i niwed, ymgyrchu dros newidiadau i'r 
gyfraith a chodi ymwybyddiaeth ynghylch camdriniaeth a rhoi terfyn ar greulondeb tuag at 
blant.  Mae'r wefan yn cynnig cyswllt i adnoddau, deunyddiau a gwybodaeth amrywiol i 
blant a phobl ifanc, rhieni, ysgolion a llywodraethwyr. 
 
 
Elusen Blant Action For Children (NCH yn flaenorol) 
 
www.actionforchildren.org.uk/  
 
Elusen blant yw Action for Children sy'n helpu plant i wireddu eu potensial llawn.  Mae 
Action for Children yn cynnal dros 500 o brosiectau ar gyfer rhai o'r plant a'r bobl ifanc 
mwyaf agored i niwed ac eithriedig, a'u teuluoedd, gan gynorthwyo dros 160,000 o bobl 
mewn canolfannau plant ar draws y DU.  Mae'r wefan yn cynnwys cysylltiadau i 
ddogfennau a gwybodaeth ynghylch materion sy'n ymwneud â bwlio. 
 
Parent Line Plus 
 
www.parentlineplus.org.uk/index.php?id=9 
 
Mae Parent Line Plus yn elusen genedlaethol sy'n gweithio dros rieni a gyda nhw.  Mae 
Parent Line Plus yn cynnig help a chymorth trwy gyfrwng amrediad arloesol o 
wasanaethau hyblyg ac ymatebol y maent ar gael yn rhad ac am ddim – wedi'u siapio gan 
rieni ar gyfer rhieni 
 
 
Parents Centre 
 
www.parentcentre.co.uk 
 
Mae Parents Centre yn darparu cymorth a gwybodaeth i rieni ynghylch sut i helpu dysgu 
eu plentyn o'u genedigaeth nes byddant yn 19 oed.  Mae'r wefan yn cynnwys ystod gyfan 
o faterion y gallech chi a'ch plentyn eu hwynebu, o chwilio am ofal plant, gwaith cartref ac 
arholiadau, i fwlio a thriwantiaeth.  Mae adran y fforwm a holi arbenigwyr yn caniatáu i rieni 



 

  
 

 

rannu profiadau a gofyn cwestiynau i'r panel o arbenigwyr 
 
 
SNAP Cymru 
 
www.snapcymru.org 
 
Elusen sy'n cynnig cymorth a gwybodaeth i deuluoedd plant a phobl ifanc y mae ganddynt 
neu gallai fod ganddynt anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys AAA, anabledd a 
rhwystrau eraill e.e.  allgáu, dadrithiad, tlodi, amddifadedd, mae Cymraeg neu Saesneg yn 
ail iaith iddynt. 
 
 
Stonewall 
 
www.stonewallcymru.org.uk 
 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder ar gyfer lesbiaid, dynion hoyw ac unigolion deurywiol 
 
 
Llywodraeth Cynulliad Cymru 
 
Mae  
http://wales.gov.uk/news/archivepress/educationpress/edpress2006/1087472/?lang=en yn 
darparu gwybodaeth ynghylch wythnos Parchu Eraill 2006 a gwefannau eraill ynghylch 
bwlio 
 
http://wales.gov.uk/dcells/publications/publications/circularsindex/03/respectingothers/nafw
c2303-e.pdf?lang=en    
 
Cysylltiadau i ddogfen Parchu Eraill:  Canllawiau Gwrth-fwlio (Cylchlythyr 23/2003), ac 
mae'n cynnwys adrannau ynghylch strategaethau, deunyddiau ac adnoddau i ysgolion a 
chyngor ar gyfer disgyblion, rhieni a theuluoedd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GWEFANNAU DEFNYDDIOL 



 

  
 

 

 
Ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 

 
Dylid nodi nad yw Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrifol am gynnwys neu ddibynadwyedd y 
gwefannau cysylltiedig.  Ni ddylid cymryd bod y ffaith eu bod yn cael eu rhestru yn cyfateb 
â chymeradwyaeth o unrhyw fath.  Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio 
bob amser, ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd tudalennau cysylltiedig. 
 
 
Rhwydwaith Gwrth-fwlio 
 
www.antibullying.net/ 
 
Mae'r wefan yn darparu gwybodaeth ynghylch sut y mae modd mynd i'r afael â bwlio.  Nid 
gwasanaeth cynghori neu gwnsela yw hwn.  Sefydlwyd y Rhwydwaith ym 1999 er mwyn 
cynnig ffordd i athrawon, rhieni a phobl ifanc (yn yr Alban) i rannu syniadau ynghylch sut y 
byddai modd mynd i'r afael â bwlio.  Mae'n cynnwys cysylltiadau i ddeunyddiau, adnoddau 
a gwefannau ar gyfer plant a phobl ifanc, teuluoedd a staff ysgol. 
 
Bullying Online 
 
www.bullying.co.uk 
 
Mae Bullying Online yn helpu miloedd o ddisgyblion a'u rhieni i ddelio gyda bwlio yn yr 
ysgol bob blwyddyn, a defnyddir y wefan fel adnodd addysgu hefyd. 
 
 
 
Child Line 
 
www.childline.org.uk/Bullying 
 
Cysylltiadau i daflenni gwybodaeth ac adnoddau ynghylch bwlio. 
 
Plant yng Nghymru 
 
www.childreninwales.org.uk/Search.html?Keywords=bullying 
 
Mae Plant yng Nghymru yn hyrwyddo buddiannau ac yn gweithredu er mwyn nodi a 
bodloni anghenion plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Nghymru, gan weithio mewn 
partneriaeth gyda'r Biwro Plant Cenedlaethol a Children in Scotland. 
 
Mae'r wefan hon yn darparu cysylltiadau i ddogfennau, adroddiadau ac arolygon amrywiol 
y maent yn ymwneud â bwlio. 
 
 
 
 
 
 
 
Adran Addysg a Sgiliau 



 

  
 

 

 
www.education.gov.uk  
 
Mae'n darparu cysylltiadau i ddeunydd, adnoddau a gwefannau y maent yn ymwneud â 
bwlio ar gyfer ysgolion, plant, pobl ifanc a rhieni. 
 
Sefydlwyd y wefan gan DfES (Adran Addysg a sgiliau) fel adnodd gwrth-fwlio.  Mae'n 
cynnwys cyngor i rieni, athrawon a disgyblion 
 
 
Directgov 
 
www.direct.gov.uk 
 
Mae'n cynnwys ystod eang o wasanaethau a gwybodaeth gan y llywodraeth.  Mae'r wefan 
yn cynnig cyngor helaeth i rieni, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch dod o hyd i ysgol, 
bwyta'n iach, anghenion addysgol arbennig a chyfiawnder ieuenctid.  Yn ogystal ag 
adrannau'r Llywodraeth, mae'r wefan yn cysylltu gyda ffynonellau gwybodaeth a 
gwefannau perthnasol eraill, y mae modd iddynt gynnig cyngor a chymorth ychwanegol. 
 
 
 
Kidscape 
 
www.kidscape.org.uk 
 
Mae Kidscape yn elusen gofrestredig sy'n gweithio er mwyn cadw plant yn ddiogel rhag 
niwed.  Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth i rieni, gweithwyr proffesiynol a phlant 
ynghylch atal bwlio a delio gydag ef. 
 
Mae Kidscape yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan 16 oed, eu rhieni/gofalwyr, a'r 
sawl  y maent yn gweithio gyda nhw. 
 
Mae Kidscape yn cynnig: 
 
• Llinell gymorth sy'n cynnig cymorth a chyngor i rieni plant sy'n cael eu bwlio; 
• Llyfrynnau, Llenyddiaeth, Posteri, Canllawiau Hyfforddi, Fideos Addysgiadol 

ynghylch bwlio, amddiffyn plant, a rhianta; 
• Rhaglen Hyfforddiant Cynhwysfawr Cenedlaethol ynghylch materion sy'n ymwneud 

â rheoli ymddygiad a diogelwch plant; 
• Cyngor ac Ymchwil;  a  
• Sesiynau Meithrin Hyder ar gyfer plant y maent yn cael eu bwlio 
 
 
 
Cymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC) 
 
Www.nspcc.org.uk/  
 
Nod y Gymdeithas Genedlaethol er atal Creulondeb i Blant (NSPCC) yw atal plant rhag 
dioddef creulondeb, cynorthwyo teuluoedd agored i niwed, ymgyrchu dros newidiadau i'r 
gyfraith a chodi ymwybyddiaeth ynghylch camdriniaeth a rhoi terfyn ar greulondeb tuag at 



 

  
 

 

blant.  Mae'r wefan yn cynnig cyswllt i adnoddau, deunyddiau a gwybodaeth amrywiol i 
blant a phobl ifanc, rhieni, ysgolion a llywodraethwyr. 
 
 
 
Stonewall 
 
www.stonewallcymru.org.uk 
 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder ar gyfer lesbiaid, dynion hoyw ac unigolion deurywiol 
 
 
Voices from Care Cymru 
 
www.voicesfromcarecymru.org.uk/main.htm 
 
Sefydlwyd Voices From Care Cymru ym 1990 er mwyn helpu pobl y maent yn derbyn gofal 
gan awdurdodau lleol yng Nghymru neu y maent wedi derbyn gofal gan awdurdodau lleol 
yng Nghymru. 
 
 



 

  
 

 

GWYBODAETH BELLACH YNGHYLCH DELIO GYDA BWLIO 
 
Mae dogfen Llywodraeth Cynulliad Cymru o'r enw Parchu Eraill:  Canllawiau Gwrth-fwlio, 
Cylchlythyr Rhif  23/2003 (rhan 4) yn darparu gwybodaeth fanwl am y strategaethau 
canlynol er mwyn cynorthwyo ysgolion i ddelio gyda bwlio 
(http://wales.gov.uk/dcells/publications/publications/circularsindex/03/respectingothers/naf
wc2303-e.pdf?lang=en)  
 
• Dull gweithredu Ysgol Gyfan 
• Dulliau gweithredu Cwricwlaidd tuag at Fwlio 
• Gwaith Grŵp Cydweithredol (o 5 oed) 
• Amser Cylch (o 5 oed) 
• Cylch Ffrindiau (o 5 oed) 
• Cynllun Cyfeillio (o 9 Oed) 
• Cyngor Ysgol (Cynradd ac Uwchradd) 
• Dull Gweithredu y Grŵp Cymorth (o 9 oed) 

• Cyfryngu gan Oedolion (o 7 oed) 
• Cyfryngu gan Gymheiriaid (o 7 oed) 
• Cymorth gan Gymheiriaid (Cynradd ac Uwchradd) 
• Cylchoedd Ansawdd (Uwchradd) 
• Grwpiau Hyfforddiant Grymusol (Cynradd ac Uwchradd) 
• Gweithio gyda Dioddefwyr 
• Gweithio gydag Asiantaethau Allanol 
 
Yn ogystal, mae Rhannau 9 Cylchlythyr 23/2003 yn darparu rhestr gynhwysfawr o 
ddeunyddiau a gwybodaeth ynghylch: 
 
• Llawlyfrau cyffredinol 
• Gwybodaeth gefndirol 
• Datblygiad polisi ysgol gyfan 
• Deunyddiau cwricwlwm 
• Fideo a drama 
• Cylchoedd ansawdd 
• Gweithio gyda disgyblion y maent yn gysylltiedig gyda sefyllfaoedd bwlio 
• Cymorth gan gymheiriaid 
• Hyfforddi goruchwylwyr amser cinio 
• Gwella gweithgareddau yn y maes chwarae ac ar safle'r ysgol 
• Llywodraethwyr 
• Teuluoedd 
• Holiaduron a rhestrau cyfeirio 
• Sefydliadau defnyddiol (i bawb, i deuluoedd, i blant ac i athrawon) 
• Disgiau CD-ROM am fwlio 
• Cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, rhieni a theuluoedd 
• Sefydliadau sy'n gallu helpu 
 


