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Annwyl Karen, 
 
Hoffwn ddiolch i'r Grŵp Gweithredu Strategol, a'i Grwpiau Gorchwyl a Gorffen, am eu 
gwaith manwl ar gynlluniau gweithredu'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) 
(Cymru), os bydd y Bil yn cael Cydsyniad Brenhinol. 
 
Yn ystod proses graffu'r Bil yng Nghyfnod 2 gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 
cyflwynwyd cyfres o welliannau Anllywodraethol a oedd yn ceisio ychwanegu rhagor o 
fanylder am yr hyn a ddylai gael ei gynnwys mewn adroddiad ar yr adolygiad ôl-weithredu ar 
wyneb y Bil. Ni ddaethpwyd i gytundeb ar y gwelliannau hynny. 
 
Nid wyf o'r farn bod angen y lefel honno o fanylder ar wyneb y Bil, ond rwy'n deall 
pwysigrwydd sicrhau bod yr adolygiad ôl-weithredu yn un cynhwysfawr sy'n adrodd am 
effeithiolrwydd y ddeddfwriaeth a'i heffaith ar wasanaethau rheng flaen. 
 
Gwerthfawrogwn safbwyntiau'r Grŵp Gweithredu Strategol am gynnwys posibl adroddiad yr 
adolygiad ôl-weithredu, ynghyd â gwybodaeth am ba mor ymarferol yw cynnwys effaith y 
newidiadau i'r gyfraith y gallai diddymu amddiffyniad cosb resymol ei chael ar y materion y 
rhoddir sylw iddynt yng ngwelliannau aflwyddiannus Cyfnod 2 y Bil: 
 

 Nifer y bobl a erlynir am gosbi plentyn yn gorfforol yng Nghymru; 

 Nifer y plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol yng Nghymru; 

 Nifer yr adroddiadau i'r heddlu am gosbi plentyn yn gorfforol yng Nghymru, a faint o'r 

adroddiadau hynny a wnaed gan aelodau o'r cyhoedd; 

 Nifer yr adroddiadau a wnaed i adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol 

yng Nghymru am gosbi plentyn yn gorfforol yng Nghymru, a faint o'r adroddiadau hynny 

a wnaed gan aelodau o'r cyhoedd; 

 Y costau a ysgwyddir gan unrhyw awdurdod Cymreig datganoledig (fel y'i nodir yn Neddf 

Llywodraeth Cymru 20061) o ganlyniad i newidiadau i'r gyfraith;  
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 Y costau a ysgwyddir gan unrhyw awdurdod Cymreig datganoledig am hyfforddi 

gweithwyr o ganlyniad i'r newidiadau hyn i'r gyfraith; a 

 Nifer y bobl sy'n cael eu cyflogi gan unrhyw awdurdod Cymreig datganoledig sydd wedi 

mynychu hyfforddiant o ganlyniad i'r newidiadau hyn i'r gyfraith. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gydgadeiryddion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gasglu a 
Monitro Data, a byddaf hefyd yn anfon copi ohono i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 
er gwybodaeth. 
 
Yn gywir, 
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