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1 Egwyddorion cyffredinol y Bil 

 A ydych yn cefnogi egwyddorion y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb 

Resymol) (Cymru)?  

  Nac ydw 

 Amlinellwch eich rhesymau dros eich ateb i gwestiwn 1.1  

Rwy'n ofni bydde'r Bil yn gweld rhieni cariadus yn cael eu hystyried yn droseddwyr . Fel tad a 

thadcu rwy'n teimlo mae y rhiant sydd yn gyfrifol am ddisgyblu y plenty ac nid y llywodraeth. 

Mae'n bosibl bydde'r Bil yn troi llu o rhieni yn droseddwyr dros nos a bydde'r heddlu a 

gweithwyr cymdeithasol yn cael mwy a mwy o waith wrth ceisio trafod man achosion. 

 A ydych yn credu bod angen deddfwriaeth i gyflawni’r hyn y mae’r Bil hwn yn 

ceisio’i gyflawni? 

Yn sicr, NAC YDW!! Mae'r Gyfraith fel y mae yn amddiffyn plant rhag trais yn barod ac nid 

camdrin plant yw smacio. Mae byd o wahaniaeth rhwng camdrin plentyn a disgyblaeth 

cariadus gan rhieni. 

2 Gweithredu’r Bil 

 A oes gennych unrhyw sylwadau am unrhyw rwystrau posibl rhag gweithredu’r 

Bil? Os na, ewch i gwestiwn 3.1 

- 
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 A ydych yn credu bod y Bil yn ystyried y rhwystrau posibl hyn? 

- 

3 Canlyniadau anfwriadol 

 A ydych yn credu bod unrhyw ganlyniadau anfwriadol yn deillio o’r Bil? Os na, 

ewch i gwestiwn 4.1 

rwy'n ofni'n fawr bydd y Bil yn gorlwytho'r awdurdodau perthnasol (yr heddlu a gweithwyr 

cymdeithasol) a llwyth o achosion di-angen ac, ar yr un pryd, cewn gweld rhieni cariadus yn 

cael eu criminaleiddio. 

4 Goblygiadau ariannol 

 A oes gennych farn ar oblygiadau ariannol y Bil (fel y nodir yn Rhan 2 o’r 

Memorandwm Esboniadol)? Os na, ewch i gwestiwn 5.1 

- 

5 Ystyriaethau eraill 

 A oes gennych unrhyw bwyntiau eraill yr hoffech eu gwneud am y Bil hwn? 

-
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