
 

Adnodd 5a Senarios  

 

    Stori Rashida 

Pan oedd Rashida yn 10 mlwydd oed aeth ei thad â hi, ei 4 brawd a’i chwaer i 

Bacistan.  Fe’u cymrwyd heb ganiatâd eu mam a’u gadael gyda llysfam. 

Ni adawyd iddynt ddod yn ôl i’r DU. Plediodd Rashida gyda’i thad i gael mynd adref 

ond gwrthododd ef gan ei bod wedi ei dyweddïo i’w chefnder. Dywedodd ef wrthi 

nad oedd ei mam eisiau hi’n ôl.  

Pan oedd Rashida yn 15 oed llwyddodd i gysylltu â’i mam ar ffôn symudol cyfrinachol 

i ofyn iddi am ei help. Aeth pethau’n waeth ar ôl hynny, ymosododd ei thad arni a’i 

churo oherwydd ei bod wedi ‘edrych ar fachgen’ a daethpwyd o hyd i’w ffôn ac fe’i 

cymrwyd oddi arni. Dywedodd ei thad wrthi am baratoi i fynd i Afghanistan i 

gyfarfod â’i darpar ŵr.  

 

 

 

1. Beth fydd yn digwydd i Rashida? 

2. Sut ydych chi’n meddwl mae hi’n teimlo? 

3. Pa gyngor fyddech chi’n ei roi iddi?  

 

 

 



 

Stori Rahala 

 

Cafodd Rahala syndod mawr pan ddywedodd ei thad wrthi y byddai’n rhaid iddi 

briodi pan fyddai’n 16 oed. Roedd Rahala wedi breuddwydio am briodi dyn caredig, 

golygus a fyddai’n gofalu amdani ond roedd am fynd i’r brifysgol a chael swydd dda 

yn gyntaf.   

Ar ei phen-blwydd yn 14 oed dywedodd ei thad wrthi fod ganddo newyddion. 

Dywedodd bod Rahala wedi cael ei ‘gofyn amdani’ ac y byddai’n trefnu priodas â 

Bilal, mab i ffrind!  

Gwrthwynebodd Rahala ar unwaith ond nid oedd ei thad yn fodlon derbyn na yn 

ateb!    

Teimlai nad oedd ganddi unrhyw un i droi ati, gan fod ei mam wedi marw pan oedd 

hi’n ddim ond 6 mlwydd oed.  

Meddyliodd y byddai efallai yn cael help gan ei mam-gu ac aeth i’w gweld ar 

unwaith.  

Aeth yn ddadl fawr a dywedodd tad Rahala mae dyma oedd y bywyd yr oedd ef 

wedi ei gynllunio ar gyfer Rahala. Nid oedd yn fodlon gwrando ar Rahala o gwbl. 

Dywedodd hi y byddai’n mynd i fyw at ei mam-gu a gwrthododd fynd adref. 

 

1. Beth fydd yn digwydd i Rahala? 

2. Sut ydych chi’n meddwl mae hi’n teimlo? 

3. Pa gyngor fyddech chi’n ei roi iddi?  



 

 

 

Stori Delight 

 

 

Roedd Delight yn blentyn da, galluog a hapus ond erbyn ei bod yn 14 oed roedd hi’n 

mynd yn fwyfwy i’w chragen ac roedd hi’n amlwg yn colli pwysau. Roedd ei gwaith 

ysgol hefyd yn dioddef. Roedd hi hefyd yn absennol yn aml ac roedd wedi colli 

diddordeb yn ei gwaith. 

Cyfeiriodd yr ysgol hi at y swyddog lles addysg pan wnaethant sylwi bod ganddi 

gleisiau ac anafiadau a’i bod yn hunan niweidio. Dywedodd bod hyn oherwydd  

trafferthion teuluol ond dywedodd sawl tro nad oedd am greu trafferth i’w theulu.   

Daeth y gwasanaethau cymdeithasol yn rhan o’r sefyllfa ond gwrthododd Delight 

ddweud dim yn erbyn ei theulu. 

 

 

 

1. Beth sydd wedi digwydd i Delight? 

2. Sut ydych chi’n meddwl mae hi’n teimlo? 

3. Pa gyngor fyddech chi’n ei roi iddi?  

 

 



 

 

    Stori Shafna 

 

Mae stori Shafna yn un ofnadwy.  Mynychodd yr ysgol leol ac yn ystod trafodaeth un i 

un gyda’i phennaeth blwyddyn dywedodd ei bod yn mynd i Bacistan i gael ei gorfodi i 

briodi. Eglurodd nad oedd eisiau mynd nac eisiau priodi a gofynnodd am help.   

Trefnodd yr ysgol i’r heddlu lleol gyfarfod â hi ar ei ffordd adref o’r ysgol. Unwaith 

eto dywedodd nad oedd am briodi a’i bod am help ond ei bod ofn.   

Trefnodd yr heddlu iddi aros mewn llety diogel. Arhosodd Shafna yng ngofal yr 

Awdurdod Lleol am ychydig fisoedd a dechreuodd gysylltu â’i theulu unwaith eto a 

ddywedodd na fyddent yn trefnu priodas ar ei chyfer. Yn y diwedd fe’i perswadiwyd i 

ddychwelyd adref ac er gwaethaf ei phryderon blaenorol aeth ar wyliau gyda’i rhieni i 

Bacistan. 

 

 

 

1. Pam ydych chi’n meddwl y gwnaeth Shafna ddychwelyd at ei rhieni? 

2. Sut ydych chi’n meddwl oedd hi’n teimlo? 

3. Pa gyngor fyddech chi wedi ei roi iddi os byddech chi’n ffrind ysgol iddi? 

 

 

 



 

     

 

    Stori Suzy 

 

Daethpwyd â Suzy yn ôl i’r DU o Ghana yn dilyn bygythiad o briodas dan orfod. Pan 

ddychwelodd gofynnodd am gael ei chartrefu mewn lloches a gan ei bod yn 16 oed 

gallai hyn gael ei drefnu.  

Ar ôl peth amser ail gysylltodd ei theulu gan grefu ar Suzy i ddychwelyd atynt.  Yn 

groes i gyngor y lloches gadawodd i fynd i fyw gyda’i chwaer. Roedd hi’n ymddangos 

yn hapus gyda’r sefyllfa dros yr ychydig fisoedd nesaf.    

Flwyddyn yn ddiweddarach cysylltodd yr Awdurdod Lleol gyda’r teulu i ddarganfod 

sut oedd Suzy yn ymdopi.   

 

 

 

 

1.  Pam ydych chi’n meddwl y gadawodd Suzy ddiogelwch y lloches? 

2.  Sut ydych chi’n credu oedd hi’n teimlo? 

3.  Pa gyngor fyddech chi wedi ei roi iddi pan oedd hi’n byw gyda’i chwaer? 

 

    

 



 

       

 

 

       Stori Fatima 
 

Roedd Fatima yn gyffrous iawn wrth bacio ei bagiau i fynd ar wyliau gyda’i theulu 

i Bacistan. Roedd ei rhieni wedi ei thynnu allan o’r ysgol pan oedd hi’n 13 oed ac o 

ganlyniad roedd hi’n aml yn teimlo’n unig ac nid oedd ganddi lawer o ffrindiau - 

felly roedd hwn yn gyfle i gwrdd â’i holl gefndryd a’i pherthnasau a chael hwyl! 

Wythnos i mewn i’r gwyliau dywedwyd wrthi ei bod i briodi ei chefnder cyntaf ac 

nad oedd hi i gael mynd adref ar ddiwedd y gwyliau. 

 

 

 

1. Beth ddigwyddodd i Fatima? 

2. Sut ydych chi’n meddwl mae hi’n teimlo? 

3. Pa gyngor fyddech chi’n ei roi iddi?  

 

 

    


