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Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
Diolch i chi am gadarnhau eich bod ar gael i fod yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor ar
2 Mai i drafod Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).
Cyn y cyfarfod, a sesiynau tystiolaeth lafar dilynol gyda thystion perthnasol eraill, byddai’n
ddefnyddiol i gael eglurhad ynghylch rhai cwestiynau penodol. O ystyried natur y
cwestiynau a’r amser prin sydd ar gael ar gyfer clywed tystiolaeth lafar, teimlai’r Pwyllgor
mai ysgrifennu fyddai’r defnydd mwyaf darbodus o’r amser sydd ar gael. Gweler y
cwestiynau perthnasol sydd yn yr Atodiad ynghlwm i’r llythyr hwn.
Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar o gael ymateb i’r cwestiynau hyn erbyn dydd Mawrth 23
Ebrill.
Yn gywir,

Lynne Neagle AC
Cadeirydd

ATODIAD
Ymosodiad a churo
▪

Ar wahanol bwyntiau yn y Memorandwm Esboniadol (e.e. paragraff 1.1 a
pharagraff 1.4) dywedir bod y Bil yn diddymu’r amddiffyniad cosb resymol fel
amddiffyniad i ymosod ar blentyn neu’i guro. Mae adran 1 o’r Bil yn dileu’r
amddiffyniad o gosb resymol mewn perthynas â chosb gorfforol i blentyn gan rieni
neu’r rheini sy’n gweithredu in loco parentis. Diffinnir cosb gorfforol yn adran 1(5)
o’r Bil i olygu curo a wneir fel cosb. A allwch gadarnhau sut y caiff yr amddiffyniad
ei ddileu mewn achosion o ymosodiad?

Gweithredu ac anghenion hyfforddi
▪

Pa asesiad / trafodaethau sydd wedi digwydd gyda CAFCASS am effaith
ddisgwyliedig y Bil hwn ar eu gwaith a’u rhestr achosion, o ran achosion cyfraith
gyhoeddus a phreifat?

▪

Pa asesiad / trafodaethau a gynhaliwyd gyda chynrychiolwyr y farnwriaeth (y
farnwriaeth sifil, y farnwriaeth teulu a’r farnwriaeth droseddol) ynghylch yr
anghenion hyfforddi a materion trawsffiniol sy’n codi o weithredu’r Bil hwn?

▪

A fyddech cystal â rhoi rhagor o fanylion ar:
o yr asesiadau a gynhaliwyd mewn perthynas ag argaeledd Cyfryngwyr
Cofrestredig y mae paragraff 28 o Atodiad 4 o’r Memorandwm Esboniadol
yn nodi y mae’n ‘rhaid ystyried’ eu defnyddio ‘ar gyfer pob achos sy’n
ymwneud â thyst sy’n blentyn.’
o y cyfeiriad ym mharagraff 29 o Atodiad 4 o’r Memorandwm Esboniadol at
brinder o Gyfryngwyr Cofrestredig ar hyn o bryd, a nifer cyfyngedig iawn o
Gyfryngwyr sy’n siarad Cymraeg, ac y ‘gallai hyn greu oedi yn y broses’.

Canllawiau a hyfforddiant i weithwyr proffesiynol rheng flaen (para 4.14-4.15 o’r
Memorandwm Esboniadol)
▪

A wnewch ddarparu rhestr o’r holl bolisïau a chanllawiau cyhoeddus perthnasol
yng Nghymru yr ydych wedi eu hasesu fel rhai y mae angen eu diweddaru os
bydd y Bil yn cael ei basio, ynghyd â’r dyddiad y cawsant eu diweddaru
ddiwethaf?

▪

A wnewch ddarparu cost amcangyfrifedig diweddaru: holl ganllawiau Llywodraeth
Cymru mewn perthynas â Gofal Cymdeithasol, Addysg (paragraff 61 o Atodiad 4

i’r Memorandwm Esboniadol), Iechyd, Rhianta a’r trydydd sector (paragraff 8.19
o’r Memorandwm Esboniadol)?
▪

Mae paragraff 8.47 o’r Memorandwm Esboniadol yn cyfeirio at ddiweddaru
Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru Gyfan 2002 yn rheolaidd. Ers diwygio’r
gweithdrefnau hyn yn 2008, a wnewch chi nodi:
o pa mor aml y maent wedi’u diweddaru;
o pryd y cawsant eu diweddaru ddiwethaf;
o faint o amser a gymerodd y gwaith diweddaru;
o cyfanswm costau’r gwaith hwn o ran ailddrafftio, dosbarthu a hyfforddi.

▪

A fyddech cystal â rhoi rhagor o wybodaeth am y costau sy’n gysylltiedig â llwyth
gwaith y gwasanaethau cymdeithasol sy’n deillio o baragraff 50 o Atodiad 4 o’r
Memorandwm Esboniadol. Mae hwn yn nodi y gall fod cynnydd o ran adrodd am
ddigwyddiadau gan ‘unigolion yn y gymuned a sefydliadau fel ysgolion’ yn unol
â’r ‘ddyletswydd i roi gwybod’ yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant.

▪

Pa drafodaethau a gynhaliwyd gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron ynghylch diwygio’r
Safon Gyhuddo am Droseddau yn erbyn y Person i sicrhau nad yw Adran 58 o
Ddeddf Plant 2004 yn gymwys yng Nghymru yn unol â pharagraff 3.23 o’r
Memorandwm Esboniadol? Faint o amser fydd yr adolygiad hwn yn ei gymryd,
faint y disgwylir iddo ei gostio a phwy fydd yn gyfrifol am y gost hon?

▪

Pa drafodaethau a gynhaliwyd gyda’r Heddlu ynghylch y canllawiau diwygiedig y
cyfeiriwyd atynt ym mharagraff 15 o Atodiad 4 o’r Memorandwm Esboniadol?
Faint o amser fydd yr adolygiad hwn yn ei gymryd, faint y disgwylir iddo gostio a
phwy fydd yn gyfrifol am y gost hon?

▪

Pa drafodaethau sydd wedi’u cynnal â’r Heddlu ynghylch y gwahaniaeth yn y
gofynion cofnodi rhwng Cymru a Lloegr ar gyfer y gronfa ddata genedlaethol
Gorfodi’r Gyfraith y cyfeiriwyd ati ym mharagraffau 14 a 15 o Atodiad 4 o’r
Memorandwm Esboniadol? Sut y cafodd dichonoldeb y gwaith hwn ei asesu, faint
y disgwylir iddo ei gostio a phwy fydd yn gyfrifol am y gost hon?

▪

A wnewch roi manylion unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â mynd ar gwrs fel rhan o
rybuddiad amodol y cyfeirir ato ym mharagraff 21 o Atodiad 4 o’r Memorandwm
Esboniadol? A fydd angen datblygu cwrs ar gyfer y math hon o drosedd? Os
bydd, pwy y disgwylir a fydd yn datblygu ac yn ariannu’r cwrs hwn?

▪

A fyddech cystal â rhoi manylion ar y cynnydd o ran datrysiadau cymunedol y
cyfeirir atynt ym mharagraff 24 o Atodiad A y Memorandwm Esboniadol a’r
costau sy’n gysylltiedig â’r rhain?

Ymgyrch codi ymwybyddiaeth a chostau (paragraffau 3.63-3.66 o’r Memorandwm
Esboniadol).
▪

A wnewch roi eglurhad o ran y gynulleidfa darged ar gyfer yr ymgyrch codi
ymwybyddiaeth?

▪

A fyddech cystal â rhoi manylion y dulliau a’r costau ar gyfer codi ymwybyddiaeth
ymysg y rheini sy’n ymweld â Chymru, sut y caiff hyn ei gyflawni a’r costau sy’n
gysylltiedig â hyn am dair blynedd (paragraff 9.2 o’r Memorandwm Esboniadol)?

▪

A fyddech cystal â rhoi manylion yr asesiad a wnaed ynghylch a ddylid cynnwys yr
ymgyrch codi ymwybyddiaeth hon ar wyneb y Bil?

Grŵp Gweithredu (paragraff 8.9 o’r Memorandwm Esboniadol)
▪

A fyddech cystal â rhoi manylion am rôl, aelodaeth a chylch gorchwyl y Grŵp
Gweithredu a pha mor aml y mae wedi cwrdd hyd yma, ac amlinelliad o’r
rhesymau pam na chafodd y wybodaeth hon ei chynnwys yn y Memorandwm
Esboniadol?

Arall
▪

O ran paragraff 3.42 o’r Memorandwm Esboniadol, a ydych yn sicr bod pob
cyfeiriad academaidd arall wedi’i gynrychioli’n gywir?

▪

A wnewch roi rhagor o eglurder ynghylch data a gyhoeddwyd, y cyfeirir ato ym
mharagraff 8.20 o’r Memorandwm Esboniadol yn Seland Newydd o ran achosion
a gofnodwyd gan y gwasanaeth heddlu cyn y daeth y newid i’r gyfraith i rym, ac
ar ôl hynny?

