
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
               Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
 
seneddDCC@senedd.cymru  

 
 
 

20 Ebrill 2022   
 

Anwyl Huw, 
 
Ysgrifennaf atoch i roi gwybod ichi am newidiadau pellach i Fil yr Heddlu, Troseddu, 
Dedfrydu a’r Llysoedd ("y Bil"), ac i amlinellu ein hymateb ninnau. 
 
Ar 28 Mawrth 2022, cynhaliwyd dadl unwaith eto ar y Bil yn Nhŷ'r Cyffredin, yn dilyn 
gwelliannau a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU ar 24 Mawrth. Cynhaliwyd dadl arall ar y 
gwelliannau hyn yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 31 Mawrth.  
 
Gwelliannau a dderbyniwyd gan Dŷ'r Arglwyddi ar 31 Mawrth 
 
Troseddau Bwyd   
 
Cyflwynodd Llywodraeth y DU welliannau a oedd yn golygu bod modd rhoi pwerau plismona 
penodol o dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 i swyddogion troseddau 
bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd a phersonau awdurdodedig eraill er mwyn mynd i'r afael 
â throseddau bwyd. 
 
Troseddau Casineb 
 
Cyflwynodd Llywodraeth y DU gymal newydd yn gosod dyletswydd ar yr Ysgrifennydd 
Gwladol i lunio ymateb i'r argymhelliad perthnasol yn adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar 
gyfreithiau troseddau casineb, ac i gyhoeddi’r ymateb hwnnw. 
 
Mae hyn yn dilyn ‘gwelliant Newlove’ fel y'i gelwir mewn perthynas â gwneud casineb at 
fenywod yn drosedd gasineb. Pleidleisiodd Tŷ'r Cyffredin o blaid gwrthod gwelliant Newlove 
ar 22 Chwefror, ond, mewn ymateb, cyflwynodd Llywodraeth y DU y gwelliant newydd hwn.    
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Cymalau sy'n destun dadl bellach 
 
Ceisiodd Llywodraeth y DU wneud gwelliannau pellach i’r cymalau ‘Gosod amodau ar 
orymdeithiau cyhoeddus', 'Gosod amodau ar gynulliadau cyhoeddus' a 'Gosod amodau ar 
brotestiadau un person' yn y Bil. Mae'r newidiadau hyn yn golygu bod y trothwy i'r heddlu 
ymyrryd mewn protest bellach wedi cynyddu, fel bod yn rhaid i’r heddlu yn awr, er mwyn 
gweithredu, ddangos y gall y brotest achosi dychryn neu ofid i berson, yn hytrach nag 
anesmwythyd difrifol, dychryn neu ofid.  
 
Bydd y gwelliannau yn mynd yn ôl i Dŷ'r Cyffredin lle y byddant yn destun dadl ar 25 Ebrill, 
cyn iddynt gael eu hystyried ymhellach yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 26 Ebrill.  
 
Ymagwedd Llywodraeth Cymru at y gwelliannau diweddaraf  
 
Fel y gwyddoch, yn unol â’r Rheolau Sefydlog, mae’n ofynnol i Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol gael ei osod "fel arfer" o fewn pythefnos i gyflwyno gwelliannau gan 
Lywodraeth y DU, sef erbyn 7 Ebrill yn yr achos hwn.  
  
Rwy’n siŵr y byddwch yn cydnabod nad yw'r gwelliannau hyn yn cael eu codi o dan 
amgylchiadau 'arferol'. Mae'n hynod anarferol i gael diwygiadau o sylwedd mor hwyr â hyn 
yn y broses ddeddfwriaethol. Mae'r Senedd eisoes wedi pleidleisio ar bedwar cynnig mewn 
perthynas â'r Bil hwn, gan egluro ei safbwynt ynghylch y materion polisi o dan ystyriaeth. 
 
Er ein bod yn parhau i roi gwybod i Lywodraeth y DU am farn y Senedd, o ganlyniad i 
amseriad toriad y Pasg, nid oes rhagor o gyfle i’r Senedd gynnal dadl ystyrlon arall i nodi ei 
barn ynghylch y Bil hwn mewn pryd i ddylanwadu ar ei ganlyniad. 
 
O ystyried arwyddocâd y Bil, rwyf heddiw wedi gosod datganiad ysgrifenedig yn nodi'r 
gwelliannau sydd wedi'u gwneud. Mae'r datganiad ysgrifenedig hwn yn ailddatgan safbwynt 
Llywodraeth Cymru ynghylch y gwelliannau, ond mae hefyd yn tynnu sylw unwaith eto at sut 
y pleidleisiodd y Senedd mewn perthynas â’r gwelliannau sy'n dod o fewn cymhwysedd.   
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at holl Aelodau'r Senedd ac at Jenny Rathbone AS yn 
rhinwedd ei rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.  
 
Yn gywir, 
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