
Cafodd yr Asesiad Effaith Integredig hwn ar gyfer Bil Plant (Diddymu 

Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) ei gyhoeddi’n wreiddiol ym mis Mawrth 

2019 a’i ddiweddaru ym mis Ionawr 2020. Fe’i cynhyrchwyd er mwyn cyfeirio 

ato yn ystod proses graffu ar y Bil. Cafodd y Bil Gydsyniad Brenhinol ym mis 

Mawrth 2020, ac ni fydd diwygiadau pellach yn cael eu gwneud i’r ddogfen 

gyhoeddedig hon. Fodd bynnag, bydd Asesiad Effaith Integredig sy’n 

ymwneud â chamau gweithredu’r Bil yn cael ei gyhoeddi yn ei dro.  

C: ASESIAD EFFAITH Y GYMRAEG 

 

1. Cyfeirnod yr Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg (i'w gwblhau gan Dîm 

Safonau'r Gymraeg) 
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2. A yw'r cynnig yn dangos cysylltiad clir â strategaeth Llywodraeth 

Cymru ar gyfer y Gymraeg? – Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr a'r 

Rhaglen Waith gysylltiedig ar gyfer 2017-2021? 

 
Nid oes cysylltiad uniongyrchol rhwng Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb 
Resymol) (Cymru) a strategaeth Cymraeg 2015: Miliwn o siaradwyr. Fodd 
bynnag, mae gwaith datblygu'r cynnig yn gyson â'r weledigaeth a nodir yn 
strategaeth Cymraeg 2050, sef bod pobl yn gallu defnyddio'r Gymraeg ar bob 
cyfle, a bod y cyfleoedd ar gael ym mhob man.  
 

3. Disgrifiwch ac esboniwch effaith y cynnig ar y Gymraeg, ac eglurwch 

sut y byddwch yn mynd i'r afael â'r effeithiau hyn er mwyn gwella'r 

canlyniadau ar gyfer y Gymraeg.  

 
Cafodd yr ymgynghoriad ar y cynnig deddfwriaethol ei gyhoeddi'n 
ddwyieithog, ynghyd â'r dogfennau cysylltiedig, sef yr Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol, yr Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant a'r Asesiad o'r Effaith ar y 
Gymraeg. Gwnaed hynny er mwyn sicrhau bod anghenion a gofynion 
ieithyddol yn cael ystyriaeth ddyledus. Roedd Llywodraeth Cymru wedi 
meithrin cysylltiadau â Mudiad Meithrin, er mwyn iddynt gael y cyfle i drafod 
ac ystyried y gwaith hwn o safbwynt y Gymraeg. Yn ogystal, roedd 
swyddogion wedi trafod terminoleg y Gymraeg â'r rheini sydd â diddordeb, er 
mwyn sicrhau bod amrywiadau rhanbarthol yn cael eu hystyried, gan fod y 
derminoleg yn y maes hwn yn eithaf cymhleth.  
 
Cafodd effeithiau posibl ar y Gymraeg eu hystyried yn ystod yr ymgynghoriad 
ffurfiol ar y ddeddfwriaeth arfaethedig. Gofynnwyd y cwestiwn gorfodol am y 
Gymraeg, sy'n holi am effeithiau cadarnhaol ac andwyol y gallai'r cynigion eu 
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cael ar y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg. Roedd y mwyafrif o'r ymatebion yn 
dangos y bydd y  newidiadau a gynigir gan Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad 
Cosb Resymol) (Cymru) yn cael effaith niwtral ar y Gymraeg.  

Drwy drafodaethau â rhanddeiliaid, nodwyd effaith negyddol bosibl ar blant 
sy'n siarad Cymraeg. Os bydd gofyn i blentyn fod yn bresennol fel tyst mewn 
llys, rhaid ystyried cael Cyfryngwyr Cofrestredig i fod yn bresennol. Caiff 
Cyfryngwyr Cofrestredig eu defnyddio gan yr heddlu a'r llysoedd i helpu 
tystion ag anawsterau cyfathrebu i roi tystiolaeth mewn achosion. Mae'r 
Cyfryngwyr Cofrestredig yn cael eu recriwtio, eu hyfforddi a'u hachredu gan y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae Llywodraeth Cymru ar ddeall i’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder gynnal ymarfer recriwtio ym mis Hydref a mis Rhagfyr 2018. Ym 
mis Hydref 2019, fe wnaethant gadarnhau bod 61 o Gyfryngwyr Cofrestredig 
yn gweithio o fewn ardaloedd heddluoedd Cymru, a bod pedwar yn gallu 
siarad Cymraeg.  

Ni fyddai Cyfryngwyr Cofrestredig yn cael eu defnyddio o reidrwydd os oedd 
tystiolaeth ddiamwys – hynny yw tystiolaeth fel recordiad ar deledu cylch 
cyfyng neu ddatganiad gan dyst – gan na fyddai angen i'r plentyn fod yn dyst 
o dan yr amgylchiadau hynny. Os bydd angen defnyddio Cyfryngwr 
Cofrestredig, dylai'r plentyn gael gwybod ar unwaith fod y gwasanaeth hwn ar 
gael yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ar hyn o bryd, mae Deddf yr Iaith 
Gymraeg 1993 yn datgan fod gan unrhyw unigolyn yr hawl i siarad Cymraeg 
mewn llys barn, felly os bydd y plentyn yn dewis mynd gyda Chyfryngwr 
Cofrestredig Cymraeg, rhaid i hynny gael ei drefnu. Yn dilyn y newid 
deddfwriaethol hwn, gallai unrhyw gynnydd posibl yn nifer yr achosion 
waethygu'r sefyllfa.  

Ar ôl i'r ddeddfwriaeth gael Cydsyniad Brenhinol, bydd Llywodraeth Cymru'n 
rhoi strategaeth cyfathrebu gynhwysfawr ar waith, i godi ymwybyddiaeth a 
chyfathrebu'n eang ar y newid arfaethedig yn y gyfraith. Rhoddir ystyriaeth i'r 
modd y gall cyngor a chymorth perthnasol gael eu cynnig i rieni, ac i'r rheini 
sy'n gweithredu in loco parentis, o ran dulliau cadarnhaol o fagu plant, gan 
gynnwys dewisiadau eraill yn lle cosbi plant yn gorfforol. Bydd yr holl 
wybodaeth gyfathrebu a chymorth a gynigir yn cael eu hyrwyddo'n fwriadol i'r 
un graddau drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Byddwn hefyd yn parhau i 
feithrin cysylltiadau â grwpiau cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys Mudiad 
Meithrin, y Mentrau Iaith a Merched y Wawr.   
   
 
 
 


