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Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

ar gyfer darpariaethau yn ymwneud â rheolaethau 

ariannol ar brif gwnstabliaid yng Nghymru  

Cefndir 

1. Ar 23 a 24 Mai 2013, gosododd Gweinidogion Cymru bedwar 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona1, sydd gerbron Senedd y DU ar 

hyn o bryd.  

2. Gosodwyd y Memorandwm gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes 

y Llywodraeth ar 24 Mai. 

3. Ar 4 Mehefin 2013, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm at y 

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i'w ystyried, a 

chytunodd mai 19 Medi 2013 fyddai'r dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyno 

adroddiad. 

4. Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm ar 19 Mehefin.   

Y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona ("y Bil")  

5. Noddir y Bil gan y Swyddfa Gartref.  Amcanion polisi Llywodraeth y DU 

ar gyfer y Bil yw creu pwerau newydd a symlach i fynd i’r afael ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, annog perchnogion cŵn i ymddwyn yn gyfrifol, mynd i’r 

afael â gangiau a grwpiau troseddu cyfundrefnol sy'n defnyddio arfau tanio 
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anghyfreithlon, sicrhau bod priodasau dan orfod yn anghyfreithlon a gwella 

safonau proffesiynol yr heddlu.  

6. Mae’r Bil yn darparu ar gyfer cywasgu’r 19 gorchymyn presennol o fewn 

6 gorchymyn newydd i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol; yn 

galluogi dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol i sicrhau bod camau'n 

cael eu cymryd; yn caniatáu adfeddiannu tenantiaethau diogel yn orfodol pan 

fo tenant yn torri un o’r gorchmynion newydd; yn diwygio Deddf Cŵn 

Peryglus 1991 gan estyn ei darpariaethau i eiddo preifat; yn cynyddu’r gosb 

uchaf am fewnforio ac allforio arfau tanio; yn creu trosedd newydd o fod yn 

berchen ar arfau tanio i'w gwerthu neu eu trosglwyddo; yn sicrhau bod 

priodasau dan orfod yn anghyfreithlon; yn creu Coleg Plismona newydd a 

hefyd yn gwneud darpariaethau ynglŷn â rheolaethau ariannol ar brif 

gwnstabliaid, ac yn estyn pwerau a chylch gwaith Comisiwn Cwynion 

Annibynnol yr Heddlu. 

Prif effaith y darpariaethau yn y Bil y ceisir cydsyniad ar eu cyfer 

7. Ar hyn o bryd, ni chaniateir i brif gwnstabliaid fenthyg arian (paragraff 

7(2) o Atodlen 2 i Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 

2011).  Bydd Rhan 10 o'r Bil yn caniatáu iddynt fenthyg arian o dan rai 

amgylchiadau penodol a bydd yn gwneud darpariaethau eraill mewn 

perthynas â'u trefniadau ariannol.  Caiff paragraff 7(3) ei ddiddymu. 

8. Bydd cymal 21 o'r Bil yn mewnosod paragraff newydd, paragraff 7(a), yn 

Atodlen 2 i Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011.  

Bydd hyn yn caniatáu i brif gwnstabliaid fenthyca arian sydd ei angen dros 

dro i dalu am dreuliau.  Rhaid i'r comisiynydd heddlu a throseddu perthnasol 

roi caniatâd cyn i'r arian gael ei fenthyca.   Ni chaniateir i brif gwnstabliaid 

ymuno mewn 'trefniadau credyd' (gweler isod).   

9. Mae Rhan 1 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 yn gwneud darpariaethau 

amrywiol o ran benthyca gan awdurdodau lleol.  Os caiff y Bil ei basio, bydd 

y darpariaethau hynny yn gymwys i brif gwnstabliaid yn yr un modd. 

10. Mae'r darpariaethau fel a ganlyn: 

– Adran 6 (gwarchod darparwyr benthyciadau): ni fydd angen i 

ddarparwyr benthyciadau wirio a oes gan brif gwnstabliaid y pwer i 

fenthyca; 



– Adran 7 (ystyr trefniadau credyd): sy'n nodi beth yw trefniad credyd 

(fel y nodwyd uchod).   Caiff Gweinidogion, drwy reoliadau, 

ddosbarthu trefniant yn 'drefniant credyd'; 

– Adrannau 9 i 11 (derbyniadau cyfalaf): sy'n nodi beth yw derbyniad 

cyfalaf a sut y gellir ei ddefnyddio.  Caiff Weinidogion Cymru wneud 

rheoliadau sy'n dosbarthu swm yn 'dderbyniad cyfalaf'; 

– Adran 13 (diogelu arian a fenthycir): sy'n nodi amodau pellach o ran 

trefniadau benthyca a fydd yn gymwys i brif gwnstabliaid, gan 

gynnwys peidio â defnyddio eiddo i ddiogelu'r arian a fenthycir (hynny 

yw, ni chaniateir morgeisi/taliadau); 

– Adran 14 (gwybodaeth): sy'n nodi y bydd yn ofynnol i brif gwnstabliaid 

roi unrhyw wybodaeth y bydd Gweinidogion Cymru yn gofyn amdani 

ynghylch cyfrifon a chyllid cyfalaf;  

– Adran 15 (canllawiau): sy'n nodi y bydd yn ofynnol i brif gwnstabliaid 

ystyried canllawiau a rheoliadau a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru;  

– Adran 16 (ystyr 'gwariant cyfalaf'): sy'n diffinio beth a ystyrir yn wariant 

cyfalaf a sut y caiff Gweinidogion Cymru ddosbarthu eitem o wariant 

yn wariant cyfalaf; 

– Adran 17 (cronfeydd allanol): sy'n nodi na fydd benthyca gan brif 

gwnstabl at ddiben cronfa allanol (er enghraifft, cronfa 

ymddiriedolaeth) yn cael ei ystyried yn fenthyciad yn yr ystyr arferol;  

– Adran 18 (cwmnïau awdurdodau lleol): sy'n caniatáu i Weinidogion 

wneud rheoliadau sy'n cymhwyso'r rheolau a ddisgrifir yma i gwmni a 

sefydlwyd gan brif gwnstabl; 

– Adran 20 (cyfarwyddiadau): sy'n darparu bod yn rhaid i 

gyfarwyddiadau i brif gwnstabliaid am derfynau benthyca fod yn 

ysgrifenedig; ac 

– Adrannau 21 a 22 (cyfrifon): sy'n rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru 

wneud rheoliadau sy'n ymwneud â threfniadau cyfrifo a fyddai'n 

gymwys i brif gwnstabliaid. Mae hyn yn sicrhau bod y fframwaith 

gyfrifo statudol sy'n gymwys i gomisiynwyr heddlu a throseddu hefyd 

yn gymwys i brif gwnstabliaid. 



11. Mae'r darpariaethau a ddisgrifir uchod ym mharagraff 9 yn cyfeirio at yr 

Ysgrifennydd Gwladol drwyddynt ond mae Adran 24 yn darparu bod 

Gweinidogion Cymru yn arfer y pwerau perthnasol yng Nghymru.  

Cymhwysedd 

12. O safbwynt Llywodraeth Cymru, mae'r darpariaethau perthnasol yn dod 

o fewn cymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol yn unol â Phennawd 14 

(gweinyddiaeth gyhoeddus) yn Rhan 1 o Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth 

Cymru 2006; yn benodol o ran archwilio, astudio, rheoleiddio ac arolygu 

awdurdodau cyhoeddus sy’n destun prosesau archwilio.   

Manteision defnyddio'r Bil hwn yn hytrach nag un o Filiau'r Cynulliad 

13. Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ei bod yn fodlon i'r Bil ymdrin â'r 

materion hyn ac mae'n ystyried hon i fod y ffordd fwyaf priodol o alluogi'r 

darpariaethau hyn i ddod i rym yng Nghymru.   

Pwyntiau cyffredinol am y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

14. Nid yw'r cyfeiriadau uchod at bwerau Gweinidogion Cymru i wneud 

rheoliadau yn rhoi pwerau newydd i Weinidogion Cymru.  Mae'r pwerau 

hynny eisoes yn bodoli o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003.  Yn syml, bydd 

darpariaethau'r Bil yn golygu y bydd rheoliadau o'r fath erbyn hyn yn gymwys 

i brif gwnstabliaid yn ogystal ag awdurdodau lleol. 

Casgliad 

15. Nid ydym yn gwrthwynebu defnyddio Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol yn y ffordd a gynigiwyd.  

 


