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Amdanoch Chi 

Unigolyn 

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  

Y mae sawl rheswm pam dwi'n gwrthwybebu'r Bil: 

1. Y mae gwahaniaeth MAWR rhwng camdrin plant a rhoi slap ar goes ne'r pen ol. Pam 

defnyddio'r un term am gam drin a slap? 

2. Y mae pol piniwn ComRes (2017) yn nodi bod 76% o drigolion Cymru yn erbyn y bil hwn. 

3. Bydd twf mewn trais ymhlith plant. Y mae'r hyn sy'n digwydd yn Sweden yn dangos hyn. Y 

mae cynnydd mewn plant yn troi ar ei gilydd wedi cynnyddu ers iddynt wahardd rhoi slap ym 

1979! 

4. Onid yw'r Bil o'r fath am wneud rhieni diniwed yn ddrwg weithredwyr yng ngolwg y 

Gyfraith a hwythau ddim. Mae'r bil yma wrth fodd y rhai pidoffiliaid a'r rhai sy'n camdrin plant 

go iawn. Bydd yr heddlu a'r Gweithwyr cymdeithasol wedi eu gor lwyddo ag achosion o rieni 

yn rhoi chwip din i'w plant. TRIST IAWN! 

5. Cefais i sawl chwip din fel miloedd eraill. Doedd fy rhieni ddim yn fy nghamdrin. 
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 A ydych yn credu bod angen deddfwriaeth i gyflawni’r hyn y mae’r Bil hwn yn 

ceisio’i gyflawni? 

DIM ANGEN Y BIL 

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 

- 

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 

Gwell defnyddio'r arian i amddiffyn y plant sy'n cael eu cam drin go iawn! 

5 Ystyriaethau eraill 

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

-
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