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

“Nid wyf wedi cwrdd â rhiant erioed a 
ddywedodd ei fod eisiau bod yn rhiant gwael“
Yn aml, dywedir bod y sylfeini ar gyfer bywyd plentyn 
yn cael eu gosod ym mlynyddoedd cyntaf ei fywyd. 
Dyma’n sicr yw cred Mike Davies. Mae Mike yn 
gweithio i Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf yn 
Abertawe – sef dwy raglen sydd â chymorth rhianta a 
budd pennaf y plentyn wrth wraidd eu gwaith. 

Mae Llywodraeth Cymru’n cynnig deddfwriaeth newydd 
sy’n dileu’r amddiffyniad o gosb resymol, fel na all unrhyw 
oedolyn ei ddefnyddio i amddiffyn ymosod ar blentyn neu 
ei guro. Barn Mike yw y bydd y newid arfaethedig hwn i’r 
ddeddfwriaeth yn egluro pethau i rieni sy’n ansicr ar hyn o 
bryd ynghylch a yw cosbi plentyn yn dderbyniol ai peidio. 
Yn ei farn ef, mae’n fater aneglur ar hyn o bryd. 

Dywedodd Mike, “Cefais newid gyrfa pan oeddwn yn 36 
oed, a symudais o weithio mewn modurdy i weithio gyda 
theuluoedd. Gweithiais i fyny o wirfoddoli yn y gwasanaeth 
ieuenctid i weithio mewn cartref plant, yna, ar ôl 5 
mlynedd, symudais i faes rhianta, ac rwyf wedi bod yno ers 
9 blynedd bellach.

“Mae gweld teuluoedd yn tyfu ac yn gwneud yn dda yn 
rhyfeddol ac yn werth chweil. Mae hefyd yn braf eu gweld 
nhw rai blynyddoedd wedyn ac maen nhw’n ffynnu.

“Rydym yn defnyddio adnoddau Gro Brain i ddangos i rieni 
sut mae cosbi plentyn yn gorfforol yn effeithio arno/arni 
a’r hyn maen nhw’n ei ddysgu o unrhyw weithredoedd 
ymosodol. Ein nod ni yw amlygu effaith cosbau corfforol a 
theori a buddion ffyrdd eraill o reoli ymddygiad plentyn.

“Mae’n anodd siarad ar ran y rhieni rwy’n gweithio â 
nhw, ond mae’r mwyafrif yn cytuno bod cosbi plentyn yn 
gorfforol yn niweidio ei ddatblygiad. Byddan nhw’n dweud 
bod ffyrdd gwell o fod yn fodel rôl i blant o ran ymddygiad 
da. Rwy’n teimlo y byddai’n fwy heriol i genedlaethau hŷn 
a gafodd eu magu yn y 70au a’r 80au pan roedd cosbau 

corfforol yn cael eu gweld mewn ffordd wahanol. Mae’r 
rhieni ifancach rydym yn eu cefnogi yn meddwl mewn 
ffordd wahanol, yn rhannol oherwydd y deunyddiau a’r 
wybodaeth rydym yn eu rhannu gyda nhw.

“Yn sicr, rwyf wedi gweld agweddau’n newid tuag at 
gosbau corfforol; gydag ymgyrchoedd fel Magu Plant: 
Rhowch Amser Iddo, mae’r neges yn eu cyrraedd. Mae 
gan ddarparwyr gwasanaeth fel ni ganllawiau clir gan 
Lywodraeth Cymru sy’n ein galluogi i roi’r un neges i 
deuluoedd. Mae hyn bendant yn gweithio.  

“Yn fy marn i, sail rhianta da yw rhyngweithio da, 
cyfathrebu, ymlyniad da, bod yn fodel rôl, arddull 
gadarnhaol o fagu plant, arferion a ffiniau da a chymryd 
rhan mewn cyfleoedd yn eu hardal leol. Hefyd, mae’n 
werth dysgu syniadau a theorïau newydd o ran datblygu 
plant, er mwyn cael rhagor o wybodaeth.

“Roedd rhai o’n teuluoedd o blaid cosbau corfforol, 
ond ar ôl dysgu am y dewisiadau amgen a’r risgiau, 
maen nhw’n newid eu meddwl. Rydym ni’n dangos 
i rieni sut mae ymennydd eu plant wedi’i wifro a sut 
mae ymddygiad sy’n cael ei ddysgu o ran trais ac 
ymddygiad ymosodol yn datblygu o gosbau corfforol. 
Ydy, mae cosb o’r fath yn arwain at ganlyniadau 
tymor byr gan ei fod yn ymateb mor eithafol, ond 
mae’n digwydd ar draul y plentyn.

“Os byddwch yn rhoi’r wybodaeth gywir i rieni, byddan 
nhw’n gwneud y dewisiadau cywir fel arfer. Os nad ydyn 
nhw’n deall y canlyniadau’n llawn, sut gallan nhw wneud y 
dewisiadau cywir? Dw i ddim wedi cwrdd â rhiant erioed a 
ddywedodd ei fod eisiau bod yn rhiant gwael. Mae pob un 
ohonyn nhw eisiau gwneud eu gorau glas. Rwy’n gyfrifol 
am roi’r wybodaeth gywir iddyn nhw a’u helpu nhw i 
gyrraedd y nod.”

#BilPlantCymru 


