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Amdanoch Chi 
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1 Egwyddorion cyffredinol y Bil 

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

Resymol) (Cymru)?  

  Ydw 

 Amlinellwch eich rhesymau dros eich ateb i gwestiwn 1.1  

Mae'r bil yn amddiffyn plant yn yr un ffordd byddai'n amddiffyn oedolion ac yn eu gwarchod 

rhag cosb oddrychol rhiant. Does dim ffordd asesu lefel cosb dan y ddeddf presenol ac mae'n 

gyfal gwbl anheg i drin plant yn israddol i oedolion. 

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

ceisio’i gyflawni? 

Ydw. Mae'n gyfan gwbl anheg i drin plant yn israddol i oedolion o dan y gyfraith ac mae'n 

amlwg bod eisiau deddfwriaeth i gadarnhau hyn yn sgil yr ymatebion sydd wedi codi o'r Bil 

hwn. 

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? 

- 
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3 Canlyniadau anfwriadol 

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

ewch i gwestiwn 4.1 

- 

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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