
 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

22 Medi 2016 

 

 

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

ar gyfer y Bil Plismona a Throsedd 

Cefndir 

1. Ar 22 Mehefin 2016, gosododd y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ("y 

Memorandwm") ar gyfer y Bil Plismona a Throsedd a gyflwynwyd gerbron Senedd y 

DU.  

2. Ar 28 Mehefin 2016, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm at y 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i'w ystyried gan ofyn iddo 

gyflwyno adroddiad arno erbyn 22 Medi 2016.  

3. Trefnwyd trafodaeth ar Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, yn gofyn i’r 

Cynulliad gydsynio â’r darpariaethau perthnasol yn y Bil (fel yr amlinellir yn y 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol) yn y Cyfarfod Llawn ar 27 Medi 2016. 

Y Bil Plismona a Throsedd 

4. Noddir y Bil Plismona a Throsedd ('y Bil') gan y Swyddfa Gartref.  Prif 

amcanion polisi Llywodraeth y DU yw gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yr 

heddluoedd ymhellach; gwella atebolrwydd democrataidd heddluoedd a 

gwasanaethau tân ac achub; codi hyder y cyhoedd yn yr heddlu; cryfhau’r 

systemau diogelu ar gyfer pobl sy’n destun ymchwiliad gan yr heddlu neu sy’n 

dod i gysylltiad â nhw; sicrhau bod gan yr heddlu, ac asiantaethau eraill sy’n 

gorfodi'r gyfraith, y pwerau sydd eu hangen arnynt i atal, darganfod ac ymchwilio 

i droseddau; a diogelu plant a phobl ifanc ymhellach rhag i neb gam-fanteisio’n 

rhywiol arnynt. 

5. Mae naw rhan i’r Bil. Mae'r Memorandwm yn cyfeirio at rannau 4 a 9, sy'n 

ceisio diwygio pwerau’r heddlu o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, a mynd i’r 

afael â’r rhai sy’n camfanteisio’n rhywiol ar blant. 
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Y darpariaethau yn y Bil y ceisir cydsyniad ar eu cyfer 

6. Ceisir cydsyniad y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer darpariaethau yn y Bil sy'n 

ymwneud â phwerau'r heddlu o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 a’r 

darpariaethau sy'n ymdrin â chamfanteisio ar blant. 

7. Dywed y Memorandwm ei bod yn briodol, ym marn Llywodraeth Cymru, 

ymdrin â rhannau perthnasol o’r Bil yn neddfwriaeth Senedd y DU gan mai dyma'r 

ffordd fwyaf ymarferol a chymesur o gymhwyso’r rhannau hyn o'r Bil i Gymru. 

Mae'n nodi bod: “ natur gydgysylltiedig systemau gweinyddol perthnasol Cymru a 

Lloegr yn golygu mai'r ffordd fwyaf effeithiol a phriodol yw symud ymlaen â 

darpariaethau ar gyfer y ddwy Lywodraeth ar yr un pryd yn yr un offeryn 

deddfwriaethol”. 

Ystyriaeth a chasgliad y Pwyllgor 

8. Trafodwyd y Memorandwm yn ein cyfarfod ar 14 Gorffennaf.   

9. Mewn perthynas â’r diwygiadau i fynd i'r afael â’r rhai sy’n cam-fanteisio’n 

rhywiol ar blant, rydym yn nodi bod y Bil yn newid y diffiniad o "gamfanteisio’n 

rhywiol" a geir yn Neddf Troseddau Rhywiol 2003 fel bod unrhyw gyfeiriad at 

"recordio" delweddau anweddus o blentyn yn cynnwys sefyllfaoedd lle y caiff 

delweddau eu ffrydio neu eu trosglwyddo drwy ddulliau technolegol eraill (fel 

teledu cylch cyfyng). Rydym yn fodlon ar y darpariaethau hyn.   

10. Mewn perthynas â diwygio pwerau’r heddlu o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 

1983, cytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn iddi egluro nifer o faterion 

yn ymwneud â’r angen i’r heddlu ymgynghori â "gweithiwr iechyd perthnasol " cyn 

symud person o fan cyhoeddus; a'r cyfyngiadau ar y mannau y gellir eu defnyddio 

fel mannau diogel ar gyfer oedolion. Holwyd hefyd am y goblygiadau ariannol 

sydd ynghlwm wrth y darpariaethau perthnasol yn y Bil. Mae copi o'r llythyr 

hwnnw wedi’i atodi yn Atodiad 1.  

11. Ystyriwyd ymateb y Gweinidog (wedi’i atodi yn Atodiad 2) ar 15 Medi, ac 

roeddem yn fodlon ar y wybodaeth a gawsom ganddi.  

12. Yn olaf, nodwn fod y Gweinidog wedi datgan y bydd canllawiau cenedlaethol 

yn cyd-fynd â’r Bil ac y bydd Llywodraeth Cymru yn gallu cyfrannu at y rhain. O 

gofio pwysigrwydd y canllawiau hyn o ran rhoi’r Bil ar waith yn ymarferol wedi 

iddo ddod i rym, rydym yn gofyn iddi fanteisio ar y cyfle hwn i sicrhau y bydd y 

canllawiau’n amserol ac yn ddigon cadarn. 



 

 

Rebecca Evans AC 

Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

29 Gorffennaf 2016 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Plismona a Throseddu  

Annwyl Weinidog, 

Bu'r Pwyllgor yn trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil 

Plismona a Throseddu ar 14 Gorffennaf 2016, a chytunodd yr Aelodau y dylwn 

ysgrifennu atoch mewn perthynas â'r pwyntiau a restrir isod.  

Y dyddiad cau i'r Pwyllgor gyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol yw 22 Medi. Felly, byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb erbyn 

dydd Gwener 2 Medi, er mwyn rhoi cyfle i'r Aelodau drafod eich sylwadau yn ystod 

ein cyfarfod ar 15 Medi.  

1. Cymal 74  

Mae'r cymal hwn yn ymestyn adran 136 o Ddeddf 1983 (pwerau'r heddlu i symud 

pobl sy'n dioddef o anhwylderau meddyliol o fannau cyhoeddus heb warant). Mae 

un o'r ddau fesur diogelwch sydd ar waith o ran defnyddio'r pŵer hwn yn 

ymwneud â'r ffaith bod yn rhaid i'r heddlu, cyn symud person o fan cyhoeddus, 

ymgynghori â gweithiwr iechyd proffesiynol perthnasol os yw gwneud hynny yn 

ymarferol.  

i. A fyddai'n bosibl i chi nodi eich dealltwriaeth o effaith ymarferol yr 

ymadrodd "os yw gwneud hynny yn ymarferol" (“if practicable to do so” 

yn y Saesneg), gan gynnwys yr amgylchiadau lle na fyddai'n ymarferol, o 

bosibl, i ymgynghori yn y modd hwn;  

Atodiad 1



 

ii. Mewn perthynas ag argaeledd meddygon cymwysedig ac Ymarferwyr 

Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHPs), a oes digon o AMHPs ar gael yn 

ystod oriau gwaith arferol a thu allan i'r oriau hyn i ddarparu'r cyngor 

sydd ei angen i ddiwallu anghenion gweithredol? Yn ogystal, pa mor 

effeithiol yw'r trefniadau presennol ar gyfer cyfathrebu rhwng 

swyddogion ac ymarferwyr iechyd meddwl ar adeg o argyfwng?  

2. Cymal 75 

Mae'r cymal hwn yn gosod cyfyngiadau ar y lleoedd y gellir eu defnyddio fel 

mannau diogel ar gyfer oedolion drwy ddarparu y gellir ond eu defnyddio mewn 

amgylchiadau a bennir yn y rheoliadau.  

A fyddai'n bosibl i chi ddarparu rhagor o fanylion am yr amgylchiadau y mae'r 

rheoliadau hyn yn debygol o ddarparu ar eu cyfer? 

3. Goblygiadau ariannol 

Nodwn fod eich datganiad yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn nodi 

ei bod yn bosibl y bydd y darpariaethau sy'n diwygio Deddf 1983 yn dod â baich 

ychwanegol o ran costau, sy'n debygol o fod oddeutu £2.98 miliwn y flwyddyn 

(swm a fyddai'n sicrhau adnoddau ar gyfer pedwar gwely seiciatrig ychwanegol). 

Rydych yn dweud y bydd costau o'r fath ond yn debygol o godi os na ellir 

bodloni'r cynnydd a ragwelir mewn angen gan ddefnyddio'r adnoddau sydd ar 

gael ar hyn o bryd. 

Yn seiliedig ar eich cyfrifiadau chi, pa mor debygol yw hi y bydd yr adnoddau sydd 

ar gael ar hyn o bryd yn ddigonol i fodloni'r cynnydd yn y galw? A oes gennych 

unrhyw gynlluniau i sicrhau bod arian ychwanegol ar gael?  

 

 

 



 

4. Darpariaeth gyffredinol 

O ystyried y newidiadau a gynigir yn y Bil, a ydych yn hyderus bod digon o leoedd 

diogel mewn sefydliadau iechyd ar gael i fodloni galw rhesymol? Os nad ydych yn 

hyderus, pa gynlluniau sydd ar waith i wella'r ddarpariaeth honno, ac i ba raddau y 

mae cynlluniau o'r fath yn cynnwys y trydydd sector?  

Yn gywir, 

 

Dr Dai Lloyd AC  

Caderiydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
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