
 

 

  
 

 

21 Rhagfyr 2022 

Annwyl Jane, 

Anghymesuredd hiliol yn system cyfiawnder troseddol Cymru 

Nododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Dr Robert Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar 14 
Tachwedd 2022. Ysgrifennwyd y llythyr yn y lle cyntaf at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad, ond fe’i hanfonwyd ymlaen wedyn atom ni, am fod y mater yn gorgyffwrdd â'n cylch 
gorchwyl. 

Fel y gwyddoch, mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol wedi cynnal dau 
ymchwiliad manwl i’r system cyfiawnder troseddol yn ddiweddar, lle gwnaethom edrych ar ei heffaith 
ar fenywod ac ar bobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. 

Mae’r ffaith bod blaenraglen waith y Pwyllgor wedi cael ei threfnu ar gyfer y misoedd nesaf yn golygu 
na fydd modd cynnal ymchwiliad llawn i anghymesuredd hiliol yn system cyfiawnder troseddol Cymru 
ar hyn o bryd, ond mae rhai o'r materion a amlygwyd yn mynnu sylw pellach.  

Er bod cyfiawnder troseddol yn fater a gedwir yn ôl gan Lywodraeth y DU, mae gan Lywodraeth 
Cymru gyfrifoldeb clir i hyrwyddo cydraddoldeb a mynd i’r afael â phob math o wahaniaethu yng 
Nghymru. Byddwn yn ddiolchgar pe bai modd i chi ddarparu ymateb ysgrifenedig i’r cwestiynau a 
ganlyn: 

Pa waith, os o gwbl, y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael ag 
anghymesuredd hiliol yn system cyfiawnder troseddol Cymru?  
A yw Llywodraeth Cymru wedi codi materion yn ymwneud ag anghymesuredd hiliol gyda'i 
chymheiriaid yn Llywodraeth y DU? Os ydyw, a fyddech cystal ag i roi dadansoddiad (ar 
lefel Gweinidogion ac ar lefel swyddogion)? 
Pa rôl y bydd yr Uned Gwahaniaethau ar sail Hil yn ei chwarae wrth wella prosesau casglu 
a monitro data Llywodraeth Cymru yn y maes hwn?  

 

Edrychwn ymlaen at gael eich ymateb. 
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