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Cyflwynwyd yr ymateb hwn yn Gymraeg.   

Amdanoch Chi 

Unigolyn 

1 Egwyddorion cyffredinol y Bil 

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

Resymol) (Cymru)?  

  Yn rhannol 

 Amlinellwch eich rhesymau dros eich ateb i gwestiwn 1.1  

Does dim rheswm i gosbi plant yn gorfforol a meddwl bod hyn yn "rhesymol".  

Ond dwi'n poeni ychydig bydd rhieni yn cael eu herlyn am rhoi clatshen i blentyn oherwydd 

eiliad sydyn o ofn, ymateb "instinctive", neu colli tymer. bydd angen sicrhau cymorth i rieni 

sy'n stryglo mewn amgylchiadau anodd. 

Petai oedolyn yn bwrw plentyn yn bwrpasol oherwydd credu bod hynny'n rhesymol ac yn 

"dda i'r plentyn" buasai  hynny'n camdriniaeth. 

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

ceisio’i gyflawni? 

ydw. 

Mae angen cael gwared o amddiffyniad bod bwrw plentyn gyda phwrpas yn "rhesymol" 
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2 Gweithredu’r Bil 

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

Bil? Os na, ewch i gwestiwn 3.1 

- 

 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 

mae'n bosib bydd rhieni'n torri'r gyfraith oherwydd methu ymdopi gyda sefyllfa anodd. 

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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