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Cefndir 

1. Ar 18 Hydref 2013, gosododd Lesley Griffiths AC, y Gweinidog 

Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, Femorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol (y “Memorandwm”) mewn perthynas â'r Bil Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona ( y “Bil”). 

2. Ar 22 Hydref 2013, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm i'r 

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i graffu arno, gan bennu 

21 Tachwedd 2013 fel  dyddiad olaf ar gyfer adrodd yn ôl ar y 

Memorandwm, fel y gellid trafod y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y 

Cyfarfod Llawn ar 26 Tachwedd 2013. 

3. Y Memorandwm hwn yw'r seithfed Memorandwm (neu Femorandwm 

diwygiedig) i gael ei osod gerbron y Cynulliad mewn perthynas â'r Bil hwn. 

Cafodd y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â'r 

Memoranda blaenorol eu pasio gan y Cynulliad.   

Y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona   

4.  Cyflwynwyd y Bil yn Nhŷ’r Cyffredin ar 9 Mai 2013 ac mae wedi'i noddi 

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 

anghyfreithlon, sicrhau bod priodasau o dan orfodaeth yn anghyfreithlon a 

gwella safonau proffesiynol yr heddlu.  

5.  Mae’r Bil yn darparu ar gyfer crynhoi’r 19 math gwahanol o orchymyn 

sydd ar gael ar hyn o bryd i fynd i'r afael â'r hyn y gellir ei ddisgrifio'n 

gyffredinol fel ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Byddai'n eu crynhoi o fewn 

 



chwe math o orchymyn newydd. Mae’r Bil yn darparu ar gyfer y gorchmynion 

newydd hyn 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 a sicr 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 o dan orfodaeth yn anghyfreithlon; yn creu Coleg Plismona 

newydd a hefyd yn gwneud darpariaethau ynglŷn â rheolaethau ariannol i brif 

gwnstabliaid; ac yn estyn pwerau a chylch gwaith Comisiwn Cwynion 

Annibynnol yr Heddlu. 

Darpariaeth y mae arni angen cydsyniad y Cynulliad 

6.  Mae'r Memorandwm yn ymwneud â darpariaeth yn y Bil a gyflwynwyd 

gan welliant (rhif 82) a basiwyd yn y cyfnod adrodd yn Nhŷ'r Cyffredin ar 14 

Hydref 2013. Mae'r ddarpariaeth yn diwygio Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth 

Cymru 2006, sy'n pennu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Yn 

benodol, mae'n newid un o'r eithriadau o ran cymhwysedd sydd wedi'u 

rhestru o dan bennawd 12, Llywodraeth Leol. Ar hyn o bryd, yr eithriad yw 

"Anti-social behaviour orders”. Os caiff y Bil ei basio gyda'r ddarpariaeth 

newydd wedi'i chynnwys, yr eithriad yn hytrach fydd, “Orders to protect 

people from behaviour that causes or is likely to cause harassment, alarm or 

distress”. 

Barn Llywodraeth Cymru  

7.  Mae Llywodraeth Cymru yn nodi yn y Memorandwm (paragraffau 11 a 

12) y byddai'r ddarpariaeth o dan sylw yn y Bil yn lleihau cymhwysedd 

deddfwriaethol y Cynulliad mewn ffordd 'sylweddol'. 

9.  Ym marn y Llywodraeth, mae geiriad cyfredol yr eithriad o ran 

cymhwysedd – “Anti-social behaviour orders” – wedi'i gyfyngu i orchmynion a 

wnaed o dan y Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 gyfredol a elwir yn benodol 

yn “anti-social behaviour orders” (ASBOs). 

9.  Dyma farn Cynghorwyr Cyfreithiol y Cynulliad ynghylch effaith 

ymarferol y dehongliad hwnnw o'r eithriad cyfredol: 

(a) ni all y Cynulliad ddeddfu i ddiddymu'r gyfundrefn ASBO na'i 

haddasu, ee drwy ychwanegu at y mathau o ymddygiad a allai 

arwain at ASBO – hyd yn oed pe bai diben y ddeddfwriaeth yn 

ymwneud â'r pynciau datganoledig sydd wedi'u nodi yn Atodlen 7, 



fel addysg, tai, lles anifeiliaid, atal anafiadau, neu les cymdeithasol; 

ond 

 

(b) ar hyn o bryd, gallai'r Cynulliad ddeddfu i atal neu gosbi ymddygiad 

sy'n peri neu'n debygol o beri aflonyddwch, braw neu drallod, cyhyd 

â bod: 

 

(i) diben y ddeddfwriaeth yn ymwneud â phwnc 

datganoledig, fel y rhai a nodwyd uchod, a 

(ii)  nad yw'r ddeddfwriaeth yn effeithio ar y gyfundrefn ASBO 

fel y cyfryw. 

10.  Mae Llywodraeth Cymru yn honni (paragraff 12 y Memorandwm) y 

byddai'r ddarpariaeth yn y Bil sy'n peri pryder yn rhwystro'r Cynulliad rhag 

deddfu yn y modd uchod ac y byddai hynny'n lleihau cymhwysedd 

deddfwriaethol y Cynulliad yn sylweddol.   

Trafodaeth   

11.  Trafodwyd y Memorandwm yn ein cyfarfod ar 11 Tachwedd 2013.  

12. Yn y gorffennol, bu angen cydsyniad y Cynulliad ar gyfer darpariaethau 

ym Miliau San Steffan oherwydd bod y Biliau hynny'n gwneud darpariaeth ar 

gyfer diben a ddaw o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.   

13.  Fodd bynnag, nid yw hynny'n berthnasol i'r ddarpariaeth o dan sylw 

yma. Nid yw o fewn cymhwysedd y Cynulliad i ddiwygio Atodlen 7 i'r Ddeddf 

(oherwydd byddai hynny'n golygu y gallai'r Cynulliad newid ei gymhwysedd 

deddfwriaethol ei hun).  

14. Rydym yn nodi, fel y mae Llywodraeth Cymru yn ei nodi ym mharagraff 

13 y Memorandwm, bod proses yn bodoli o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 

2006 i Ei Mawrhydi wneud Gorchmynion y Cyfrin Gyngor, o dan adran 109 y 

Ddeddf honno, i ddiwygio Atodlen 7. Mae Gorchmynion o'r fath yn destun i'r 

weithdrefn gadarnhaol yn y Cynulliad a Senedd y DU. 

15.  Rydym yn derbyn bod yn rhaid cael diwygiad canlyniadol i'r eithriad yn 

Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru o ganlyniad i ddiddymiad y 

gyfundrefn ASBO; os na wneir hynny, byddai hynny'n cynyddu cymhwysedd y 

Cynulliad i bob diben, oherwydd byddai'r eithriad presennol yn ddi-rym. 

Fodd bynnag, yn ein barn ni, mae'r ddarpariaeth yn y Bil ar hyn o bryd, a 

ychwanegwyd drwy welliant, yn diwygio Atodlen 7 mewn ffordd sy'n 

lleihau cymhwysedd y Cynulliad yn sylweddol. Rydym felly yn rhannu 

barn Llywodraeth Cymru.    



16.  Rydym hefyd o'r farn bod diffyg eglurder ynghylch bwriadau 

deddfwriaethol Llywodraeth y DU ac yn benodol yr hyn y mae'n ceisio ei 

gyflawni drwy ddiwygio Atodlen 7 a'r union resymau dros y newid hwnnw.  

17.  Credwn y byddai defnyddio'r dull y darperir ar ei gyfer yn adran 109 o 

Ddeddf 2006 wedi bod yn ffordd fwy agored a thryloyw o geisio diwygio 

cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol o dan Atodlen 7 i 

Ddeddf 2006.  

18. Yn sgîl ein barn y bydd cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 

Cenedlaethol yn newid, os caiff y Bil ei basio yn cynnwys y ddarpariaeth sy'n 

cael ei hychwanegu gan welliant 82, credwn ei bod yn briodol i Lywodraeth 

Cymru ofyn am gydsyniad y Cynulliad ar y mater hwn yn unol â Rheol 

Sefydlog 29.1(ii).  

19.  Yn ein barn ni, ni ddylid derbyn y Cynnig Cydsyniad 

Deddfwriaethol a gaiff ei drafod yn y Cynulliad ar 26 Tachwedd.   

 

 

 


