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Y cefndir 
 
1. Cafodd y Pwyllgor ar y Gorchymyn Arfaethedig ynghylch Plant sy’n Agored i 
Niwed ei sefydlu i ystyried Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd 
Deddfwriaethol) (Rhif 3) 2007 (“Gorchymyn Rhif 3”) a chyflwyno adroddiad arno.  
 
2. Cyflwynodd y Pwyllgor adroddiad ar 25 Ionawr 2008. 
 
3.  Ar 8 Ebrill 2008, gosododd y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau 
Cymdeithasol Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd 
Deddfwriaethol) (Lles Cymdeithasol a Meysydd Eraill) 2008 - sef fersiwn diwygiedig 
o Orchymyn Rhif 3, a Memorandwm Esboniadol i gyd-fynd ag ef. Cafodd y 
Gorchymyn arfaethedig diwygiedig ei osod yn Senedd y Deyrnas Unedig hefyd, gan 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru. 
 
4.  Y Gorchymyn arfaethedig diwygiedig sydd o dan sylw yn yr adroddiad hwn. 
 
 
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) 
(Lles Cymdeithasol a Meysydd Eraill) 2008 
 
5.  Yn ein hadroddiad ar Orchymyn Rhif 3, gwnaethom nifer o argymhellion i’r 
Dirprwy Weinidog eu hystyried. Rydyn ni’n croesawu’r Gorchymyn arfaethedig 
diwygiedig i’r graddau y mae’n cymryd i ystyriaeth yr argymhellion hynny ac fe 
hoffen ni gofnodi’n siom bod y mwyafrif o’r argymhellion heb gael eu hadlewyrchu 
yn y Gorchymyn arfaethedig diwygiedig. 
 
6.  Rydyn ni’n nodi bod y Gorchymyn arfaethedig diwygiedig wedi’i ddiwygio’n 
sylweddol ac, oherwydd hynny, mae yna lawer o feysydd nad ydyn ni wedi llwyddo i 
graffu arnyn nhw a chyflwyno adroddiad arnyn nhw, gan nad yw’r sail dystiolaeth 
briodol gennyn ni. 
 
7. O ganlyniad i hynny, mater i’r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig fydd y 
gwaith craffu ar y Gorchymyn arfaethedig diwygiedig erbyn hyn ac fe hoffen ni 
achub ar y cyfle i gydweithio â nhw yn y craffu hwnnw. Ni fu hyn, wedyn, yn bosibl. 
 
8. Yn olaf, o ran mater cosb gorfforol i blant, a godwyd yn ystod gwaith craffu’r 
pwyllgor, rydyn ni’n nodi llythyr y Gweinidog, dyddiedig 18 Mawrth 2008, sy’n 
dweud: 
 



“(...) the amendments to the proposed Order also meet the UK Government’s 
insistence that [the Order] should not confer legislative competence on the 
Assembly to enable the removal of the defence of reasonable punishment in 
relation to the physical punishment of children. (…) We felt in the short term 
that it was important to secure the UK Government’s clearance of the LCO to 
allow us to deliver on our One Wales commitment in respect of vulnerable 
children and child poverty.”  

 
9. O gofio’r gefnogaeth drawsbleidiol sydd ar gael yn y Cynulliad ers amser 
maith i sicrhau cymhwysedd mewn perthynas â’r mater hwn, hoffem fynegi’n siom 
nad yw’r Gorchymyn arfaethedig diwygiedig yn darparu ar gyfer hyn ac, yn benodol, 
fod y cais am roi cymhwysedd cyffredinol mewn perthynas â maes plant sy’n agored i 
niwed a thlodi plant wedi troi ar gwestiwn y Mesurau penodol a allai ddeillio o’r 
Gorchymyn arfaethedig yn y dyfodol. 
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