
 

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol 

4 Rhagfyr 2014 

 

 

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 

gyfer y Bil Caethwasiaeth Fodern: Darpariaethau sy'n 

ymwneud ag eiriolwyr masnachu plant, canllawiau ar 

adnabod a chefnogi dioddefwyr a rhagdybio oedran 

  

Cefndir 

1. Ar 5 Tachwedd 2014, gosododd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus ('y 

Gweinidog') Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ('y Memorandwm') ar gyfer y 

Bil Caethwasiaeth Fodern sydd gerbron Senedd y DU ar hyn o bryd.   

2. Ar 11 Tachwedd 2014, cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Memorandwm 

at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ('y Pwyllgor') i'w 

drafod. Wrth gyfeirio'r Memorandwm, pennodd y Pwyllgor Busnes 4 Rhagfyr 2014 

fel y terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiad. 

3. Mae dadl wedi'i threfnu yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Rhagfyr 2014 ynghylch 

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, ("y Cynnig"), mewn perthynas â'r 

Memorandwm. 

Bil Caethwasiaeth Fodern 

4. Noddir y Bil Caethwasiaeth Fodern ('y Bil') gan y Swyddfa Gartref.  Amcanion 

polisi Llywodraeth y DU ar gyfer y Bil yw cryfhau a symleiddio troseddau 

caethwasiaeth a masnachu presennol i un darn o ddeddfwriaeth i sicrhau eglurder 

a ffocws wrth erlyn y rhai sy'n gysylltiedig â chaethwasiaeth a masnachu mewn 

pobl.  

 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/lcm-ld9974%20-%20legislative%20consent%20memorandum%20on%20the%20modern%20slavery%20bill/lcm-ld9974-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld9989%20-%20business%20committee%20-%20timetable%20for%20consideration%20of%20the%20legislative%20consent%20memorandum%20for%20the%20modern%20slavery%20b/cr-ld9989-w.pdf


 

2 

 

5. Gellir cael rhagor o wybodaeth am amcanion polisi'r Bil ym mharagraffau 3 a 

4 o'r Memorandwm. 

Y darpariaethau yn y Bil y gwneir cais am gydsyniad ar eu cyfer 

6. Mae angen cydsyniad y Cynulliad ar gyfer cymalau 43, 44 a 45 o'r Bil fel y'i 

diwygiwyd yn y Pwyllgor Bil Cyhoeddus (cymalau 41, 42 a 43 o'r Bil fel y'i 

cyflwynwyd). 

7. Bydd Cymal 43 (eiriolwyr masnachu plant) yn rhoi pŵer i'r Ysgrifennydd 

Gwladol wneud trefniadau i alluogi "eiriolwyr masnachu plant" i gynrychioli a 

chefnogi plant sydd wedi dioddef masnachu plant.    

8. Bydd Cymal 44 (canllawiau ar adnabod a chefnogi dioddefwyr) yn ei gwneud 

yn ofynnol i arweiniad gael ei gyhoeddi i awdurdodau cyhoeddus a phersonau 

eraill fel yr ystyrir ei bod yn briodol gan yr Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas 

ag adnabod a chefnogi dioddefwyr.  

9. Mae Cymal 45 (rhagdybio oedran) yn darparu, lle mae oedran person y credir 

ei fod yn ddioddefwr caethwasiaeth neu fasnachu mewn pobl, yn ansicr ond y 

credir ei fod o dan 18 oed, tybir mai plentyn yw.     

10. Ceir rhagor o fanylion am y gwelliannau arfaethedig ym mharagraffau 5 i 11 

o'r Memorandwm.  

Ein barn ni  

11. Ystyriwyd y Memorandwm ar 19 Tachwedd 2014 ac nid oes gennym 

wrthwynebiad i gytuno ar y Cynnig.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


