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

Magu plant heb  
gosbi’n gorfforol 

Mae rhaglenni sy’n darparu strategaethau amgen i 
rieni ymdopi ag ymddygiad eu plant eisoes ar waith 
ledled Cymru. Nod rhaglenni ymyrraeth gynnar, fel 
Dechrau’n Deg, yw helpu rhieni i gynnal ffiniau a 
disgyblaeth heb fod angen cosbi’n gorfforol. Mae 
Llywodraeth Cymru’n cynnig deddfwriaeth newydd 
sy’n dileu amddiffyniad cosb rhesymol plant, gan 
obeithio gadael cosbau corfforol yn y gorffennol. 

Mae Tania Hayward, sef Cydlynydd Cymorth Teulu 
Dechrau’n Deg, yn gweithio ar gyflwyno’r rhaglen gyda 
rhieni ym Mlaenau Gwent, “Dechreuais weithio i Dechrau’n 
Deg ym Mlaenau Gwent i ddechrau. Gweithio gyda 
theuluoedd sy’n wynebu trafferthion oedd yr elfen oedd yn 
rhoi’r mwyaf o foddhad i fi yn y swydd. Hefyd, rwyf wedi 
gweithio i Teuluoedd yn Gyntaf, a roddodd gyfle i fi weithio 
gyda phlant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau. Mae fy rôl 
yn fy moddhau yn fawr, yn enwedig yr ymyrraeth gynnar y 
mae Dechrau’n Deg yn ei ddarparu”.  

“Roeddwn yn ymwybodol o’r ddeddfwriaeth sydd ar y 
gweill yn y camau cynnar, gan fod grŵp o rieni yn ardal 
Glyn Ebwy yn rhan o’r broses ymgynghori gyda’r NSPCC  
i ddatblygu’r ymgyrch ‘Camu’n ôl am 5’. 

“Cyflwynwyd y ddeddfwriaeth iddyn nhw a darparon nhw 
adborth rhagorol o ran yr hyn y byddai’n ei olygu iddyn 
nhw fel rhieni. Yn fy marn i, bydd llawer o’r teuluoedd 
Dechrau’n Deg, yn enwedig y rhai sydd wedi cael cymorth 
rhianta, yn croesawu’r ddeddfwriaeth. Bydd yn helpu i 
ysgogi trafodaeth wych, yn enwedig wrth gyflenwi grwpiau 
rhianta ac ysgogi trafodaethau onest a heriol ynghylch 
cosbi plant yn gorfforol. 

“Yn ogystal â’r ddeddfwriaeth, mae angen i ni ariannu 
dulliau cymorth da a gwasanaethau ymatebol i rieni sy’n 
wynebu trafferthion. Mae hyn yn heriol, oherwydd ni allwn 
helpu pob teulu ac efallai nad yw rhai rhieni wedi profi 
rhianta ‘digon da’ gan eu rhieni nhw. Ein cyfrifoldeb ni fel 
darparwyr gwasanaethau yw sicrhau bod cymorth ar waith 
er mwyn atal yr anghenion rhag gwaethygu.

“Yn fy marn i, mae cosbau corfforol yn cael eu 
hystyried yn llawer mwy anffafriol na blynyddoedd 
lawer yn ôl. Rwy’n synhwyro bod rhieni, hyd yn 
oed y rhai sy’n parhau i gosbi eu plant yn gorfforol, 
yn teimlo nad yw’n dderbyniol yn y gymdeithas 
mwyach. Bydd y newid arfaethedig i’r gyfraith yn 
sicr yn ysgogi rhieni i feddwl am eu hymddygiad eu 
hunain. Yn ystod grwpiau rhianta, rydym yn cynnal 
sesiwn o’r enw ‘smacking v time out’. Mae hyn yn 
rhoi cyfle i’r holl rieni archwilio, herio a deall effaith 
cosbau corfforol ar blant.

“Yr enghraifft orau byddai’r rhieni sy’n mynychu’r grwpiau 
rhianta a gafodd eu cosbi’n gorfforol gan eu rhieni nhw. 
Mae’r teimladau a’r emosiynau negyddol sydd ynghlwm â’r 
math hwn o gosb yn cael eu harchwilio. Felly, mae hyn yn 
gwneud i rieni sylweddoli bod potensial i gosbau corfforol 
achosi niwed seicolegol yn y tymor hir a’r tymor byr, a bod 
opsiynau eraill ar gael ar gyfer rheoli ymddygiad.”
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