
Am ragor o wybodaeth, ewch i llyw.cymru/bilplantcymru #BilPlantCymru 

“Rydyn ni’n gwybod gwnaethon ni 
newid meddyliau y diwrnod hwnnw”

Mae Dechrau’n Deg Caerffili wedi bod yn rhai o’r 
mabwysiadwyr cynnar sy’n cefnogi deddfwriaeth 
arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gael gwared 
ar amddiffyniad cosb resymol. Fel rhan o’r broses 
ymgynghori wreiddiol, aeth Llywodraeth Cymru i 
ymweld â fforwm rhieni Hengoed, a chymeron nhw 
ran mewn trafodaethau cynnar. 

Michelle Jones yw Prif Weithredwr Rhwydwaith Rhieni 
Caerffili a Merthyr Tudful: “Roedden ni’n gwerthfawrogi 
cymryd rhan yn y broses ymgynghori ar y ddeddfwriaeth. 
Cynhaliom ein digwyddiad ein hunain, sef Caring PlaNet, 
i roi’r wybodaeth angenrheidiol i rieni trwy gynnal 
trafodaethau a gweithdai cyn iddyn nhw gymryd rhan  
yn yr ymgynghoriad.

“Roedd hyn yn llwyddiant mawr, oherwydd pan roedd pobl 
yn dod i ddeall mân fanylion y ddeddfwriaeth a sut mae’n 
berthnasol iddyn nhw fel teulu, newidiodd eu hagweddau 
tuag at ddisgyblu. Rydyn ni’n gwybod gwnaethon ni newid 
meddyliau y diwrnod hwnnw.  

“Dechreuodd fy nhaith i yn y sector hwn fel mam yn 
dychwelyd i’r gwaith. Roeddwn i’n ddylunydd graffeg 
cyn hynny, ond roedd angen i fi ail-hyfforddi gan fod 
technoleg wedi symud ymlaen heb aros i fi ddal i fyny! 
Cwblheais radd mewn gwaith ieuenctid, cymunedol a 
chwarae, cyn mynd ymlaen i astudio gradd feistr mewn 
TGCh ac arweinyddiaeth, sef menter wedi’i chefnogi gan 
Lywodraeth Cymru.

“Mae fy ngwaith yn foddhaus dros ben. Mae’n gyfle i wylio 
pethau’n newid yn araf, a bod ar gael i gynghori a chyfeirio 
yn ôl yr angen. 

“Mae rhianta da yn golygu dangos cariad, meithrin 
a dealltwriaeth. Mae gwrando ar arweiniad gan 
aelodau hŷn y teulu yn draddodiadol yn yr ardal 
hon o Gymru. Er bod rhai’n teimlo na wnaeth taro 
plant wneud niwed i unrhyw un, mae’n ymddangos 
bod dull meddalach ganddynt yn awr, yn dilyn 
ein trafodaethau a’n gweithdai. Yn fy marn i, 
mae’n teimlo fel petai rhieni’n dechrau cydnabod 
pwysigrwydd defnyddio dulliau rhianta gwahanol  
yn hytrach na throi at yr ateb byr, llym, cyflym.  

“Rydym yn siarad â nhw am eu profiadau, yn cynnig 
cymorth a dulliau amgen iddyn nhw ac, os ydyn nhw’n 
cytuno, rydym yn eu cyfeirio nhw at brosiectau priodol lle 
maen nhw’n cael cymorth trylwyr y mae arnynt ei angen  
er mwyn rhoi’r technegau ar waith.

“Roedd peidio â hyrwyddo cosbau corfforol eisoes yn rhan 
o ethos ein sefydliad, ond mae’r ddeddfwriaeth arfaethedig 
eisoes wedi cael effaith ar sgyrsiau ac agweddau staff, sy’n 
beth cadarnhaol. Os bydd y gyfraith yn newid, byddwn ni 
fel tîm yn sicrhau bod y negeseuon rydym yn eu rhoi yn 
gyson, a bod teuluoedd yn cael eu cynorthwyo i ddeall y 
newid a sut gall effeithio arnyn nhw o bosibl.”

#BilPlantCymru 


