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Cael gwared ar ‘amddiffyniad cosb resymol’
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1 Pam ydych chi eisiau 
gwneud hyn? 

Mae gan bob plentyn a pherson 
ifanc hawliau. Mae Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn (CCUHP) yn dweud: 

Mae gennych chi hawl i gael eich 
amddiffyn rhag niwed a rhag cael 
eich brifo. (Erthygl 19)

Mae hyn yn cynnwys cosbi corfforol. 

Mae Cymru’n un o’r ychydig leoedd 
yn y byd lle mae’r gyfraith yn cefnogi 
hawliau plant.  Mae wrth galon popeth 
rydyn ni’n ei wneud. 

Rydyn ni nawr eisiau newid y gyfraith i 
amddiffyn yr hawliau yma fwy fyth. 

Mae Llywodraeth Cymru eisiau newid y gyfraith i helpu i ddiogelu plant. 
Bydd hyn yn golygu na fydd pobl bellach yn cael cosbi plant yn gorfforol yng Nghymru.
 
Mae cosbi corfforol yn golygu unrhyw beth sy’n defnyddio nerth bôn braich i newid ymddygiad plentyn.

2 Beth ydy’r gyfraith 
ar hyn o bryd?  

Mae hi yn erbyn y gyfraith i guro, 
anafu neu ymosod ar blentyn. Mae hi 
hefyd yn erbyn y gyfraith i gosbi plant 
yn gorfforol mewn ysgolion, cartrefi 
plant, gofal maeth a gofal plant. Ond 
mae rhieni a’r rheini sy’n cyflawni 
rôl rhiant dal yn cael cosbi plant yn 
gorfforol. 

Os ydy rhiant yn mynd i’r llys am gosbi 
plentyn yn gorfforol, maen nhw’n 
gallu dweud ei bod yn gosb resymol.

Amddiffyniad cosb resymol ydy’r 
enw ar ddefnyddio’r esboniad hwnnw 
i gyfiawnhau’r pethau y maen nhw 
wedi’u gwneud. Rydyn ni eisiau cael 
gwared â’r amddiffyniad yma. 
 

3 Sut fydd y gyfraith 
yn newid?  

Bydd hyn yn newid cyfraith sy’n 
bodoli ar hyn o bryd. 

Bydd yn cael gwared ar amddiffyniad 
cosb resymol. Bydd hyn yn golygu 
na fyddwch chi’n cael cosbi plant yn 
gorfforol yng Nghymru.

4 Pwy fydd hyn yn effeithio 
arnyn nhw?

Bydd hyn yn effeithio ar bawb yng 
Nghymru sy’n gofalu am blant neu 
bobl ifanc.



3

?

6  Beth fydd yn digwydd os fydd rhiant 
yn cosbi plentyn yn gorfforol?

Os ydy rhiant neu unrhyw un sy’n gofalu am blentyn 
yn ei gosbi’n gorfforol, bydd yn bosib gwneud cwyn 
i’r heddlu amdanyn nhw. Bydd yr heddlu’n edrych ar 
y ffeithiau ac yn penderfynu pa gamau i’w cymryd.
 
Fel y maen nhw’n gwneud nawr, bydd yr heddlu’n 
meddwl am ddau beth pwysig:

 ● oes yna ddigon o ffeithiau neu brawf i 
gyhuddo’r person?

 ● ydy cyhuddo’r person er budd y cyhoedd?

Byddan nhw hefyd yn meddwl am fudd gorau’r 
plentyn.
 

7 Ydy hyn yn mynd i wneud 
rhieni’n droseddwyr? 

Dydy cyfreithiau ddim yn gwneud pobl yn droseddwyr. 
Mae pobl yn dewis cadw neu dorri’r gyfraith. Bydd yn 
bosib gwneud cwyn i’r heddlu os ydy oedolyn yn cosbi 
plentyn yn gorfforol. Bydd yr heddlu’n edrych ar y 
ffeithiau ac yn penderfynu pa gamau i’w cymryd. 
 

8 Ydy hyn yn golygu bod plant yn 
cael eu hamddiffyn rhag cosb 

gorfforol i’r un graddau ag y mae 
oedolion yn cael eu hamddiffyn?

Ydy bydd plant yn cael eu hamddiffyn rhag cosb 
gorfforol i’r un graddau ag y mae oedolion yn cael eu 
hamddiffyn.

Ond dydy hyn ddim yn golygu na fydd rhiant yn cael 
gafael mewn plentyn i’w gadw’n saff rhag traffig neu 
rhag brifo’i hun. 

Nid yw’n atal rhieni rhag cwtsio’u plant, brwsio’u 
gwallt neu eu dannedd, chwarae ‘o luch i dafl’, neu 
bethau eraill. Mae a wnelo’r newid yma i’r gyfraith â 
rhoi diwedd ar gosb gorfforol yn unig.

5 Fydd y gyfraith yn effeithio ar 
bobl sy’n ymweld â Chymru?

Bydd. Bydd y gyfraith yma’n effeithio ar ymwelwyr 
ac unrhyw un sy’n byw yng Nghymru.  
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10  Beth ydy barn rhieni ar 
gosbi plant yn gorfforol?

Gwnaethon ni ofyn i rieni a gofalwyr plant 
ifanc os oedden nhw’n cytuno neu’n 
anghytuno bod angen smacio plentyn drwg 
weithiau.

Roedd y mwyafrif o rieni’n anghytuno. 

Yn 2015 – roedd 71% o rieni’n anghytuno. 

Yn 2017 – roedd 81% o rieni’n anghytuno. 

11 Ydy cosbi plentyn yn 
gorfforol yn achosi niwed 

tymor hir iddo?

Mewn adolygiad ymchwil yn 2018, dangoswyd:

 ● bod cosbi corfforol yn gallu bod yn 
niweidiol i blant

 ● nad ydy cosbi corfforol yn fwy effeithiol 
i newid ymddygiad plentyn na dulliau 
eraill

 ● ei bod yn bosibl cysylltu cosbi corfforol â 
chanlyniadau negyddol.  

12 Ydy hyn yn atal 
rhieni rhag disgyblu 

eu plant? 
 

Nac ydy. Mae yna wahaniaeth mawr 
rhwng disgyblu a chosbi corfforol. 

Mae disgyblu’n golygu rhoi canllawiau i 
blant a’u haddysgu nhw i ymddwyn yn 
well mewn bywyd. Does dim angen ichi 
gosbi plentyn yn gorfforol i wneud hyn.

13    Pam ydych chi’n 
dweud cosbi’n 
gorfforol yn lle 

smacio?

Dim ond un enghraifft o 
gosbi corfforol ydy smacio. 
Mae yna fathau eraill o 
gosbau corfforol. 

Bydd hyn yn helpu i 
ddiogelu plant rhag pob un 
ohonyn nhw. 

9 Oes yna wledydd eraill 
sydd wedi gwneud hyn 

hefyd?

Oes. Mae 54 o wledydd eraill wedi 
gwneud hyn. 
 
Gwnaeth Sweden hyn ym 1979. 
Dechreuodd yr Alban y broses o’i 
wneud yn 2018.
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Beth ydych chi’n ei wneud i 

gefnogi rhieni? 

Un rhan ydy hon o becyn cymorth a chefnogaeth mwy ar gyfer 
plant a rhieni. Mae gennon ni:

 ● Magu Plant – Rhowch Amser Iddo - ymgyrch sy’n rhoi 
awgrymiadau a gwybodaeth am fagu plant yn gadarnhaol

 ● Gwasanaethau lleol sy’n hybu magu plant yn gadarnhaol 

 ● Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf  sy’n cynnig help 
a chyngor

16 At bwy y gall rhieni droi 
am help a chefnogaeth?

Gall rhieni hefyd gael help a chyngor oddi wrth: 

Y meddyg teulu neu’r ymwelydd iechyd

Magu Plant – Rhowch Amser Iddo

NSPCC Take 5

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd        0300 123 7777

Llinell gymorth rad ac am ddim Family Lives        0808 800 2222

Gallwch chi hefyd gael help yn:  

Childline         0800 1111

MEIC          08088 023456.

14  Beth fydd hyn yn ei olygu i 
wasanaethau cyhoeddus? 

Mae gan wasanaethau systemau ar waith 
yn barod i ddiogelu plant. Felly fydd hyn 
ddim yn gwneud llawer o wahaniaeth mae’n 
debyg, ond byddwn ni’n gweithio i’w cefnogi 
nhw os ydy’r gyfraith yn newid. 

https://giveittime.gov.wales/?lang=cy
http://nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/take-five
http://Childline.org.uk
http://www.meiccymru.org
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