
Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd
Dyddiad: Dydd Llun, 18 Tachwedd 
2019
Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor
0300 200 6362 
SeneddMCD@cynulliad.cymru

------

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
13.30  

2 Dyfodol cyfraith Cymru: categoreiddio, cydgrynhoi a chodeiddio: 
Sesiwn dystiolaeth
13.30-14.30 (Tudalennau 1 - 61) 
Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol
Dylan Hughes, Y Prif Gwnsler Deddfwriaethol (Cyfarwyddwr), Llywodraeth 
Cymru
Claire Fife, Cynghorydd polisi i'r Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

CLA(5)-32-19 - Papur briffio
CLA(5)-32-19 – Papur 1 - Llywodraeth Cymru Dogfen Ymgynghori - Dyfodol 
cyfraith Cymru: categoreiddio, cydgrynhoi, codeiddio

3 Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad yn 
eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
14.30-14.35 (Tudalennau 62 - 63) 
CLA(5)-32-19 – Papur 2 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir
Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



3.1 SL(5)469 - Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol 
mewn perthynas ag Eiriolaeth o ran Rhan 10 a rhannau cysylltiedig o Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

4 Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r 
Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
14.35-14.40  
Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

4.1 SL(5)467 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019 
(Tudalennau 64 - 71)

CLA(5)-32-19 – Papur 3 – Adroddiad
CLA(5)-32-19 – Papur 4 – Gorchymyn
CLA(5)-32-19 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

4.2 SL(5)468 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn 
Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael 
â’r UE) (Rhif 2) 2019 

(Tudalennau 72 - 100)
CLA(5)-32-19 – Papur 6 – Adroddiad
CLA(5)-32-19 – Papur 7 – Rheoliadau
CLA(5)-32-19 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

5 Papur(au) i'w nodi
14.40-14.45  

5.1 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyhoeddi Drafftio Deddfau i Gymru 
(Tudalennau 101 - 200)

CLA(5)-32-19 – Papur 9 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 7 Tachwedd 
2019

5.2 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Rheoliadau y DU yn gysylltiedig 
ag ymadael â'r Undeb Ewropeaidd 

(Tudalennau 201 - 205)
CLA(5)-32-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 11 
Tachwedd 2019



CLA(5)-32-19 – Papur 11 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 18 
Hydref 2019

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:
14.45  

7 Cydgrynhoi a Chodeiddio: Trafod y dystiolaeth
14.45-15.00 (Tudalennau 206 - 208) 
CLA(5)-32-19 – Papur 12 – Llythyr at y Pwyllgor Busnes, 11 Hydref 2019

8 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Adroddiad drafft
15.00-15.15 (Tudalennau 209 - 221) 
CLA(5)-32-19 – Papur 13 – Adroddiad drafft

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 25 Tachwedd 2019 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 

Rhif: WG39203 

 

Dyfodol cyfraith Cymru: 

categoreiddio, cydgrynhoi, codeiddio 

 

 

Dyddiad cyhoeddi :  17 Hydref 2019 

Camau i’w cymryd :  16 Ionawr 2020 

 

. 

 

 

  © Hawlfraint y Goron 

Llywodraeth Cymru 

Dogfen Ymgynghori 
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Trosolwg 

 

 

 

 

Cynigion ar gyfer categoreiddio, cydgrynhoi a 

chodeiddio cyfraith Cymru yn y dyfodol. 

 

Sut i ymateb Cwblhewch y ffurflen ar-lein, neu cwblhewch a 

dychwelwch yr holiadur yng nghefn y ddogfen hon. 

Dylid dychwelyd yr holiadur I 

CwnsleriaidDeddfwriaethol@llyw.cymru 

Rhagor o 

wybodaeth a 

dogfennau 

cysylltiedig 

 

 

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon 

mewn print bras, mewn Braille neu mewn 

ieithoedd eraill. 

 

 

Manylion Cysylltu I gael rhagor o wybodaeth: 

 

Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol  

Llywodraeth Cymru  

Parc Cathays  

Caerdydd  CF10 3NQ  

 

e-bost:  CwnsleriaidDeddfwriaethol@llyw.cymru 

 

rhif ffôn:  0300 025 0375  
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Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 

Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer unrhyw ddata personol a ddarperir 

gennych wrth ichi ymateb i'r ymgynghoriad. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau 

statudol y byddant yn dibynnu arnynt i brosesu’r data personol hyn a fydd yn eu galluogi i 

wneud penderfyniadau cytbwys ynghylch sut y maent yn cyflawni eu swyddogaethau 

cyhoeddus. Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn gan staff 

Llywodraeth Cymru sy'n gweithio ar y materion y mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud 

â nhw neu sy’n cynllunio ymgyngoriadau ar gyfer y dyfodol. Pan fo Llywodraeth Cymru 

yn cynnal dadansoddiad pellach o'r ymatebion i ymgynghoriad, yna gall trydydd parti 

achrededig (e.e. sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori) gael ei gomisiynu i wneud y 

gwaith hwn. Ymgymerir â gwaith o'r fath dim ond o dan gontract. Mae telerau ac amodau 

safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer contractau o'r fath yn nodi gofynion caeth ar gyfer 

prosesu a cadw data personol yn ddiogel. 

Er mwyn dangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol, mae Llywodraeth Cymru 

yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ddogfen hon. Mae’n bosibl hefyd y 

byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu ran o 

gyfeiriad) yr unigolyn neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael eu cyhoeddi gyda’r 

ymateb. Os nad ydych yn dymuno i'ch enw a'ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, rhowch 

wybod inni yn ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. Byddwn wedyn yn cuddio’ch 

manylion cyn cyhoeddi’ch ymateb.  

Dylech hefyd fod yn ymwybodol o'n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth Rhyddid 

Gwybodaeth 

Os caiff eich manylion chi eu cyhoeddi fel rhan o'r ymateb i'r ymgynghoriad, caiff yr 

adroddiadau hyn eu cadw am gyfnod amhenodol. Ni fydd gweddill eich data a gedwir fel 

arall gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cadw am fwy na thair blynedd. 

 

Eich hawliau 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl: 

 i wybod am y data personol a gedwir amdanoch chi a'u gweld 

 i’w gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny 

 (o dan rai amgylchiadau) i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data 

 (o dan rai amgylchiadau) i’ch data gael eu ‘dileu’ 

 (o dan rai amgylchiadau) i gludadwyedd data 

 i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG), ein rheoleiddiwr 

annibynnol ar gyfer diogelu data.

I gael rhagor o fanylion am yr wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei chadw ac am y 

defnydd a wneir ohoni, neu os ydych am arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Diogelu 

Data Cyffredinol, gweler y manylion cyswllt isod: 

 

Y Swyddog Diogelu Data: 

Llywodraeth Cymru  

Parc Cathays 

CAERDYDD,  

CF10 3NQ 

 

e-bost: 

Data.ProtectionOfficer@llyw.cymru 
Tudalen y pecyn 18
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Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r 

Comisiynydd Gwybodaeth:  

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 

Cheshire 

SK9 5AF 

Ffôn: 01625 545 745 neu  

0303 123 1113 

Gwefan: https://ico.org.uk/  
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Dyfodol cyfraith Cymru: 

categoreiddio, cydgrynhoi, codeiddio 
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Rhagair gan y Cwnsler Cyffredinol 

 
  
Mae Llywodraeth Cymru’n ymwybodol iawn o’i chyfrifoldebau fel ceidwad cyfraith 

Cymru. Mae 'llyfr statud' y Deyrnas Unedig yn eang ac yn anhygyrch, a'n bwriad, wedi 

gallu datblygu ein cyfreithiau ein hunain ers rhai blynyddoedd bellach, yw gwneud 

pethau'n wahanol. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn hawdd – ac ni fydd yn digwydd yn 

gyflym. Bydd ein tasg yn cymryd cenhedlaeth a mwy i’w chyflawni'n llawn; ond mae'n 

rhaid i ni ddechrau, a dechrau fel yr ydym yn golygu mynd ymlaen. 

  

Mae'r ddogfen hon, yn gyntaf, yn weledigaeth ar gyfer y dyfodol. Dyfodol lle mae'r holl 

gyfreithiau sy'n dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd mewn trefn, yn 

hawdd i'w llywio, ar gael ar ffurf gyfoes ac mor ddealladwy ag y mae cymhlethdod y 

cynnwys yn caniatáu. I gyflawni hyn mae angen ailwampio'r llyfr statud drwy 

gydgrynhoi'r gyfraith bresennol ac, unwaith ei fod mewn trefn, dylid ei godeiddio gyda'r 

bwriad o gadw'r gyfraith mewn trefn. Mae hefyd yn golygu gwella'r ffordd rydym yn 

cyhoeddi deddfwriaeth a darparu deunydd esboniadol am ddeddfwriaeth. 

  

Pwrpas y ddogfen hon hefyd yw disgrifio sut yr ydym yn bwriadu cyrraedd yno. Felly 

rydym yn pennu'r hyn a olygwn wrth gydgrynhoi, yr hyn a olygwn wrth godeiddio ac yn 

amlinellu prosiectau eraill a fydd yn cyfrannu at ein nod. 

  

Dylwn bwysleisio hefyd, er inni roi llawer o ystyriaeth i'r materion hyn dros flynyddoedd 

lawer, a'n bod wedi gweithio ar y cyd â Chomisiwn y Gyfraith a'r Senedd ar sawl 

agwedd o'r hyn a cynigir, nid ydym yn proffesu fod gennym fonopoli ar syniadau da. 

Mae hyn yn cael ei wneud er budd defnyddwyr deddfwriaeth – yn bwysicaf oll 

dinasyddion Cymru – ac rydym yn croesawu unrhyw awgrymiadau a fyddai'n ein helpu i 

wireddu ein gweledigaeth. 

 
 
 
 
JEREMY MILES AC/AM 
Cwnsler Cyffredinol Cymru 
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Trosolwg 

  
 
1. Bu diffyg hygyrchedd y gyfraith ar draws y Deyrnas Unedig, ac yn arbennig yng 

Nghymru, yn destun llawer o drafod a dadansoddi dros y blynyddoedd diwethaf. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymwybodol o' r broblem ers blynyddoedd 

lawer ac mae wedi bod yn cymryd camau (er yn gyfyngedig) i wella hygyrchedd i 

gyfraith Cymru er 2011. 

 

2. Yn ddiweddar, mae'r Senedd wedi deddfu i ymrwymo'r Llywodraeth i weithredu. 

Diben Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yw gwneud cyfraith Cymru’n fwy 

hygyrch, clir a syml i'w defnyddio. Mae'n gwneud darpariaeth ynghylch dehongli a 

gweithredu deddfwriaeth Cymru, ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r Cwnsler 

Cyffredinol a Gweinidogion Cymru gymryd camau i wella hygyrchedd cyfraith 

Cymru.  

 

3. Rydym yn esbonio'r cyd-destun – y materion y mae angen mynd i'r afael â hwy 

a'r camau a gymerwyd hyd yn hyn – yn fanylach ym Mhennod 1. 

 

4. Rydym eisoes wedi cyhoeddi Tacsonomi Drafft ar gyfer Codau Cyfraith Cymru – 

mae hwn yn pennu strwythur arfaethedig ar gyfer system o ddeddfwriaeth wedi'i 

chodeiddio. Bydd y strwythur hwn yn cynnwys categoreiddio’r gyfraith yn unol â 

phwnc ei chynnwys a fydd yn gosod y sylfaen ar gyfer gwaith ychwanegol i wneud 

y gyfraith yn fwy hygyrch. Ailedrychir ar y strwythur amlinellol yn y papur hwn ac 

am phennir system arfaethedig ar gyfer dosbarthu'r gyfraith. Mae hwn i'w weld ym 

Mhennod 2 ac Atodiadau A a B. 

 

5. Cydgrynhoi'r gyfraith bresennol fydd yn gwneud y cyfraniad mwyaf sylweddol at 

sicrhau fod y gyfraith yn hygyrch, ond mae hon yn broses sy'n aml yn gymhleth a 

bydd yn cymryd amser – degawdau – i'w chwblhau. Rydym yn edrych ar y broses 

o gydgrynhoi’n fanylach ym Mhennod 3, gan edrych yn benodol ar yr hyn y gellir 

ei gynnwys mewn Bil cydgrynhoi. 

 

6. Os yw cydgrynhoi’n arfer o ddod â trefn i'r llyfr statud, wedi i ni lwyddo i gael trefn 

mae rhaid ei gynnal. Dyma pam fod Llywodraeth Cymru o’r farn fod codeiddio 

deddfwriaeth mor bwysig. Yn ei hanfod mae codeiddio’n broses ddisgyblaeth sydd 

wedi ei gynllunio i sicrhau nad yw strwythur (ond nid, wrth gwrs, cynnwys) y llyfr 

statud ddiwygiedig yn newid heb gyfiawnhad. Ystyrir hyn ymhellach ym Mhennod 

4. 

 

7. Er mwyn manteisio ar fudd cydgrynhoi a chodeiddio, ac yn wir i wella hygyrchedd 

yn fwy cyffredinol, mae angen i ddeddfwriaeth gael ei hategu gan well cyfathrebu 

ynghylch ei effaith a, lle y bo angen, eglurhad pellach o'i ystyr. Felly, rhaid 

cyhoeddi deddfwriaeth yn fwy effeithiol ac atodi deunydd esboniadol pellach fel y 

Tudalen y pecyn 22



 

8 

 

bo'n briodol. Gan fod cydgrynhoi'r gyfraith yn broses faith iawn sy'n defnyddio 

adnoddau'n ddwys, mae angen dechrau cyfathrebu gwell yn awr a pharhau i'w 

wella wrth i ni ddechrau dod a threfn i'r llyfr statud. Ein mecanweithiau ar gyfer 

gwneud hyn fydd gwefan Cyfraith Cymru/Law Wales a gwefan legislation.gov.uk. 

Edrychir ar hyn yn fanylach ym Mhennod 5.  

 

8. Rydym yn awyddus i glywed eich barn ac ar wahanol adegau yn y papur rydym yn 

gofyn cwestiynau penodol. Ceir crynodeb o'r ymgynghoriad hwn yn Atodiad C. 

Rydym yn bwriadu defnyddio'r atebion i fireinio ein dull o godeiddio a gwella 

hygyrchedd cyfraith Cymru. 
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Pennod 1: Cyd-destun 

  
Diffyg hygyrchedd y gyfraith 

  
9. Mae pryderon wedi'u mynegi ers blynyddoedd lawer am gymhlethdod y gyfraith yn 

y Deyrnas Unedig (DU) a chyflwr anhrefnus ein llyfr statud anferth a gwasgarog. 

Mae’n broblem a achosir nid yn unig gan nifer enfawr ein deddfau sylfaenol ac 

eilradd (a’r lled-ddeddfwriaeth cysylltiedig), ond hefyd am fod y ddeddfwriaeth 

honno wedi'i diwygio, ei hail-ddiwygio a’i hail-wneud mewn ffyrdd anghyson dros 

amser. Mae'r arfer hwn yn creu haenau o ddeddfwriaeth a all fod yn perthyn neu'n 

gyd-gysylltiedig mewn nifer o wahanol ffyrdd, gan wneud y tirlun deddfwriaethol yn 

anodd iawn i gyfreithwyr lywio heb sôn am ddinesydd yr effeithiwyd arno. 

 

10. Mae natur cyfansoddiad y DU, ynghyd â'r broses o ddatganoli pwerau, yn 

cymhlethu'r llyfr statud ymhellach. Mae'r problemau'n arbennig o ddifrifol yng 

Nghymru. Er fod y sefyllfa'n newid yn gyflym, a bod corff cynyddol o gyfreithiau 

wedi'i wneud gan Senedd a Gweinidogion Cymru1, mae'r rhan fwyaf o'r cyfreithiau 

sy'n gymwys i Gymru hefyd yn gymwys o hyd i Loegr neu i Brydain Fawr neu'r DU 

gyfan. Rydym wedi etifeddu y rhan fwyaf o’n cyfreithiau gan Senedd y DU, ac felly 

nid ydynt, ar y cyfan, yn adlewyrchu sefyllfa wleidyddol a chyfansoddiadol y genedl 

fel y mae heddiw.  

 

11. Yn ogystal, mae penderfynu lle y tynnir y llinell rhwng mater sydd wedi'i ddatganoli 

a mater nad yw'n un, gryn dipyn yn anos yng Nghymru nag yn yr Alban a Gogledd 

Iwerddon oherwydd ein trefniadau mwy cul a chymhleth. Mae'r dull cynyddrannol a 

thameidiog o ddatganoli pŵer wedi arwain at ddryswch o ran pwy sy’n gyfrifol. Fel 

enghraifft amlwg, mae llawer o’r pwerau a roddwyd i’r Ysgrifennydd Gwladol gan 

Ddeddfau Seneddol bellach wedi’u trosglwyddo i Weinidogion Cymru, ond nid yw 

hyn yn amlwg yn gyffredinol o eiriad y deddfau eu hunain gan olygu felly ei bod yn 

ymddangos fod pŵer yn parhau i orwedd gyda’r Ysgrifennydd Gwladol. 

 

12. Bydd ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd (UE) yn debygol o ddwysáu'r 

broblem hon. Bydd yr arfer o ymgorffori cyfraith a gynlluniwyd fel cyfraith 

ryngwladol, ac sy’n seiliedig yn bennaf ar greu’r farchnad sengl, fel cyfraith 

ddomestig yn gwaethygu’r broblem o gyfraith anhygyrch. Bydd Deddf yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn troi corff mawr o gyfraith yr UE yn gyfraith 

ddomestig wrth ymadael, ac yn galluogi is-ddeddfwriaeth i ddiwygio’r gyfraith 

honno fel y gall weithredu’n briodol y tu allan i’r UE. Bydd angen deddfwriaeth arall 

hefyd mewn cysylltiad â’r ymadawiad o’r UE, ac mae’r sefyllfa derfynol yn 

parhau’n aneglur, yn enwedig gan fod llawer yn dibynnu ar natur perthynas y DU 

                                            
1 Er gwaethaf eu bodolaeth gymharol fyr fel deddfwrfa a Llywodraeth, mae'r Senedd wedi pasio 63 o 
fesurau neu ddeddfau ers 2007 ac mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud dros 6,000 o offerynnau statudol 
ers 1999 – er bod hyn yn cynrychioli ffracsiwn o lyfr statud y DU 
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â’r UE yn y dyfodol. Bydd angen cymryd camau pellach i resymoli’r gyfraith, ond 

bydd sut y gwneir hynny’n dibynnu ar y graddau y mae safonau Ewropeaidd yn 

cael eu cadw. 

 

Effeithiau andwyol cyfraith anhygyrch 
  

13. Er nad yw'r union gostau ariannol sy'n gysylltiedig â chyfraith anhygyrch yn 

hysbys, mae’n amlwg o natur y problemau a achosir gan gyfraith anhygyrch fod 

costau i’r economi gyfan. Mae cyfraith anhygyrch yn cynyddu’r gost o ddeall y 

gyfraith drwy gynyddu’r amser a’r adnoddau sydd eu hangen i ymchwilio a 

chymhwyso’r gyfraith; nid yn unig i gyfreithwyr mewn practis preifat, neu sy’n 

gweithio’n fewnol yn y sector cyhoeddus neu breifat, ond hefyd i fusnesau a 

dinasyddion a allai ei chael yn amhosibl – neu o leiaf yn anghymesur o ddrud – i 

gyrchu'r gyfraith yn uniongyrchol. At hynny, oherwydd y cyfyngiadau amser ac 

adnoddau, gall cyfraith anhygyrch arwain at ddadansoddiad a chyngor cyfreithiol 

cyfyngedig neu anghywir. Gall hyn yn ei dro gael effaith andwyol, nid yn unig ar y 

busnesau sy'n dibynnu ar eu dadansoddiad eu hunain neu ar gyngor cyfreithiol 

ond hefyd, yn y pen draw, ar system y llysoedd; y cyrff fydd yn gorfod datrys 

anghydfodau sy'n deillio o'r gwallau hyn. Byddai gwella hygyrchedd y gyfraith yn 

lleihau'r costau sy'n gysylltiedig â'r materion hyn ac o fudd i bobl Cymru. 

 

14. Yn fwy arwyddocaol mwy na thebyg, fodd bynnag, yw cost cymdeithasol y sefyllfa 

bresennol. Mae gallu dod o hyd i’r gyfraith a’i deall yn weddol rhwydd yn hanfodol 

er mwyn i ddinasyddion allu mwynhau’r manteision, a pharchu’r rhwymedigaethau, 

y mae’r gyfraith yn eu rhoi iddynt neu’n gosod arnynt. O gofio fod mynediad at 

gyfiawnder ac yn arbennig cyngor cyfreithiol a ariennir gan y wladwriaeth, dan fath 

fygythiad, mae sicrhau fod gan bobl gyfle teg i ddeall y gyfraith yn hanfodol. Mae’n 

mynd at galon cenedl a lywodraethir gan reolaeth y gyfraith. 

 
Y camau a gymerwyd hyd yn hyn i wella cyfraith Cymru  

 
Diwygio cyfraith Cymru  

 
15. Oherwydd fod llawer o gymhlethdod y gyfraith yn deillio o ddeddfwriaeth sy'n 

berthnasol i'r bedair rhan o'r DU yn cael eu cydblethu, un o'n nodau wrth ddeddfu 

yw datblygu cyfraith sy’n sefyll ar wahân ar gyfer Cymru. Fodd bynnag, nid yw hyn 

mor syml ag y mae’n ymddangos. Gall hyd llawer o ddeddfiadau, a’r nifer uchel o 

ddeddfiadau sy’n bodoli’n aml ar unrhyw bwnc penodol, ei gwneud yn anymarferol. 

Y rheswm am hyn yw taw dim ond newidiadau cymharol fach ac hunangynhwysol i 

ddeddfwriaeth sydd ei angen yn aml er mwyn gwireddu cynigion polisi ar gyfer 

diwygio’r gyfraith. Mewn achos o’r fath, mae bron wastad yn llawer haws diwygio’r 

gyfraith bresennol, yn hytrach na dechrau creu cyfraith gwbl newydd i Gymru sy’n 

sefyll ar wahân. 
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16. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi gallu cyfuno nifer o gynigion ar gyfer 

diwygio deddfwriaeth gyda’r nod o wneud y gyfraith yn fwy hygyrch. Yn gyffredinol, 

gellir gwneud hyn mewn dau amgylchiad: yn gyntaf, lle mae nifer y newidiadau i’r 

gyfraith a gynigir, ac ehangder eu cynnwys, yn golygu fod dechrau gyda dalen lân 

o bapur yn symlach na newid y gyfraith bresennol; ac, yn ail, lle mae pwnc y 

gyfraith sy’n cael ei newid ynddo’i hun yn gymharol gul (ac felly â llai o gynnwys). 

 

17. Enghraifft o ddeddfwriaeth a oedd yn hir ac yn eang ei heffaith yw Deddf Rhentu 

Cartrefi (Cymru) 2016. Gweithredu cynigion o fewn adroddiad gan Gomisiwn y 

Gyfraith a gyhoeddwyd gyntaf yn 20062 a wnaeth y Ddeddf hon. Gwahaniaethodd 

y Ddeddf â Bil gwreiddiol Comisiwn y Gyfraith mewn nifer o ffyrdd, ond cadwodd y 

prif bwyntiau arloesol megis rhagnodi darpariaethau craidd yn ymwneud â’r 

berthynas rhwng landlordiaid a thenantiaid y mae’n rhaid eu cynnwys mewn 

contractau. Yn gyffredinol diben y Ddeddf yw ei gwneud yn symlach ac yn haws i 

rentu cartref, gan ddisodli’r darnau amrywiol a chymhleth o ddeddfwriaeth 

tenantiaeth bresennol gydag un fframwaith cyfreithiol clir. Mae’r fframwaith 

hwnnw’n benodol i Gymru sy’n golygu ei fod felly’n bwrpasol ac yn ddwyieithog. 

 

18. Mae enghraifft debyg ym maes gofal cymdeithasol. Rhyngddynt, mae Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 (sy’n seiliedig yn rhannol eto ar 

adroddiad gan Gomisiwn y Gyfraith) a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 

Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn cynnwys y gyfraith ar ofal cymdeithasol yng 

Nghymru bron yn ei gyfanrwydd. Ni chafodd yr holl gyfraith hon ei diwygio ond 

golygodd maint y newid yn y gyfraith mai’r dull synhwyrol oedd ailddatgan y 

meysydd hynny o’r gyfraith nad effeithiwyd arnynt. Unwaith eto roedd gan hyn y 

fantais o osod y gyfraith yn gliriach, yn ddwyieithog ac o fewn cyd-destun 

cydlynus. 

 
Ail-ddatgan cyfraith Cymru  
 
19. Fel y cyfeirir uchod, mae "ail-ddatgan" y gyfraith yn gysyniad pwysig. Yn ein cyd-

destun ni, mae hyn yn golygu bod darpariaethau deddfwriaethol sy’n gysylltiedig â 

darpariaethau deddfwriaethol eraill sy’n cael eu diwygio’n cael eu hail-lunio o fewn 

cyd-destun Cymreig newydd. Mae gwneud hyn yn golygu datgymhwyso’r 

darpariaethau gwreiddiol (naill ai drwy eu diddymu neu ar yr amod nad ydynt 

bellach yn gymwys i Gymru), eu hail-ddrafftio (yn ddwyieithog) mewn arddull 

fodern a’u hail-greu ar y cyd â’r gyfraith sydd wedi’i newid. 

 

20. Efallai mai’r enghraifft orau ac amlycaf o’r arfer hwn oedd ein dull o newid y 

gyfraith ar gydsynio i roi organau. Cyn ei ddiwygio i Gymru roedd y gyfraith ar 

ddefnyddio organau wedi’i chynnwys yn Neddf Meinweoedd Dynol 2004, sy’n 

                                            
2 Ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei bwriad i weithredu Bil Comisiwn y gyfraith, cyhoeddodd Comisiwn 
y gyfraith yr adroddiad "rhentu cartrefi yng Nghymru" (Rhif y gyfraith 337) yn 2013, a diweddarodd yr 
adroddiad gwreiddiol ac a ymdriniodd â materion ychwanegol sy ' n benodol i Gymru 
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rheoleiddio’r gyfraith ar ddefnyddio rhannau o’r corff dynol at 15 o ddibenion 

gwahanol. Mae’r Ddeddf hon yn gymwys i Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. O 

safbwynt y Cwnsleriaid Deddfwriaethol hynny oedd â’r dasg o ddrafftio’r newid yn 

y gyfraith, byddai diwygio’r ddeddfwriaeth bresennol hon wedi bod yn waith 

symlach. Fodd bynnag, byddai hyn hefyd wedi golygu gwneud darpariaethau 

newydd wedi’u haddasu ar gyfer Cymru o fewn fframwaith sydd hefyd yn 

berthnasol y tu allan i Gymru. Y canlyniad fyddai fod y Bil a fyddai’n hyrwyddo’r 

newid, a’r ddeddfwriaeth a ddiwygiwyd yn y pen draw, wedi bod yn anos i eraill ei 

deall. O ganlyniad gwnaed y penderfyniad i ail-ddeddfu (ar gyfer Cymru’n unig, ac 

yn ddwyieithog) yr holl gyfraith ar gydsynio i ddefnyddio organau at ddibenion 

trawsblannu’n unig. Roedd hyn yn golygu creu pedair adran newydd (yn nodi’r 

newid yn y gyfraith) ac ail-ddatgan 26 o adrannau (a oedd yn cynnwys y cyd-

destun ar gyfer y newid y gyfraith) yn Neddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013. 

 

21. Enghraifft nodedig arall, sydd efallai’n gyfuniad o’r ddau ddull y cyfeirir atynt 

uchod, oedd Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013. Dechreuodd y Bil Aelod hwn 

fel cynnig i wneud chwe newid o sylwedd i’r gyfraith bresennol, a oedd yn gymwys 

i Gymru a Lloegr. Er na fyddai’r newidiadau hynny wedi cyfiawnhau ail-ddeddfu’r 

holl gyfraith (h.y. nid oedd y newid cyfreithiol arfaethedig yn bellgyrhaeddol), 

diwygiwyd y gyfraith bresennol gynifer o weithiau (gan gynnwys nifer o 

ddarpariaethau a oedd yn berthnasol i Lloegr yn unig), roedd eisoes yn gymhleth. 

Gwnaed penderfyniad, felly, gan y Llywodraeth i newid y Bil fel y byddai’n diwygio 

ac yn ail-ddatgan yr holl ddeddfwriaeth ar gartrefi symudol yng Nghymru. Roedd 

hon yn broses heriol a mwy dwys o ran adnoddau ond yn y diwedd roedd y 

gyfraith yn llawer cliriach na’r hyn a fyddai fel arall. 

 
Prosiectau Comisiwn y Gyfraith  

 
22. Creodd Deddf Comisiynau y Gyfraith 1965 ddau Gomisiwn, un gyda'r dasg o gadw 

cyfraith Cymru a Lloegr dan adolygiad ac un â'r un cyfrifoldeb am yr Alban. Nodau 

Comisiwn y Gyfraith ar gyfer Cymru a Lloegr yw: 

 

 sicrhau fod y gyfraith mor deg, modern, syml ac mor gost-effeithiol â phosibl,  

 cynnal ymchwil ac ymgynghori er mwyn gwneud argymhellion systematig i'w 

hystyried gan Senedd y Deyrnas Unedig, a  

 codeiddio'r gyfraith, dileu anghysonderau, diddymu deddfiadau diangen a 

lleihau'r nifer o statudau ar wahân. 

 

23. Cafodd Deddf 1965 ei diwygio’n ddiweddar i ddarparu (ymhlith materion eraill) 

mecanwaith newydd i Weinidogion Cymru gyfeirio materion i’r Comisiwn (rhywbeth 

a oedd wedi’i reoli’n flaenorol gan yr Arglwydd Ganghellor). 

 

24. Ar gais Llywodraeth Cymru, roedd deuddegfed rhaglen diwygio’r gyfraith y 

Comisiwn wedi cynnwys prosiect yn ystyried "Ffurf a hygyrchedd y gyfraith sy’n 
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gymwys yng Nghymru". Wrth wraidd adroddiad y Comisiwn (a gyhoeddwyd ym 

mis Mehefin 2016), ac yn ganolog i’r dasg o wneud cyfraith Cymru’n fwy hygyrch, 

yw’r angen i atgyfnerthu ac wedyn codeiddio cyfraith Cymru. Gwnaeth Comisiwn y 

Gyfraith 32 o argymhellion ac y mae bron bob un ohonynt wedi’u derbyn neu eu 

derbyn mewn egwyddor gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys yr angen i gynnal 

rhaglenni rheolaidd i gydgrynhoi a chodeiddio. Dylanwadodd yr adroddiad ar y 

broses o ddatblygu Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 a gaiff ei hystyried yn 

fanylach isod. 

 

25. Roedd uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer llyfr statud y dyfodol eisoes yn glir, 

ond roedd cymorth Comisiwn y Gyfraith yn arbennig o ddefnyddiol er mwyn craffu 

ar yr hyn a oedd yn cael ei gynnig. Gwnaed hyn gan ddefnyddio gwybodaeth 

dechnegol y Comisiynwyr a’u swyddogion, a thrwy ymgynghori â’r proffesiwn 

cyfreithiol ehangach ac eraill sy’n defnyddio deddfwriaeth. 

 

26. Yn ogystal, gall Comisiwn y Gyfraith ddarparu, neu alw ar arbenigedd penodol ar 

unrhyw bwnc i gynorthwyo Llywodraeth Cymru. Mae prosiect mawr ar y gweill i 

foderneiddio a chydgrynhoi’r gyfraith ar gynllunio yng Nghymru3. Mae hwn yn 

dwyn ynghyd arbenigedd polisi a chyfreithiol Llywodraeth Cymru a’r Comisiwn, 

gan weithio’n agos gyda Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol. 

 

27. Y disgwyl ydy y bydd Comisiwn y Gyfraith hefyd yn dechrau prosiect yn 

ddiweddarach eleni i adolygu’r gyfraith sy’n llywodraethu gweithrediad 

tribiwnlysoedd datganoledig Cymru. Mae’r rheolau a’r gweithdrefnau presennol ar 

gyfer gwahanol dribiwnlysoedd datganoledig Cymru’n gymhleth ac yn anghyson, 

ar ôl datblygu’n dameidiog o wahanol ddarpariaethau deddfwriaethol yn ymwneud 

â phynciau gwahanol y tribiwnlysoedd. Datblygwyd llawer o’r ddeddfwriaeth hon 

cyn datganoli, a hefyd cyn cydnabod fod tribiwnlysoedd yn arfer swyddogaeth 

farnwrol y wladwriaeth, yn hytrach na’r swyddogaeth weithredol. Ymhellach, nid 

yw’r ddeddfwriaeth yn ystyried rôl Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, a gyflwynwyd 

gan Ddeddf Cymru 2017. Yn amodol ar gymeradwyaeth weinidogol, bwriedir i’r 

prosiect arwain at ddatblygu Bil Tribiwnlysoedd newydd i Gymru, wedi’i gynllunio i 

weithredu un system rheoleiddio ar gyfer tribiwnlysoedd yng Nghymru. 

 

Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 

 
28. Diben Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yw gwneud cyfraith Cymru’n fwy 

hygyrch, clir a syml i’w defnyddio. Mae’n gwneud darpariaeth ynghylch dehongli a 

gweithredu deddfwriaeth Cymru, ac mae’n ei gwneud yn ofynnol i’r Cwnsler 

Cyffredinol a Gweinidogion Cymru gymryd camau i wella hygyrchedd cyfraith 

Cymru. 

                                            
3 Rydym hefyd yn gweithio ar gydgrynhoi cyfraith treftadaeth, ond dydy Comisiwn y Gyfraith ddim yn ran 
o’r gwaith hynny.  

Tudalen y pecyn 28



 

14 

 

 

29. Amcan y polisi yw gwella hygyrchedd cyfraith Cymru. Er y bydd datrys y materion 

hyn yn galw am ymdrech ar y cyd o fewn y Senedd, Llywodraeth Cymru a thu 

hwnt, mae gan y Cwnsler Cyffredinol y cyfrifoldeb o oruchwylio hygyrchedd 

cyfraith Cymru gyfan. Bwriedir i hyn gael ei gyflawni drwy ei gwneud yn ofynnol i’r 

Cwnsler Cyffredinol adolygu hygyrchedd cyfraith Cymru’n barhaus, ac i 

Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol gyflwyno rhaglen o brosiectau a 

gynlluniwyd i wneud y gyfraith yn fwy hygyrch. Mae hyn yn golygu bod modd rhoi 

sylw hir dymor i’r ymdrech barhaus fydd ei angen i greu llyfr statud modern, 

trefnus a dwyieithog i Gymru. 

 

30. Mae rhwymedigaeth y Cwnsler Cyffredinol hefyd yn berthnasol pan fydd 

Gweinidogion Cymru’n ystyried a ddylid cynnig deddfwriaeth newydd. Mewn 

sefyllfaoedd o’r fath, dylid ystyried sut y gallai’r dull o ddeddfu effeithio ar 

hygyrchedd y gyfraith. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu y byddai’n rhaid i 

Weinidogion Cymru ddeddfu mewn ffordd benodol mewn unrhyw achos unigol. 

 

31. Ar gyfer pob tymor y Senedd (gan ddechrau gyda thymor sy’n dechrau yn 2021) 

rhaid i Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol ddatblygu a gweithredu rhaglen 

o weithgareddau a luniwyd i wella hygyrchedd cyfraith Cymru. Bydd cynnwys 

penodol pob rhaglen yn fater i Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol ar y 

pryd, ond rhaid i bob rhaglen wneud darpariaeth i gydgrynhoi a chodeiddio cyfraith 

Cymru, cynnal cyfraith sydd wedi’i chodeiddio, hyrwyddo ymwybyddiaeth a 

dealltwriaeth o gyfraith Cymru, a hwyluso defnydd o’r Gymraeg. 

 

32. Yr hyn sy’n hanfodol i lwyddiant cydgrynhoi a chodeiddio’r gyfraith yw bod y ddau 

yn parhau dros y tymor hir ac yn dod yn rhan dderbyniol o’r diwylliant deddfu yng 

Nghymru. Mae hyn yn golygu derbyn bod y gyfraith yn esblygu’n gyson a bod yn 

rhaid, hyd yn oed ar ôl iddi gael ei chydgrynhoi’n gyntaf, gael ei hailystyried o bryd 

i’w gilydd er mwyn sicrhau ei bod yn dal yn drefnus ac yn hygyrch. Mae hefyd yn 

golygu cynnal strwythur y llyfr statud (ond nid y cynnwys, a fydd bob amser yn 

newid yn unol â pholisi a dymuniadau gwleidyddol). 

 

33. Wrth baratoi rhaglen bydd yn bwysig cymryd barn y cyhoedd. Prif ddiben hynny 

fydd sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y meysydd cyfraith hynny y mae angen eu 

cydgrynhoi fwyaf, a’r rhai a gaiff yr effaith fwyaf ar ddefnyddwyr deddfwriaeth (p’un 

ai yn gyrff cyhoeddus, busnesau neu ddinasyddion). Rhagwelir y bydd y rhaglen 

gyntaf yn cael ei pharatoi ar ffurf drafft ac yr ymgynghorir arni yn ystod haf 2021, 

cyn iddi gael ei chytuno gan Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol a’i gosod 

gerbron y Senedd. 

 

34. Wrth ddatblygu cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhaglen gyntaf, ceisir barn 

yn awr ar feysydd penodol o’r gyfraith y mae defnyddwyr yn eu cael yn arbennig o 

anhygyrch – gweler Pennod 4 am ragor o wybodaeth am hyn. 
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Dechrau’r broses o gydgrynhoi a godeiddio’r gyfraith 

 

35. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig ymdrin â’r broses o wneud y gyfraith yn fwy 

hygyrch drwy bedair prif fenter, ac edrychir ar bob un ohonynt yn fanylach yn y 

penodau canlynol: 

 

 gosod fframwaith ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth fesul pwnc drwy gynllun 

dosbarthu sy’n categoreiddio (neu Dacsonomeg) ei gynnwys (gweler Pennod 

3); 

 

 ail-wneud cyfraith Cymru yn unol â’r dosbarthiad hwnnw yn bennaf drwy 

gydgrynhoi’r ddeddfwriaeth bresennol (gweler Pennod 4); 

 

 dechrau proses o godeiddio’r gyfraith unwaith y bydd wedi’i chydgrynhoi fel ei 

bod yn aros o fewn y cynllun dosbarthu heb amlhau (gweler Pennod 5); a 

 

 gwella ein cyfathrebu ynghylch y gyfraith a darparu mwy o eglurhad 

anneddfwriaethol o’i hystyr (gweler Pennod 6). 
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Pennod 2: Categoreiddio cyfraith Cymru  

 
 
36. Y cam nesaf ar y daith i greu llyfr statud gweddus i Gymru yw pennu sut yr hoffem 

i'r llyfr statud gael ei drefnu. Bwriedir gwneud hyn drwy ddatblygu system o 

gategoreiddio'r gyfraith – mewn geiriau eraill creu tacsonomeg o'i deunydd pwnc, y 

byddwn yn ei defnyddio er mwyn trefnu'r amrywiol ddeddfau, offerynnau statudol a 

mathau eraill o is-ddeddfwriaeth sy'n ffurfio'r gyfraith. 

 

37. Yn ogystal â phennu tacsonomeg lefel uchel, mae angen gwaith manwl i fapio 

cynnwys y llyfr statud presennol mewn meysydd datganoledig er mwyn pennu pa 

ddeddfiadau ddylai ddod o dan bob pennawd y tacsonomeg. Byddai hyn yn ei dro 

yn ein galluogi i ehangu'r tacsonomeg i haen fwy penodol o bynciau y byddai'r 

gyfraith yn cael ei threfnu ar ei chyfer. 

 

38. Er mwyn ein cynorthwyo i ddeall sut y gellid trefnu'r gyfraith, mae Swyddfa'r 

Cwnsleriaid Deddfwriaethol eisoes wedi datblygu tacsonomeg ddangosol o godau 

posibl (gwelir Atodiad A). Cyhoeddwyd hwn am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr 2018 

er gwybodaeth, ac er na chafodd ei gynllunio i gwmpasu pob maes o gyfraith 

ddatganoledig, awgryma’r tacsonomeg sut y gellid trefnu deddfwriaeth yn y rhan 

fwyaf o feysydd allweddol. Mae angen rhoi ystyriaeth bellach i'r rhaniad dangosol 

hwn, gan gynnwys cwmpasu a dadansoddiad manylach o'r gyfraith bresennol. 

Bydd hon yn broses barhaus dros y 18 mis nesaf, ond bellach ceisir barn 

rhanddeiliaid ar y cynigion cychwynnol. 

 
39. Y nod yw trefnu'r llyfr statud drwy gyfeirio at gategorïau pwnc a ddeëllir yn 

gyffredin, ac felly hoffai Llywodraeth Cymru wybod a yw defnyddwyr y llyfr statud 

yn ystyried fod y pynciau a'r is-bynciau arfaethedig wedi’u trefnu mewn ffordd sy'n 

rhesymegol ac yn synhwyrol iddynt. Rydym yn cydnabod fod yna gwestiynau 

dyrys ynghylch ble y dylai’r ffiniau gael eu gosod. 

 

40. Bydd sefydlu dosbarthiad rhesymegol a chlir yn galluogi Llywodraeth Cymru i 

ddatblygu dull newydd o gyhoeddi'r gyfraith fel y mae, yn ôl pwnc y cynnwys. Bydd 

hyn yn cyflawni dau ddiben, sef (yn gyntaf) creu ffordd gymharol gyflym o wella'r 

ffordd y caiff y gyfraith ei chyhoeddi ac (yn ail) sefydlu man cychwyn clir ar gyfer y 

mentrau pellach sydd eu hangen i wneud y ddeddfwriaeth yn wirioneddol hygyrch. 

 

41. Gan weithio ar y cyd â'r Archifau Cenedlaethol, mae'n fwriad gan Lywodraeth 

Cymru, felly, ddatblygu cronfa ddata newydd o ddeddfwriaeth mewn meysydd 

sydd wedi'u datganoli. Bydd hyn yn debyg i'r gwasanaeth a ddarperir ar hyn o bryd 

ar wefan legislation.gov.uk o'r enw "Defralex"4, gwasanaeth a ddatblygwyd gan 

adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Llywodraeth y DU.  

                                            
4 Ar gael yn: http://www.legislation.gov.uk/defralex 
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42. Mae Defralex yn ychwanegu cam ychwanegol at y broses arferol o gyhoeddi 

deddfwriaeth ar legislation.gov.uk, gan alluogi i feysydd gwybodaeth ychwanegol 

gael eu cipio a'u harddangos sydd o ddiddordeb i'r adran a'i rhanddeiliaid. Mae'r 

rhain yn cynnwys y 'categori' (e.e. iechyd a lles anifeiliaid, yr amgylchedd), 

'ffynhonnell' y ddeddfwriaeth (i wahaniaethu rhwng deddfwriaeth sydd o darddiad 

yr UE, yn rhyngwladol neu'n ddomestig), a'r math o nodweddion deddfwriaethol a 

gyflwynwyd (e.e. trwyddedau, tramgwyddau, ffioedd neu daliadau). Gellir 

ychwanegu dogfennau cysylltiedig a allai fod o ddiddordeb i'r cyhoedd ac sy'n 

gwella tryloywder i ddeddfwriaeth benodol hefyd, megis asesiadau effaith ac 

ymatebion i ymgynghoriadau. 

 

43. Bydd Llywodraeth Cymru’n datblygu system debyg (ac mae’r enw “Cymrulex” 

wedi’i fabwysiadu fel enw gweithio) a fydd yn trefnu deddfwriaeth newydd yn y lle 

cyntaf mewn modd tebyg i “Defralex” drwy gyfeirio at ein tacsonomeg pwnc a’r 

system ddosbarthu ehangach sy'n cael ei ddatblygu. Unwaith y bydd hynny ar 

waith byddwn yn gweithio'n ôl i drefnu'r holl ddeddfwriaeth bresennol yn ôl-

weithredol gan ddefnyddio'r un meini prawf dosbarthu. 

 

44. Bydd y broses hon o drefnu deddfwriaeth yn ôl categorïau o bynciau hefyd yn 

llywio'r cam nesaf yn y broses – cyfuno'r gyfraith bresennol honno a'i chyhoeddi fel 

Codau. 

 
 
Cwestiwn 1: Gan gyfeirio at y tacsonomeg drafft yn Atodiad 1, a ydych yn cytuno 

â'r strwythur o bynciau ac is-bynciau a awgrymir?  

 

Cwestiwn 2: A oes gennych unrhyw awgrymiadau er mwyn gwella'r tacsonomeg 

drafft hwn?  
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Pennod 3: Cydgrynhoi cyfraith Cymru 

  
Beth yw cydgrynhoi? 

  
45. Diben cydgrynhoi deddfwriaeth yw gwella mynediad at y gyfraith. Gwneir hyn drwy 

gyfuno’r cyfan neu’r rhan fwyaf o’r ddeddfwriaeth (cynradd yn gyffredinol) ar bwnc 

fel y gellir dod o hyd iddi’n hawdd. Ymhellach, caiff y ffurf a’r modd y caiff y gyfraith 

ei drafftio ei moderneiddio i’w gwneud yn haws ei deall a’i chymhwyso. Mae 

diffiniadau o eiriaduron yn cyfeirio at gydgrynhoi fel y weithred neu’r broses o 

"gyfuno nifer o bethau i greu un cyfanwaith mwy effeithiol neu gydlynus" neu 

"gwneud rhywbeth yn gryfach". Nod Llywodraeth Cymru yw gwneud y ddau beth. 

 

46. Mae cydgrynhoi’r gyfraith yn gyffredinol yn golygu dod â’r holl ddeddfwriaeth ar 

bwnc penodol at ei gilydd, gan ymgorffori’n well newidiadau a wnaed i ddeddf ar ôl 

iddi gael ei deddfu, moderneiddio’r iaith, yr arddull drafftio a’r strwythur. Mae’n 

debyg i’r syniad o "ail-ddatganiad" y cyfeiriwyd ato’n y bennod flaenorol yn yr ystyr 

ei fod yn golygu ail-lunio’r gyfraith bresennol. Er hyn, mae cydgrynhoi’n gyffredinol 

yn gymwys i Ddeddf gyfan ac yn aml llawer o ddeddfau, drwy ddiweddaru 

darpariaethau a’u dwyn ynghyd. Yng Nghymru, bydd cydgrynhoi’r gyfraith yn 

golygu ail-ddeddfu cyfreithiau a wnaed yn flaenorol gan Senedd y DU, gan wneud 

hynny’n ddwyieithog. 

 

47. Er bod manteision cydgrynhoi’n glir, a bod ymarferion cydgrynhoi’n cael eu cynnal 

fel mater o drefn mewn llawer o awdurdodaethau’r Gymanwlad, ychydig iawn o 

gydgrynhoi sydd wedi digwydd yn y DU dros y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn er 

gwaethaf fod y broses cydgrynhoi’n rhan o gylch gwaith Comisiwn y Gyfraith, corff 

sydd wedi bod yn ymwybodol ers amser o’r angen i ddod â threfn i’r llyfr statud. 

Mae’n bwysig deall pam fod cyn lleied wedi’i wneud i gydgrynhoi’r gyfraith yn y DU 

o ystyried y manteision amlwg wrth wella hygyrchedd. 

 

48. Yn draddodiadol, efallai fod blaenoriaeth wedi’i rhoi i newid y gyfraith, i adlewyrchu 

polisïau a mentrau deddfwriaethol newydd ac i fynd i’r afael â’r materion sy’n 

effeithio fwyaf ar y dinesydd . Gwneir hyn ar sail achosion unigol, ac o ganlyniad 

nid yw hygyrchedd y llyfr statud yn ei gyfanrwydd yn brif ystyriaeth.  

 

49. Yn ogystal, mae problemau eraill mwy ymarferol. Mae cydgrynhoi’r gyfraith yn 

cymryd llawer o amser ac mae’n dibynnu’n helaeth ar adnodd drafftio 

deddfwriaethol arbenigol prin. Rhaid i’r gyfraith sy’n cael ei chydgrynhoi fod yn 

gymharol statig hefyd, mewn geiriau eraill rhaid iddi sefyll yn ddigon hir iddi gael ei 

chydgrynhoi. Mae yna berygl, felly, o gychwyn ar broses o gydgrynhoi ar raddfa 

fawr a chanfod fod y blaenoriaethau gwleidyddol yn newid, a bod ffocws newydd 

yn dod i’r amlwg i ddiwygio’r gyfraith cyn y gellir cwblhau’r cydgrynhoi. 
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50. Yn rhannol, am y rhesymau hyn, mae Llywodraeth Cymru’n amcanu i osod 

rhwymedigaeth statudol arni ei hun i barhau i adolygu hygyrchedd y gyfraith ac i 

gyflwyno rhaglen o weithgareddau er mwyn ceisio’u gwella. Fodd bynnag, mae 

Llywodraeth Cymru a’r Senedd yn ymwybodol o’r broblem hon ac yn 

gwerthfawrogi ei bod yn arbennig o ddifrifol yng Nghymru. Mae datblygu llyfr 

statud sy’n addas yn rhan o’n gweledigaeth ehangach ar gyfer gwella’r ffordd y 

caiff Cymru ei llywodraethu. 

  
Craffu ar y broses gydgrynhoi  

  
51. Bydd angen i’r broses o ddatblygu rhaglenni gweithgareddau sydd â’r nod o wella 

hygyrchedd y gyfraith a chynhyrchu Biliau cydgrynhoi sicrhau cydbwysedd priodol 

rhwng bod yn hwylus ar y naill law a’r angen i graffu ar y llall. Rhaid cofio fod y 

broses o gydgrynhoi’n dechnegol ac nad yw’n caniatáu unrhyw newid sylweddol i 

sylwedd y gyfraith. Nid sicrhau diwygio polisi yw ei ddiben, gyda’r canlyniad o 

ddatblygu, craffu a phasio Bil, datblygu’r Bil cydgrynhoi yw’r broses gyfreithiol 

allweddol. 

 

52. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru’n ymwybodol iawn hefyd fod yn rhaid i ni 

ganolbwyntio ein hymdrechion ar weithgarwch a fydd o fudd i randdeiliaid ac a 

fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf. Yn ogystal, mae cydgrynhoi, wrth gwrs, yn 

golygu deddfu ac afraid dweud fod yn rhaid i’r hyn a wneir fod yn destun gwaith 

craffu priodol gan ein Senedd. Felly mae’n rhaid i’r rhaglenni a ragwelir gan 

Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 fod yn destun ymgynghoriad a rhaid craffu ar 

y Biliau cydgrynhoi a ddaw i’r amlwg. 

 

53. Ar hyn o bryd5, nid oes gan y Senedd weithdrefn benodol o dan ei Reolau 

Sefydlog ar gyfer ystyried Bil cydgrynhoi. Argymhellodd Pwyllgor Busnes y 

Senedd a Phwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Senedd diwethaf 

y dylid cyflwyno gweithdrefn o’r fath. Ym mis Rhagfyr 2016 ysgrifennodd y Cwnsler 

Cyffredinol (ar y pryd) at y Pwyllgor Busnes yn awgrymu fod swyddogion o’r 

Llywodraeth a Chomisiwn y Senedd yn cydweithio i ddatblygu gweithdrefn, fel 

rhan o’r ymateb i adroddiad 2016 Comisiwn y Gyfraith. 

 

54. Ym mis Gorffennaf eleni, cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amlinelliad bras o 

weithdrefn o’r fath, ac yn ddiweddar mae wedi dechrau ystyried Rheol Sefydlog 

ddrafft a chanllawiau i’r Llywydd. Mae’r Pwyllgor Busnes wrthi’n ymgynghori â’r 

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynglŷn â’r rheini. 

 

55. O ganlyniad i ymwneud yn agos â'r broses o lunio’r weithdrefn ddrafft, mae ein 

gweledigaeth ar gyfer cydgrynhoi’r gyfraith yn gwbl gyson â’r cynigion sy’n cael eu 

hystyried gan y Pwyllgor Busnes. Mae’r hyn sy’n dilyn isod yn adlewyrchu hynny. 

                                            
5 Ar adeg cyhoeddi'r datganiad sefyllfa hwn 
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Byddwn yn parhau i weithio gyda’r Llywydd a’r Pwyllgor Busnes i gyflwyno 

cynigion i Aelodau’r Senedd eu hystyried yn y dyfodol agos. Er hyn, fel man 

cychwyn dylem fod yn glir nad yw’r rheolau ynglŷn â’r hyn y gall Bil cydgrynhoi ei 

wneud yn fater i’r Weithrediaeth ond yn hytrach i’r Ddeddfwrfa. 

 

56. Gan y bydd hon yn rhaglen a ddilynir gan y Llywodraeth, a chan mai’r Llywodraeth 

yn y pen draw sy’n gyfrifol am gydlyniad y llyfr statud, y bwriad yw y bydd Bil 

cydgrynhoi’n cael ei gyflwyno i’r Senedd gan aelod o’r Llywodraeth (yn hytrach 

nag fel Bil Aelod, neu Fil Pwyllgor neu Gomisiwn). Mae hyn yn gyson ag arfer 

mewn mannau eraill, ac yn ein cyd-destun, byddai’r Cwnsler Cyffredinol yn 

debygol o’i gyflwyno. Diben Bil o’r fath fyddai cydgrynhoi’r ddeddfwriaeth sylfaenol 

bresennol a gallai hefyd gynnwys is-ddeddfwriaeth neu reolau cyfraith gyffredin. 

 
Y math o faterion y gellir ymdrin â hwy mewn ymarfer cydgrynhoi 

 
57. Mae cydgrynhoi’r gyfraith - yn enwedig yng nghyd-destun Cymru - yn fater 

cymhleth ac mae’n debygol o ddatgelu anghysonderau ac eithriadau’n y 

ddeddfwriaeth bresennol. Gall cynhyrchu fersiwn modern a hygyrch o’r gyfraith 

bresennol hefyd alw am wneud mân newidiadau. Gall gwelliannau o’r fath fod yn 

fân ac yn annadleuol, ond bydd rhaid ymdrin ag unrhyw newid arall y gallai’r 

Llywodraeth ddymuno ei ddilyn yn ôl yr angen drwy Fil diwygio (a’i ystyried gan y 

Senedd o dan Reol Sefydlog 26). 

 

58. Wrth ddatblygu ein safbwynt ar natur a graddau’r broses o gydgrynhoi, rydym wedi 

ystyried enghreifftiau o filiau o’r fath yn y DU, yn ogystal ag edrych i wledydd eraill 

y Gymanwlad (gan gynnwys Seland Newydd ac Awstralia). Ceir sawl nodwedd 

gyffredin o gydgrynhoi, ac ystyrir y rhain ymhellach isod, o safbwynt y cyd-destun 

Cymreig. 

 
Trefniadaeth, iaith a fformat 

 
59. Gall Biliau cydgrynhoi ail-ddatgan y ddeddfwriaeth bresennol gydag unrhyw 

newidiadau mewn trefn, iaith neu fformat sy’n briodol i wella cyflwyniad y gyfraith a 

sicrhau cysondeb â’r arferion drafftio cyfredol6. 

 

60. Gall paratoi Bil cydgrynhoi arwain at ddeddfwriaeth sy’n edrych yn wahanol iawn i’r 

testun gwreiddiol. Gellir cyflawni newidiadau cyflwyniadol arwyddocaol a 

gynlluniwyd i foderneiddio’r iaith a gwneud ei strwythur yn fwy hygyrch heb wneud 

newidiadau i effaith y gyfraith. 

 

61. Yn ymarferol, gallai hyn gynnwys: 

 

                                            
6  Mae'r arferion drafftio presennol wedi'u nodi yn Neddfau ysgrifennu Cymru: Canllaw i'r drafftio 
deddfwriaethol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru (Hydref 2019) 
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a. ail-rifo ac aildrefnu darpariaethau a mynegi darpariaethau mewn ffordd sy’n 

adlewyrchu eu heffaith gyfreithiol wirioneddol7, 

 

b. newid iaith deddfwriaeth sy’n bodoli’n Saesneg yn unig er mwyn hwyluso’r 

broses o lunio Bil dwyieithog cydlynol. Byddai ymarfer cydgrynhoi hefyd yn 

mabwysiadu iaith niwtral o ran rhyw ac yn moderneiddio’r iaith mewn unrhyw 

ffordd arall (gan gynnwys drwy hepgor geiriad diangen), 

 

c. mabwysiadu newidiadau eraill mewn fformat megis labeli a phenawdau; 

tablau newydd, fformiwlâu neu ffyrdd eraill o gyflwyno gwybodaeth; gan 

gynnwys cymhorthion llywio fel trobwyntiau a darpariaethau cyfeirio8, 

 

d. mae’n bosibl ei fod yn cynnwys darpariaethau llawn deddfwriaeth arall sydd 

wedi’u hymgorffori’n y ddeddfwriaeth sydd wedi’i gydgrynhoi. 

 
Egluro’r cais neu’r effaith 

 
62. Gall cais neu effaith y darpariaethau presennol fod yn aneglur oherwydd bod eu 

drafftio’n creu amheuaeth neu amwysedd (er enghraifft, ansicrwydd ynghylch pryd 

mae cyfnod o amser yn dod i ben neu ynghylch pa gyrff sy’n ddarostyngedig i 

ddyletswydd). Dylai Bil cydgrynhoi allu egluro’r ystyr a fwriedir, er enghraifft drwy 

sillafu’n fwy eglur pan fydd darpariaeth neu ddiffiniad penodol yn gymwys. Yn y 

ddeddfwriaeth bresennol sy’n ddwyieithog, gall yr eglurhad gynnwys cysoni 

unrhyw amwysedd yn y naill iaith neu’r llall. 

 

63. Gall eglurhad gynnwys llenwi bylchau yn y ddeddfwriaeth, er enghraifft drwy 

gynnwys diffiniadau o dermau nad yw’r ddeddfwriaeth bresennol yn eu diffinio, neu 

drwy egluro fod cymhwysiad darpariaeth yn gyfyngedig i’r achosion penodol y 

mae’n berthnasol iddynt . Yng nghyd-destun Cymru, gallai hyn gynnwys egluro 

effaith trosglwyddo swyddogaethau mewn perthynas â Chymru drwy ddarparu 

terfyn tiriogaethol cliriach mewn Bil cydgrynhoi (a therfyn tiriogaethol cyfatebol 

mewn unrhyw ddeddf sy’n rhan o’r cydgrynhoi ond a fydd yn parhau i fod yn 

berthnasol i Loegr ar ôl i’r Bil cydgrynhoi gael ei basio). 

 

64. Ceir enghreifftiau o Filiau cydgrynhoi a gynhyrchir mewn mannau eraill9 lle mae 

eglurhad o fwriad hefyd wedi golygu unioni’r sefyllfa lle nad yw geiriad y 

darpariaethau presennol yn adlewyrchu’r ystyr a ddeëllir ganddynt yn ymarferol, 

                                            
7 Er enghraifft, mabwysiadu terminoleg sy'n adlewyrchu datganoli a throsglwyddo swyddogaethau eraill 
sydd wedi digwydd ers i'r ddeddfwriaeth bresennol gael ei phasio 
8 gan gynnwys cyfeirio at ddeddfwriaeth nad yw wedi i chynnwys yn y cydgrynhoi ond sy'n berthnasol iddi 
Gweler er enghraifft Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 
(Deddf gydgrynhoi Senedd y DU) a ddileodd y gofyniad am "resymau arbennig" dros gofrestru 
cymdeithas, i adlewyrchu sut y cymhwyswyd y darpariaethau yn ymarferol ac bwriadwyd iddynt gael eu 
cymhwyso'n wreiddiol. Nid oedd hyn yn ymwneud ag anghysondeb yn y ddeddfwriaeth ei hun 

Tudalen y pecyn 36



 

22 

 

neu lle mae gwahanol ddeddfau’n gwneud darpariaeth ynglŷn â’r un mater sydd, 

neu a all fod, yn groes. 

 

65. Pan fydd Bil cydgrynhoi’n ceisio egluro ystyr darpariaethau presennol mewn 

unrhyw un o’r ffyrdd hyn, mae’r Llywodraeth yn glir y dylai wneud hyn yn y ffordd 

sy’n adlewyrchu’r ystyr y deëllir sydd gan y darpariaethau, neu y credir fod y 

ddeddfwrfa wedi bwriadu. 

 

66. Yn ystod taith Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019, esboniodd y Cwnsler Cyffredinol 

nad oes unrhyw fwriad i ddefnyddio Biliau cydgrynhoi i ymgymryd â’r broses o 

godeiddio’r gyfraith gyffredin yn llwyr. Fodd bynnag, gallai Bil cydgrynhoi (ac yn 

gyffredinol dylai) gynnwys effaith cyfraith achosion ar ystyr y ddeddfwriaeth 

bresennol lle y bo’n berthnasol. O fewn rhai amgylchiadau gall hefyd fod yn 

synhwyrol i ymgorffori cynnwys rheolau cyfraith gyffredin sydd â chysylltiad agos 

â’r darpariaethau statudol, er mwyn rhoi ailddatganiad mwy cyflawn o’r gyfraith 

bresennol. 

 
Dileu neu hepgor darpariaethau sy’n anarferedig, wedi’i darfod neu ddim yn weithredol  

 
67. Efallai y bydd angen i Filiau cydgrynhoi ddileu neu hepgor darpariaethau sydd 

wedi darfod, sy’n anarferedig, neu heb fod o ddefnyddioldeb neu effaith ymarferol 

mwyach. Er bod y termau hyn yn cael eu defnyddio’n gyd-gyfnewidiol yn aml, yn y 

cyd-destun hwn maent yn tueddu i ymdrin â materion ychydig yn wahanol. Byddai 

darpariaeth ddarfodedig yn cynnwys darpariaeth sydd wedi dyddio, er enghraifft 

oherwydd ei bod yn ymwneud â chyrff, personau neu bethau nad ydynt bellach yn 

bodoli neu’n cael eu defnyddio. Mae darpariaeth wedi’i darfod yn un sy’n 

berthnasol i sefyllfa na all fodoli mwyach, megis darpariaeth sy’n rhoi swyddogaeth 

na ellir ei defnyddio eto (er enghraifft, oherwydd bod y ddeddfwriaeth wreiddiol 

wedi darparu ar gyfer un cam i’w gymryd a bod hyn wedi’i wneud, neu oherwydd ni 

ellir diwallu amodau ar gyfer eu defnyddio mwyach). 

 

68. Gallai rhywbeth nad yw o gymorth ymarferol neu’n ymarferol mwyach gynnwys 

darpariaethau nad ydynt yn angenrheidiol bellach gan fod darpariaeth gyfreithiol 

sydd â effaith gyfreithiol gyfatebol ar gael rhywle arall (naill ai o fewn y Bil 

cydgrynhoi neu mewn deddfwriaeth arall sy’n gymwys yng Nghymru). 

 

69. Byddai dileu darpariaethau o’r tri math o fudd i hygyrchedd y ddeddfwriaeth sydd 

wedi ei gydgrynhoi, yn ogystal ag unrhyw ddeddfwriaeth y mae angen ei diwygio o 

ganlyniad i’r cydgrynhoi (gweler hefyd isod). 
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Mân newidiadau i’r gyfraith at ddibenion sicrhau cydgrynhoi’r gyfraith bresennol yn 

foddhaol 

 
70. Efallai y bydd angen newidiadau er mwyn cydgrynhoi’r gyfraith yn foddhaol. 

Unwaith eto yn sgil peidio â gwneud newid polisi sylweddol, gallai mân newidiadau 

o’r fath gynnwys datrys anghysondebau wrth gymhwyso’r gyfraith mewn achosion 

gwahanol, lle nad yw’r rhesymau dros wahaniaeth yn berthnasol bellach neu lle na 

ellir eu deall. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys: 

 

a. dileu neu gysoni anghysondebau mewn pwerau gwneud rheoliadau ar draws 

gwahanol ddarpariaethau; 

 

b. sicrhau, pan ymdrinnir â mater ar wyneb un Ddeddf, ond drwy is-

ddeddfwriaeth mewn Deddf arall, y gellir ymdrin â’r ddau mewn deddfwriaeth 

sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth (fel y bo’n briodol); 

 

c. sicrhau fod achosion tebyg yn cael eu trin yn yr un ffordd yn y Bil cydgrynhoi, 

er enghraifft drwy gysoni unrhyw anghysondebau rhwng darpariaethau sydd 

wedi dod o wahanol ddeddfiadau neu drwy ymestyn darpariaethau neu 

ddiffiniadau cyffredinol yn un o’r Deddfau presennol i gwmpasu’r holl 

ddeddfiadau sy’n cael eu cyfuno; 

 

d. mewn achosion lle mae’n rhaid rhoi rhybudd yn ysgrifenedig, a lle bo rhai 

deddfiadau presennol yn pennu’n benodol fod rhaid ysgrifennu ond nid yw 

eraill yn gwneud hynny, gellir pennu’r gofyniad i roi hysbysiad ysgrifenedig yn 

yr holl ddarpariaethau (neu dim un ohonynt os yw mor amlwg fel nad oes 

angen pennu hyn). 

 

Gallai cydgrynhoi boddhaol hefyd arwain at fân newidiadau i gywiro 

camgymeriadau neu anghysonderau’n y ddeddfwriaeth bresennol sy’n cael ei 

chydgrynhoi. 

 

71. Yn ogystal, bydd yn bwysig sicrhau bod y ddeddfwriaeth sydd wedi’i gydgrynhoi’n 

gydnaws â hawliau’r Confensiwn. Gallai hyn gynnwys ymgorffori effaith cyfraith 

achos sydd wedi sicrhau fod unrhyw ddarpariaeth bresennol yn gydnaws â 

hawliau’r Confensiwn; gall hefyd gynnwys diwygio neu hepgor darpariaeth sy’n 

bodoli eisoes neu wneud darpariaeth newydd lle mae’n amlwg bod angen newid 

o’r fath er mwyn sicrhau bod y gyfraith yn gydnaws â’r Confensiwn. 

 

72. Yng nghyd-destun Cymru, bydd angen darparu y bydd y ddeddfwriaeth sydd wedi’i 

gydgrynhoi’n gweithredu’n gywir mewn perthynas â Chymru, gan ystyried unrhyw 

faterion trawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr. Efallai y bydd angen gwneud mân 

newidiadau hefyd i sicrhau cysondeb o ran testunau Cymraeg a Saesneg Bil. 
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73. Dros amser, mae deddfwrfeydd wedi sefydlu safbwyntiau ynghylch pa faterion y 

dylid ymdrin â hwy mewn is-ddeddfwriaeth a deddfwriaeth sylfaenol. Dylai’r Bil 

cydgrynhoi adlewyrchu arferion drafftio presennol (yn seiliedig ar ddull y Senedd o 

ymdrin â’r cydbwysedd rhwng deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth). Felly, 

efallai y bydd angen symud darpariaethau o is-ddeddfwriaeth i ddeddfwriaeth 

sylfaenol (ac o bryd i’w gilydd o’r ddeddfwriaeth sylfaenol i’r is-ddeddfwriaeth) neu 

newid ffurf is-ddeddfwriaeth neu’r weithdrefn sy’n berthnasol iddi, er mwyn gwella’r 

cysondeb neu gydlyniad y corff perthnasol o ddeddfwriaeth. Er enghraifft, lle mae 

darpariaethau ynghylch mater penodol wedi’u cynnwys yn rhannol mewn 

deddfwriaeth sylfaenol ac yn rhannol mewn is-ddeddfwriaeth, gall fod yn briodol 

symud darpariaethau o un lefel i’r llall, fel bod popeth ynglŷn â’r mater hwnnw yn 

yr un lle. Ac yn debyg, os yw rheoliadau neu orchmynion yn ymdrin â mater 

pwysig sy’n effeithio ar y modd y mae’r ddeddfwriaeth yn gweithio, gellid ail-

ddatgan deunydd yn y rheoliadau neu’r gorchmynion. 

 

74. Enghraifft arall o newid bach a all godi fyddai sefyllfa lle bo pŵer i ddefnyddio is-

ddeddfwriaeth i addasu’r modd y gweithredir deddfwriaeth sylfaenol, ac mae’r holl 

addasiadau angenrheidiol wedi’u gwneud eisoes, efallai y byddai’n briodol cael 

gwared â’r pŵer a ymgorffori’r addasiadau a’u hail-ddatgan y ddeddfwriaeth 

sylfaenol. 

 

75. Yn unol â’r arferion drafftio cyfredol, caiff pwerau i Weinidogion i ddeddfu drwy 

orchymyn eu hail-ddatgan fel arfer fel pwerau i wneud rheoliadau . Gall fod yn 

briodol hefyd cyfnewid pwerau i wneud cyfarwyddiadau cyffredinol (yn hytrach na 

chyfarwyddiadau penodol a gyfeiria at unigolion) gyda phwerau i wneud 

rheoliadau. Yn yr un modd, pan nad yw pŵer presennol i wneud is-ddeddfwriaeth 

yn ddarostyngedig i unrhyw weithdrefn y Senedd, ond y byddai disgwyl i bŵer o’r 

fath ddenu gweithdrefn y Senedd heddiw, gall Bil cydgrynhoi ail-ddatgan y pŵer 

gyda gweithdrefn briodol. Gall Bil cydgrynhoi hefyd ddileu anghysonderau ac 

anomaleddau eraill mewn darpariaethau gweithdrefnol. 

 
Argymhellion Comisiwn y Gyfraith ar gyfer Bil cydgrynhoi 

 
76. Efallai y byddai’n ddymunol pe bai Bil cydgrynhoi’n gwneud newidiadau eraill i’r 

gyfraith y mae Comisiwn y Gyfraith yn argymell ei bod yn briodol eu cynnwys o 

fewn Bil cydgrynhoi. Ni fyddai hyn yn golygu y gellir defnyddio biliau cydgrynhoi i 

roi pob cynnig ar ddiwygio’r gyfraith a wneir gan Gomisiwn y Gyfraith ar waith, ond 

gallai ymdrin â newidiadau i’r gyfraith y byddai’n gyfleus eu gwneud ar yr un pryd â 

chydgrynhoi’r gyfraith bresennol, nad ydynt yn cynnwys polisi newydd 

arwyddocaol nac yn peri cryn ddadlau. Gallai enghreifftiau o’r math hwn o newid 

gynnwys diwygio set o ofynion gweithdrefnol i sicrhau eu bod yn gweithio’n well yn 

ymarferol, neu eu symleiddio er mwyn dileu’r camau gwag o’r weithdrefn.  
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Darpariaethau trosiannol, arbedion, diwygiadau canlyniadol a diddymiadau 

 

77. Bydd hefyd yn angenrheidiol sicrhau fod biliau cydgrynhoi yn gwneud 

darpariaethau trosiannol ac arbed priodol, ac yn gwneud diwygiadau canlyniadol a 

diddymiadau i ddeddfwriaeth bresennol (gan gynnwys diwygiadau i sicrhau fod 

deddfwriaeth bresennol yn parhau i weithredu’n gywir mewn perthynas â Lloegr). 

 

78. Gellid gwneud darpariaeth o’r fath mewn Atodlen i’r Bil cydgrynhoi, neu o bosibl fel 

ail Fil cydgrynhoi, a fyddai’n sicrhau y byddai’r prif Fil cydgrynhoi’n sefyll fel y 

datganiad o sylwedd ar y gyfraith unwaith y daw i rym (ac felly’n osgoi gadael y brif 

Ddeddf yn anniben â darpariaethau canlyniadol sy’n annhebygol o fod yn 

arwyddocaol berthnasol i’r rhan fwyaf o ddarllenwyr). Cymerwyd ymagwedd debyg 

pan gyfunwyd deddfwriaeth y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar wahân ar gyfer 

Cymru a Lloegr yn 2006, a phan atgyfnerthwyd deddfwriaeth dŵr a chynllunio 

mewn cyfres newydd o ddeddfau ddechrau’r 1990au. 

 
Prosiectau cydgrynhoi arfaethedig 

 
79. Fel y nodwyd yn gynharach, mae prosiect mawr ar y gweill i gydgrynhoi cyfraith 

cynllunio yn sgil adroddiad Comisiwn y Gyfraith. Rydym hefyd yn gweithio i 

atgyfnerthu’r gyfraith ar yr amgylchedd hanesyddol. Bydd Llywodraeth Cymru’n 

cyhoeddi rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn maes o law. 

 

80. Bydd prosiectau cydgrynhoi pellach, a gweithgareddau eraill sy’n ceisio gwella 

hygyrchedd cyfraith Cymru, yn cael eu cynnwys yn y rhaglenni sydd i’w cyflwyno o 

dan Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019. Bydd y rhaglen ffurfiol gyntaf yn dechrau 

yn 2021, a rhaid i’r Llywodraeth gyhoeddi rhaglen ddrafft ar gyfer ymgynghori’n 

ystod yr haf y flwyddyn honno.  

 

81. Fel y nodir uchod, mae Llywodraeth Cymru’n ymwybodol iawn fod yn rhaid i ni 

ganolbwyntio ein hymdrechion ar weithgarwch y mae ar randdeiliaid ei eisiau ac a 

fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf. Felly er mwyn helpu i lunio’r rhaglen yr 

ymgynghorir arni yn 2021 byddai’n ddefnyddiol deall yn awr a oes unrhyw feysydd 

penodol o’r gyfraith a fyddai’n elwa o gael eu cydgrynhoi, yn eich barn chi. 

 
Cwestiwn 3: Yn eich barn chi, pa faes neu feysydd penodol o gyfraith 

ddatganoledig sydd angen eu cydgrynhoi fwyaf, a pham? 
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Pennod 4: Codeiddio cyfraith Cymru       

 

82. Ar ôl categoreiddio cyfraith Cymru drwy’r broses ddosbarthu a amlinellwyd uchod, 

ac ar ôl ymrwymo amser ac ymdrech i gydgrynhoi’r gyfraith, bydd angen 

mecanwaith i gadw’r gorchymyn a fydd wedi’i greu. Un broblem a brofwyd yn y 

gorffennol wrth gydgrynhoi’r gyfraith yw y gall newid gwleidyddol ddatod y 

strwythur a’r drefn hygyrch a roddwyd ar waith gan y broses gydgrynhoi. Mae’n 

hanfodol felly gwahaniaethu rhwng cynnwys y gyfraith a fydd bob amser yn agored 

i newid yn y ffordd arferol, a’i strwythur trosfwaol sydd (yn dibynnu ar i ba raddau y 

mae’r cynnwys wedi newid) yn gallu cael ei gadw. 

 

83. Y broses a luniwyd i gadw strwythur y llyfr statud ar ôl iddo gael ei ddwyn i drefn 

yw codeiddio. Mae Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn ei gwneud yn ofynnol i 

bob un o raglenni gwella hygyrchedd cyfraith Cymru'r Llywodraeth gynnwys 

gweithgareddau arfaethedig y bwriedir iddynt gyfrannu at y broses barhaus o 

gydgrynhoi a chodeiddio cyfraith Cymru. Yn ogystal, bydd yn ofynnol iddynt gynnal 

ffurf y Gymraeg (unwaith y caiff y gyfraith ei chodeiddio)10. Mae’r Ddeddf yn egluro 

bod ’codeiddio cyfraith Cymru'n’ cynnwys– 

 

a. mabwysiadu strwythur ar gyfer cyfraith Cymru sy’n gwella ei hygyrchedd;  

 

b. trefnu a chyhoeddi cyfraith Gymreig wedi’i chydgrynhoi’n unol â’r strwythur 

hwnnw. 

 

84. Fel y nodir yn y Nodiadau Esboniadol i’r Ddeddf 11: 

 

Mae’r diffiniad yn ei gwneud yn glir y bwriedir i godeiddio’r gyfraith ddod â threfn 

i’r llyfr statud. Mae hyn yn golygu trefnu a chyhoeddi’r gyfraith drwy gyfeirio at ei 

chynnwys (yn hytrach na dim ond pryd y’i gwnaed), a chynnal system y mae’r 

gyfraith honno yn cadw ei strwythur odani, yn hytrach nag amlhau. Yn 

gyffredinol, byddai “Cod” o gyfraith Cymru yn cael ei gyhoeddi unwaith bod peth 

o’r ddeddfwriaeth sylfaenol neu’r holl ddeddfwriaeth sylfaenol ar bwnc penodol 

(gan ystyried cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol) wedi ei 

chydgrynhoi, neu wedi ei chreu o’r newydd ar ôl ei diwygio’n helaeth. Fel arfer, 

dylai proses o resymoli is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan y ddeddfwriaeth 

sylfaenol ddigwydd ar y cyd â hyn. Byddai’r hierarchaeth bresennol o fewn 

offerynnau deddfwriaethol (deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth, a 

chanllawiau neu ddogfennau tebyg eraill a wneir o dan y Deddfau neu’r is-

                                            
10 Rhaid i bob rhaglen hefyd gynnwys gweithgareddau a’r bwriad o hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o 
gyfraith Cymru, a hwyluso defnyddio'r Gymraeg. Gall rhaglenni hefyd gynnwys gweithgareddau 
arfaethedig y gellir eu cynnal ar y cyd â Chomisiwn y gyfraith, neu weithgareddau o unrhyw fath arall y 
mae Gweinidogion Cymru a ' r Cwnsler Cyffredinol yn eu hystyried yn briodol. Gweler adrannau 2(3) a (4) 
o Ddeddf 2019 
11 Gwelir paragraffau 23 a 24 
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ddeddfwriaeth), a’r ffiniau rhyngddynt, yn parhau. Bydd yr holl ddeddfwriaeth o 

fewn Cod yn cael ei gwneud yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

 

Felly, nid un offeryn deddfwriaethol fyddai Cod (yn gyffredinol) ond yn hytrach 

gasgliad o ddeddfiadau o dan un enw cyffredinol sy’n eu dwyn ynghyd. Byddai’r 

deddfiadau hynny sy’n rhan o’r Cod ar unrhyw bwnc penodol yn cael eu rhoi ar 

gael gyda’i gilydd. Yn yr un modd, bydd y deddfiadau hyn yn parhau i fod yn 

gyfrwng i’r gyfraith gael ei mynegi’n ffurfiol drwyddo. Ni fwriedir i’r Cod fod yn 

offeryn cyfreithiol ynddo’i hun ond yn hytrach yn ddull o goladu a chyhoeddi’r 

gyfraith yn fwy effeithiol. 

 

85. Bwriad y bennod hon yw rhoi rhagor o wybodaeth am fwriadau’r Llywodraeth wrth 

godeiddio cyfraith Cymru. 

 

Diben codeiddio 

 

86. Bwriad y broses codeiddio yw dod â threfn i’r llyfr statud. Mae’n dechrau drwy 

ddosbarthu deddfwriaeth bresennol a’i threfnu’n unol a’i phwnc; dyma’n rhannol 

pam fod y dacsonomeg arfaethedig a drafodir uchod yn bwysig. Fodd bynnag, ni 

fydd hyn ynddo’i hun yn ymdrin â’r materion o ddiffyg hygyrchedd a achosir gan 

faint y ddeddfwriaeth a’r ffordd y cafodd y ddeddfwriaeth ei diwygio, ei hail-

ddiwygio a’i hail-wneud dros amser. 

 

87. Bydd cydgrynhoi (a phrosiectau sy’n cynnwys deddfu er mwyn sicrhau diwygio ar 

raddfa eang) yn dod â threfn yn seiliedig ar y dosbarthiad hwnnw. Fel y trafodwyd 

uchod, mae hyn yn ymwneud â gosod trefn ar yr holl ddeddfwriaeth bresennol sy’n 

perthyn i bwnc, a’u gosod i mewn i Ddeddf newydd ac is-ddeddfwriaeth ategol. 

 

88. Wrth ymgymryd â’r gwaith hwn o ddosbarthu a chydgrynhoi’r gyfraith yng 

Nghymru, byddwn yn dilyn dau gysyniad: 

 

a. "Côd" yw’r label y byddwn yn ei ddefnyddio i ddisgrifio deddfwriaeth sydd 

wedi’i dosbarthu o dan bwnc penodol, er enghraifft "Côd Tai" neu "Gôd iechyd 

y cyhoedd". Yn ei hanfod, mae’n fodd o gyhoeddi, a chasglu deddfwriaeth 

sy’n fynegiant cynhwysfawr o’r gyfraith ar bwnc penodol. Defnyddiwn y term 

’Côd’ am gasgliad o ddeddfau ar bwnc penodol – ni fwriedir iddo feddu 

unrhyw statws cyfreithiol annibynnol; 

 

b. Er hyn, mae codeiddio’n golygu ffurfioldeb yn yr ystyr ei fod hefyd yn cyfeirio 

at y broses o gynnal strwythur y gyfraith. Fel rhan o’r broses o ddeddfu’n 

gynhwysfawr ar bwnc (drwy gydgrynhoi neu ddiwygio), gellir dynodi Deddf yn 

brif ddeddfwriaeth gynradd ar bwnc penodol. Ein bwriad yw cadw strwythur y 

brif ddeddfwriaeth i’r graddau bo hynny’n ymarferol. Mae’r Llywodraeth yn 

argymell (yn unol ag argymhellion Comisiwn y Gyfraith) y dylai Rheolau 
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Sefydlog y Senedd ofyn am ddynodiad o’r fath fel bod unrhyw gynnig i newid 

y ddeddfwriaeth sy’n gwyro o strwythur y llyfr statud (mewn geiriau eraill, 

cadw’r "prif" ddeddfwriaeth yn ddeddfwriaeth greiddiol i’r pwnc) angen 

cyfiawnhad a chytundeb (gweler isod). 

 

Cynnal strwythur y codau 

 

89. Mae’r gyfraith yn esblygu’n barhaol, hyd yn oed ar ôl iddi gael ei chydgrynhoi, a 

rhaid ail-edrych arni o bryd i’w gilydd, i sicrhau ei bod yn parhau’n drefnus ac yn 

hygyrch. Mae angen i ni felly ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau y cedwir y manteision o 

ganoli’r gyfraith ar bwnc mewn un lle pan, yn anochel, y bydd angen newidiadau 

deddfwriaethol. 

 

90. Gyda chytundeb y Senedd, mae’n bosib y gellid datblygu prosesau er mwyn 

gwarchod y ddeddfwriaeth graidd neu’r prif ddeddfwriaeth ar unrhyw bwnc. Byddai 

codeiddio’n golygu cael Deddf y Senedd a fyddai’n nodi’r gyfraith yn gynhwysfawr, 

neu o leiaf elfennau sylfaenol y gyfraith, mewn maes penodol, naill a’i drwy 

gydgrynhoi neu ddiwygio ar raddfa eang (o bosibl gydag elfennau o ail-

ddatganiad) – a’r Ddeddf honno’n cael ei dynodi’n ’brif Ddeddf '12. 

 

91. Cynigiwn fod dynodi deddfwriaeth fel ’prif Ddeddf’ yn dod â rhywfaint o 

warchodaeth weithdrefnol o fewn y Rheolau Sefydlog, nid o safbwynt cynnwys y 

Ddeddf (y mae’n rhaid iddi fod yn agored i newid yn y ffordd arferol) ond i le’r 

Ddeddf honno o fewn strwythur trosfwaol y llyfr statud. Lle bydd angen diwygio, 

ein bwriad yw y dylid diwygio’r brif Ddeddf ei hun, neu ddisodli’r brif Ddeddf â phrif 

Ddeddf arall fel bod strwythur y llyfr statud yn ei gyfanrwydd yn cael ei gynnal. 

Wedi cydgrynhoi neu ddiwygio’r gyfraith i brif Ddeddf o dan ddosbarthiad pwnc 

cytunedig, byddai’n ofynnol i’r Aelod sy’n gyfrifol, gyfiawnhau unrhyw wyriad rhag 

defnyddio’r Ddeddf fel prif ddeddfwriaeth, a sicrhau y caiff y ddeddfwriaeth 

arfaethedig ei chraffu gan y Senedd. 

 

92. Fel rheol gyffredinol, mae codeiddio’n golygu fod yn rhaid i newidiadau i 

ddeddfwriaeth gynradd ar bwnc penodol gael eu gwneud drwy ddiwygio’r brif 

Ddeddf ar y pwnc hwnnw. Lle, dros amser, y cafodd prif Ddeddf ei diwygio’n 

helaeth ar sawl achlysur, bydd angen cydgrynhoi (neu ail-gydgrynhoi) ac wrth 

wneud hynny greu prif Ddeddf newydd. Yn yr un modd, byddai diwygiad mwy 

sylfaenol o’r gyfraith o fewn pwnc yn cael ei wneud fel arfer drwy ddisodli’r brif 

Ddeddf â phrif Ddeddf arall. 

 

                                            
12 Mabwysiedir y term hwn at ddibenion y papur hwn; bydd y tymor olaf yn fater i'r Senedd os 
mabwysiedir y dull o ddefnyddio Rheolau Sefydlog i ddod â lefel o warchodaeth i'r gyfraith wedi'i 
chodeiddio.  
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93. Byddai cynnal deddfwriaeth gynradd fel hyn hefyd yn helpu i leihau’r gormodedd o 

is-ddeddfwriaeth (a wneir wrth gwrs o dan y ddeddfwriaeth gynradd). Fodd 

bynnag, mae angen parhaol i atal creu offerynnau statudol lluosog o dan yr un 

pŵer. Mewn egwyddor, gellid defnyddio’r syniad o "brif" ddeddfwriaeth mewn rhai 

amgylchiadau, er hyn, mae’n siŵr fod yna ddulliau eraill, mwy syml, o gyflawni’r 

nod. Un opsiwn sy’n cael ei ystyried, yn hytrach na newid y gyfraith drwy ddiwygio 

offeryn statudol gan ddefnyddio offeryn statudol arall (a thrwy hynny greu dau, ac 

yna mwy o offerynnau bob tro y gwneir diwygiadau), yw y cyflawnir y newid drwy 

ail-wneud yr offeryn gwreiddiol yn ei gyfanrwydd, ond gyda diwygiadau. Er y 

byddai hyn yn gofyn am newid i weithdrefnau’r Rheolau Sefydlog, dim ond y 

diwygiadau i’r offeryn statudol fyddai’n cael eu craffu. 

 

94. Fel rheol gyffredinol, cynigiwn mai un set o reoliadau sydd mewn grym ar unrhyw 

adeg o dan unrhyw un pŵer i wneud rheoliadau; neu un gyfres yn unig o reoliadau 

sydd mewn grym o dan gyfuniad o bwerau i wneud rheoliadau lle mae hyn yn 

bosibl. Byddai hyn yn gofyn am fenter hir dymor i resymoli is-ddeddfwriaeth 

bresennol i gyd-fynd â chydgrynhoi deddfwriaeth yn bennaf. Fodd bynnag, gellir 

defnyddio pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth yn aml at ddibenion gwahanol, ac 

efallai y bydd amgylchiadau lle y bydd hi’n fwy hygyrch defnyddio rheoliadau 

gwahanol.  

 

95. Mae codeiddio’n fater lle bydd angen cydweithio pellach gyda’r Senedd ac asesiad 

manylach o unrhyw gymhlethdodau a allai godi.  

 

96. Fodd bynnag, rydym yn gobeithio fod y broses a nodir uchod yn gyffredinol glir – 

mae "Côd" yn ddogfen fer, a ddefnyddir at ddibenion cyhoeddi, a chasglu 

deddfwriaeth sy’n fynegiant cynhwysfawr o’r gyfraith ar bwnc penodol; tra bod 

"codeiddio’n" cyfeirio’n bennaf at gyhoeddi’r gyfraith yn unol â strwythur trefnus yn 

ogystal â phroses o gynnal y strwythur hwnnw, unwaith y bydd y drefn wedi’i 

phenodi.  

 

Dynodi deddfwriaeth 

 

97. Mae’r broses y cyfeirir ati uchod yn seiliedig ar ddynodi deddfwriaeth fel y "prif" 

ddeddf ar bwnc penodol. Bydd y dasg o sefydlu’r pwnc drwy ymarfer dosbarthu 

wedi digwydd o flaen llaw. Cynigydd y ddeddfwriaeth fydd yn gwneud hyn, gan 

sicrhau fod darpariaeth yn y Ddeddf sy’n pennu fod y ddeddfwriaeth i fod yn ’brif 

Ddeddf'. O ran biliau, bydd yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil, yn nodi yn yr adran sy’n 

mynegi’r teitl byr yn datgan mai’r Bil fydd y ’brif Ddeddf’ ar y pwnc. Dyma rywbeth, 

o bosib, y dymunwn ei wneud yn ôl-weithredol fel y gellir dynodi o fewn Bil sy’n 

diwygio Deddf fod y Ddeddf honno i’w hystyried yn brif Ddeddf ar bwnc. 
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98. Gan mai’r Senedd sydd yn pasio Bil a gynigir i ddod yn brif Ddeddf, mater i’r 

Senedd yn hytrach na’r Llywodraeth yw’r penderfyniad terfynol ynghylch p’un a’i 

bydd deddfwriaeth yn ffurfio rhan o Gôd a’i peidio. 

 

99. Mae’r broses a ragwelir yn golygu y bydd dynodiad fel prif Ddeddf yn bodoli o fewn 

deddfau unigol, yn hytrach nag ar gofrestr ffurfiol neu mewn offeryn cyfreithiol. 

 

100. Dylid cofio y bydd Biliau nad ydynt wedi’u cynllunio i fod yn ’brif ddeddfwriaeth’ 

mewn Côd yn parhau i gael eu cynnig gan y Llywodraeth. Gall sefyllfa o’r fath godi 

am nifer o resymau – er enghraifft, pan nad yw’r pwnc yr ymdrinnir ag ef yn y 

ddeddfwriaeth sydd wedi’i gydgrynhoi’n gynhwysfawr eto, neu os yw’n 

ddeddfwriaeth sy’n diwygio Deddfau Llywodraeth y DU. 

 

Ddeddfwriaeth ar bwnc wedi’i godeiddio nad yw’n rhan o’r Côd 

 

101. Gwerth Côd yw ei natur gynhwysfawr, gan mai dyma fydd prif ffynhonnell y 

gyfraith ar bwnc i’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr. Yn ddelfrydol byddai’r holl 

ddeddfwriaeth ar y llyfr statud yn ffurfio rhan o Gôd. 

 

102. Er hyn, rydym yn cydnabod, hyd yn oed ar ôl i godau gael eu creu ar draws 

meysydd datganoledig, y bydd deddfwriaeth Gymreig yn syrthio y tu allan i’r 

codau. Bydd hyn yn cynnwys deddfwriaeth sy’n gwneud diwygiadau i’r gyfraith 

sy’n gymwys yn Lloegr (y bwriadwn eu gwneud ar wahân) o ganlyniad i greu 

codau yng Nghymru, a deddfwriaeth ar feysydd trawsbynciol. 

 

103. Dylid cydnabod hefyd mai dim ond i faterion sy’n dod o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Senedd y gall proses o godeiddio fod yn gymwys. Bydd hyn yn 

gyfyngiad sylweddol. Y rheswm cyntaf am hyn yw y bydd cymhlethdod a chulni’r 

system yng Nghymru’n arafu’r broses oherwydd yr angen i ddadansoddi 

cymhwysedd a delio â materion trawsffiniol. Yn ail, bydd y ffin ddatganoli’n aml yn 

torri ar draws ffiniau naturiol y pwnc dan sylw - mewn geiriau eraill, ni fydd Côd 

weithiau’n fynegiant mor gynhwysfawr o’r gyfraith ag y byddem yn dymuno 

oherwydd y cyfyngiadau ar gymhwysedd.  

 

104. Yn olaf, rydym hefyd yn bwriadu gweithredu (fel rhan o’r rhaglen i wella 

hygyrchedd cyfraith Cymru) i fynd i’r afael â deddfwriaeth nad oes angen iddynt 

fod ar y llyfr statud gan ddefnyddio’r pŵer newydd yn adran 38 o Ddeddf 

Deddfwriaeth (Cymru) 2019 sy’n yn darparu fel a ganlyn: 

 

Pan fo darpariaeth mewn unrhyw ddeddfwriaeth y mae’r adran hon yn gymwys 

iddi yn disgrifio dyddiad neu amser drwy gyfeirio at ddyfodiad deddfiad i rym neu 

unrhyw ddigwyddiad arall, caiff Gweinidogion Cymru ddiwygio’r ddarpariaeth 

drwy reoliadau fel ei bod yn cyfeirio at y gwir ddyddiad neu amser (unwaith y 

bydd yn hysbys).  
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Cwestian 4: A ydych yn cytuno â gweledigaeth Llywodraeth Cymru a’r dull 

arfaethedig o godeiddio cyfraith Cymru? 
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Pennod 5: Cyfathrebu ac egluro cyfraith Cymru 

 

105. Mae’r prosesau a ddisgrifir yn y papur hwn hyd yma’n rhai cyfreithiol. Nid yw’n 

syndod, o ystyried ein bod yn trafod y ffordd yr ydym yn trefnu’r gyfraith. Fodd 

bynnag, mae technegau cyfathrebu modern a disgwyliadau defnyddwyr 

deddfwriaeth yn golygu fod y gyfraith bellach yn cael ei hategu’n rheolaidd gan 

wybodaeth ychwanegol sy’n helpu wrth egluro effaith ac ystyr. Mae hyn yn 

arbennig o gyffredin o safbwynt deddfwriaeth (yn hytrach na’r gyfraith gyffredin), 

sef ffocws ein gwaith. 

 

106. Mae’r cyfathrebu ychwanegol hwn naill ai’n cael ei ddarparu gan y wladwriaeth, 

gan sefydliadau trydydd sector megis clinigau cyngor, neu’r sector breifat 

(cyfreithwyr yn bennaf a chyhoeddwyr masnachol).  

 

107. Ers peth amser, mae wedi bod yn arfer gan y Llywodraeth i gyhoeddi canllawiau ar 

effaith ymarferol deddfwriaeth. Prif amcan y dogfennau yma’n gyffredinol, yw 

sicrhau fod y polisi a weithredir gan y ddeddfwriaeth yn cael ei gyflawni’n llawn. Er 

y gall canllawiau roi esboniad defnyddiol, nid dyma’u prif ddiben. Mae’r Nodiadau 

Esboniadol i Ddeddf neu Offeryn Statudol, fel yr awgryma’r enw, yn ceisio esbonio 

cynnwys deddfwriaeth. Fodd bynnag, mae’r nodiadau hyn yn tueddu i fod yn 

dechnegol yn hytrach nag ymarferol eu ffocws, ac mae’u hansawdd a’u 

defnyddioldeb yn amrywio. Maent hefyd yn ffenomen gymharol ddiweddar. 

 

108. Yn ymarferol felly, mae eglurhad a gwybodaeth mwy cyffredinol am newidiadau’n 

y gyfraith wedi bod yn rhywbeth a wnaed gan asiantaethau cynghori, gan 

gyfreithwyr neu gyhoeddwyr masnachol. Mae’n amlwg felly fod galw am 

wasanaethau sy’n helpu dinasyddion a chyfreithwyr i ddeall y gyfraith yn well, ond 

mae Llywodraeth Cymru’n ymwybodol nad yw’r galw bob amser yn cael ei fodloni. 

Mae nifer o resymau am hyn, gan gynnwys toriadau mewn cyllid i asiantaethau 

cynghori a’r cynnydd mewn diffyg cymorth cyfreithiol. Ymddengys hefyd fod 

cyhoeddwyr masnachol o’r farn nad yw’r farchnad ar gyfer llyfrau, gwyddoniaduron 

a chyfnodolion ar gyfraith Cymru'n ddigon mawr i fod yn fasnachol hyfyw. 

 

109. Yn hanesyddol, roedd gan gyhoeddwyr masnachol rôl ryfeddol o bwysig wrth 

ddarparu gwybodaeth am y gyfraith yn y DU. Cyhoeddwyd ’Cyfreithiau Halsbury’ 

er enghraifft am y tro cyntaf ym 1907 a ’Statudau Halsbury’ ym 1929. Mae 

cyfreithwyr wedi dibynnu ers amser ar wasanaethau o’r fath i sicrhau’u bod yn 

caffael ac yn cynnal dealltwriaeth ddigonol o’r gyfraith. Dyma egluro efallai, paham 

nad oes cronfa ddata di-dâl, cynhwysfawr a chyfoes o ddeddfwriaeth ar-lein yn y 

DU wedi’i chyflawni eto. Er bod llawer (os nad y mwyafrif) o awdurdodaethau’r 

Gymanwlad wedi cyflawni hyn 20 mlynedd neu fwy yn ôl, mae’r cynnydd wrth 

ddatblygu ’cronfa ddata cyfraith statud’ y DU wedi arafu, ac nid yw’r unig gronfa 

ddata di-dâl yn y DU (legislation.gov.uk) eto’n gwbl gyfredol. 
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110. Mae Llywodraeth Cymru'n ymwybodol, felly, o’r angen i ymateb a darparu rhagor o 

wybodaeth am gyfraith Cymru. Am y rheswm hwn yn rhannol, mae Deddf 

Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn ei gwneud yn ofynnol i raglenni gweithredu er 

mwyn gwella hygyrchedd cyfraith Cymru gynnwys gweithgareddau i "hybu 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gyfraith Cymru”. 

 

111. Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu gwefan o’r enw Cyfraith Cymru/Law Wales 

i ddarparu sylwebaeth a naratif esboniadol am gyfraith Cymru. Fodd bynnag, 

mae’n waith sy’n mynd rhagddo, ac mae angen gwneud llawer mwy i’w wneud yn 

wefan cynhwysfawr. Mae datblygu cynnwys esboniadol y wefan ymhellach yn un o 

flaenoriaethau’r Llywodraeth, a bydd y wefan hefyd yn chwarae rhan bwysig yn y 

broses o godeiddio’r ddeddfwriaeth a amlinellwyd uchod. Rhagwelwn y bydd y 

wefan yn cael ei ddefnyddio i ddod â’r holl "brif" ddeddfwriaeth sy’n ffurfio rhan o 

Gôd at ei gilydd. O ganlyniad, bydd y "Côd" yn borth hygyrch i’r ddeddfwriaeth a 

fydd yn parhau i gael ei gyhoeddi’n ffurfiol gan yr Archifdy Gwladol ar 

legislation.gov.uk. 

 

112. Bydd testun esboniadol yn ymddangos gyda’r codau, gan roi eglurhad a 

sylwebaeth ar effaith y ddeddfwriaeth. Bydd datblygu’r testun esboniadol, fodd 

bynnag, yn dasg enfawr ac mae’r Llywodraeth yn credu y dylai hyn fod yn ymarfer 

ar y cyd. Gobeithiwn, felly, y bydd cyfreithwyr, academyddion cyfreithiol ac 

aelodau eraill o gymdeithas ddinesig yng Nghymru’n cyfrannu at y dasg. 

 

113. Rydym hefyd wedi dechrau ymchwilio i sut y gall technoleg ddatblygol, megis 

technegau darllen peirianyddol a deallusrwydd artiffisial gynorthwyo. Yn yr hir 

dymor mae potensial i ddatblygu deddfwriaeth nid yn unig yn y Gymraeg a’r 

Saesneg ond hefyd mewn côd cyfrifiadurol, a fydd yn caniatáu datblygu teclyn 

cyfrifiadurol cymharol hawdd i gynorthwyo defnyddwyr deddfwriaeth. Er bod hwn 

yn faes cyffrous, dylem bwysleisio fod y gwaith mewn cyfnod datblygu cynnar iawn 

ar draws y Gymanwlad, ac nad oes disgwyl iddo fod yn rhan realistig o’r datrysiad 

am beth amser. 

 

114. Wrth ddatblygu deunydd i helpu pobl i ddeall y gyfraith, yn naturiol, rydym yn 

awyddus i ddeall yr hyn y byddai defnyddwyr deddfwriaeth a’r rhai y mae angen 

cyngor arnynt yn buddio ohono. 

 

Cwestiwn 5: Pa weithgareddau gallai Llywodraeth Cymru ymgymryd â hwy neu eu 

cefnogi byddai’n eich helpu chi neu eraill i ddeall cyfraith Cymru'n well? 
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Atodiad A 
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Atodiad B 

 

Pynciau arfaethedig ar gyfer 

Deddfau 

Enghreifftiau o ddeddfwriaeth bresennol y gellid ei gynnwys yn y Cod 

Amaethyddiaeth, anifeiliaid a phlanhigion 

Amaethyddiaeth 

Agriculture Acts 1967 to 1993; Slaughter of Poultry Act 1967; Sea Fisheries (Shellfish) Act 

1967; Salmon and Freshwater Fisheries Act 1975; Plant Health Act 1967; Plant Varieties 

Act 1997; Animal Health Acts 1981 and 2002; Animal Welfare Act 2006; Mesur Diwydiant 

Cig Coch (Cymru) 2010; Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014; Deddf Rheoli Ceffylau 

(Cymru) 2014. 

Pysgodfeydd 

Iechyd a lles anifeiliaid  

Iechyd planhigion 

Amrywogaethau a hadau planhigion 

Bwyd 

Hylendid a diogelwch bwyd 
Food Safety Act 1990; Food Standards Act 1999; Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 

2013. 

Amgylchedd ac adnoddau naturiol 

Newid hinsawdd a diogelu’r 

amgylchedd (gan gynnwys rheoli 

llygredd) 

Environmental Protection Act 1990; Planning (Hazardous Substances) Act 1990; 

Environment Act 1995; Pollution Prevention and Control Act 1999; Waste and Emissions 

Trading Act 2003; Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005; National Parks and 
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Pynciau arfaethedig ar gyfer 

Deddfau 

Enghreifftiau o ddeddfwriaeth bresennol y gellid ei gynnwys yn y Cod 

Bywyd gwyllt a chadwraeth natur 

(gan gynnwys bioamrywiaeth a 

chynefinoedd) 

Access to the Countryside Act 1949; Forestry Act 1967; Countryside Act 1968; 

Conservation of Seals Act 1970; Wildlife and Countryside Act 1981; Deer Act 1991; 

Protection of Badgers Act 1992; Commons Acts 1899 and 2006; Commons Registration Act 

1965; Countryside and Rights of Way Act 2000; Coast Protection Act 1949; Reservoirs Act 

1975; Land Drainage Act 1991; Water Industry Act 1991; Water Resources Act 1991; Flood 

and Water Management Act 2010; Waters Acts 2003 and 2014; Marine and Coastal Access 

Act 2009 (parts); Mesur Gwastraff (Cymru) 2010; Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 

Coedwigaeth 

Cefn gwlad a mynediad i dir 

Rheoli risg llifogydd ac amddiffyn yr 

arfordir 

Gwasanaethau cyflenwi dŵr a 

charthffosiaeth 

Gwastraff 

Morol 

Cynllunio, adeiladu a thir 

Cynllunio Town and Country Planning Act 1990; Planning (Consequential Provisions) Act 1990; 

Planning and Compulsory Purchase Act 2004; Planning Act 2008; Deddf Cynllunio (Cymru) 

2015; Defective Premises Act 1972; Building Act 1984; Mesur Diogelwch Tân Domestig 

(Cymru) 2011. Compulsory Purchase Act 1965; Compulsory Purchase (Vesting 

Declarations) Act 1981; Acquisition of Land Act 1981; Housing and Planning Act 2016; 

Neighbourhood Planning Act 2017. 

Cydsyniadau seilwaith 

Caffael tir a phrynu gorfodol 

Rheoliadau adeiladau a rheolaeth 
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Pynciau arfaethedig ar gyfer 

Deddfau 

Enghreifftiau o ddeddfwriaeth bresennol y gellid ei gynnwys yn y Cod 

Diwylliant, chwaraeon ac amgylchedd hanesyddol 

Henebion hanesyddol ac adeiladau 

o ddiddordeb pensaernïol  Protection of Wrecks Act 1973; Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979; 

Planning (Listed Buildings) Act 1990; Public Libraries and Museums Act 1964; Mesur 

Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010; 

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016. 

Amgueddfeydd, orielau a 

llyfrgelloedd 

Chwaraeon a hamdden 

Datblygu economaidd a thwristiaeth 

Datblygu ac adfywio economaidd 

Development of Tourism Act 1969; Welsh Development Agency Act 1975. Hybu busnes 

Twristiaeth 

Addysg a Sgiliau  

Ysgolion ac addysg i blant 
Education Reform Act 1988; Further and Higher Education Act 1992; Education Acts 1996, 

1997, 2002 and 2005; Learning and Skills Act 2000; Apprenticeships, Skills, Children and 

Learning Act 2009 (part); Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009; Mesur Bwyta'n Iach mewn 

Ysgolion (Cymru) 2009; Mesur Addysg (Cymru) 2009 a 2011; Deddf Safonau a 

Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013; Deddf Addysg (Cymru) 2014; Deddf Addysg Uwch 

Addysg bellach, addysg uwch a 

hyfforddiant 

Gweithlu Addysg 
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Pynciau arfaethedig ar gyfer 

Deddfau 

Enghreifftiau o ddeddfwriaeth bresennol y gellid ei gynnwys yn y Cod 

Anghenion dysgu ychwanegol 
(Cymru) 2015; Deddf Cymwysterau Cymru 2015; Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 

Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. 

Cymwysterau 

Tân ac achub 

Gwasanaethau tân ac achub 
Fire and Rescue Services Act 2004; Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005. 

Diogelwch tân 

Iechyd a gofal cymdeithasol 

Iechyd cyhoeddus  

Mental Health Acts 1983 and 2007; Access to Health Records Act 1990; Tobacco 

Advertising and Promotion Act 2002; Health Act 2006; National Health Service (Wales) Act 

2006; Mesur Gwneud Iawn am Gamweddau'r GIG (Cymru) 2008; Mesur Iechyd Meddwl 

(Cymru) 2010; Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013; Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol (Cymru) 2014; Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016; Deddf Iechyd y Cyhoedd 

(Cymru) 2017; Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018. Children Acts 

1989 and 2004; Care Standards Act 2000; Health and Social Care (Community Health and 

Standards) Act 2003; Commissioner for Older People (Wales) Act 2006; Mesur Plant a 

Theuluoedd (Cymru) 2010; Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014; 

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 

Darparu a chyllido gwasanaethau 

iechyd 

Gwasanaethau cymdeithasol a 

llesiant 

Proffesiynau 

Rheoleiddio ac arolygu 

Comisiynwyr Plant a Phobl Hŷn 
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Pynciau arfaethedig ar gyfer 

Deddfau 

Enghreifftiau o ddeddfwriaeth bresennol y gellid ei gynnwys yn y Cod 

Tai 

Tenantiaethau preswyl 

Rent Act 1977; Protection from Eviction Act 1977; Housing Acts 1985, 1988, 1996 and 

2004; Housing Associations Act 1985; Housing Grants, Construction and Regeneration Act 

1996; Homelessness Act 2002; Mesur Tai (Cymru) 2011; Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 

2013; Deddf Tai (Cymru) 2014; Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016; Deddf Diddymu’r 

Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018; Deddf Rheoleiddio Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018. 

Cofrestru a thrwyddedu landlordiaid 

(gan gynnwys HMOs) 

Digartrefedd 

Rheoleiddio a darparu tai 

cymdeithasol 

Cartrefi symudol a charafanau 

Trafnidiaeth 

Priffyrdd a gwaith stryd 

Harbours Act 1964; Transport Acts 1968-2000; Chronically Sick and Disabled Persons Act 

1970; Highways Act 1980; Cycle Tracks Act 1984; Road Traffic Regulation Act 1984; New 

Roads and Street Works Act 1991; Road Traffic Reduction Act 1997; Local Transport Act 

2008; Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. 

Rheoli traffig ffyrdd a rheoleiddio 

Gwasanaethau trafnidiaeth (gan 

gynnwys bysiau a thacsis) 

Teithio llesol 

Harbyrau 
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Pynciau arfaethedig ar gyfer 

Deddfau 

Enghreifftiau o ddeddfwriaeth bresennol y gellid ei gynnwys yn y Cod 

Llywodraeth Leol 

Trefniadaeth a swyddogaethau 

Llywodraeth leol  

Local Government Acts 1972, 1986, 2000 and 2003; Local Authorities (Land) Act 1963; 

Local Authorities (Goods and Services) Act 1970; Local Government (Miscellaneous 

Provisions) Act 1982; Local Government and Housing Act 1989; Deddfau Llywodraeth Leol 

(Cymru) 1994 a 2015; Local Government (Contracts) Act 1997; Mesurau Llywodraeth Leol 

(Cymru) 2009 a 2011; Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012; Deddf 

Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013; Local Government Finance Acts 1988 

and 1992. 

Cyllid Llywodraeth leol 

Trefniadau a gweinyddiaeth 

etholiadol Llywodraeth leol 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus 

Archwilio 

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a 2013; Public Services Ombudsman (Wales) 

Act 2005; Inquiries Act 2005; Freedom of Information Act 2000; provisions in various Acts 

establishing Welsh tribunals. 

Ombwdsmon 

Ymchwiliadau 

Cofnodion a gwybodaeth 

Tribiwnlysoedd Cymru  

Y Senedd a deddfwriaeth 

Trefniadau etholiadol a 

gweinyddiaeth Y Senedd 
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Pynciau arfaethedig ar gyfer 

Deddfau 

Enghreifftiau o ddeddfwriaeth bresennol y gellid ei gynnwys yn y Cod 

Taliadau a safonau ymddygiad 

Aelodau’r Senedd 

Government of Wales Act 2006; Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 2009; Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010; Statutory Instruments 

Act 1946; Bil Deddfwriaeth (Cymru) 2018. 
Deddfwriaeth (gwneud, ystyr, 

cyhoeddi) 

Trethiant 

Rheoli a chasglu trethi datganoledig 

Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016; Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio 

Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017; Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017. 
Treth trafodiadau tir 

Treth gwarediadau tirlenwi 

Y Gymraeg 

Hybu’r iaith Gymraeg 
Welsh Language Act 1993; Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

Safonau’r Gymraeg 

Cenedlaethau’r dyfodol 

Llesiant cenedlaethau’r dyfodol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
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Atodiad C: 

Ffurflen ymateb 

i’r ymgynghoriad  

 

Eich enw:  

 

Sefydliad (lle bo’n berthnasol): 

 

E-bost / rhif ffôn:  

 

Eich cyfeiriad:  

Cwestiwn 1: Gan gyfeirio at y tacsonomeg drafft yn Atodiad 1, a ydych yn 

cytuno â'r strwythur o bynciau ac is-bynciau a awgrymir?  

 

 

Cwestiwn 2: A oes gennych unrhyw awgrymiadau er mwyn gwella'r 

tacsonomeg drafft hwn?  

 

Cwestiwn 3: Yn eich barn chi, pa faes neu feysydd penodol o gyfraith 

ddatganoledig sydd angen eu cydgrynhoi fwyaf, a pham? 

 

Cwestian 4: A ydych yn cytuno â gweledigaeth Llywodraeth Cymru a’r dull 

arfaethedig o godeiddio cyfraith Cymru? 

 

Cwestiwn 5: Pa weithgareddau gallai Llywodraeth Cymru ymgymryd â hwy 

neu eu cefnogi byddai’n eich helpu chi neu eraill i ddeall cyfraith Cymru'n well? 

 

Cwestiwn 6: Hoffem wybod eich barn ar yr effeithiau y byddai categoreiddio, 

cydgrynhoi a chodeiddio cyfraith Cymru’n eu cael ar yr iaith Gymraeg, yn 

benodol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg, a peidio â thrin y Gymraeg 

yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

Pa effeithiau rydych chi’n rhagweld? Sut y gellid cynyddu effeithiau positif a 

lliniaru effeithiau negyddol? 

 

Cwestiwn 7: Eglurwch hefyd os gwelwch yn dda sut rydych chi’n credu y gall 
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categoreiddio, cydgrynhoi a chodeiddio cyfraith Cymru gael ei lunio neu ei 

addasu er mwyn: 

 cael effeithiau positif ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â 

thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg;  

 peidio â chael effaith andwyol ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar 

beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.  

 

Cwestiwn 8: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych 

unrhyw faterion cysylltiedig nad ydyn ni wedi mynd i’r afael â nhw, 

defnyddiwch y lle hwn i wneud hynny:  

 

 

 

 

Mae ymatebion i ymgynghoriadau’n debygol o gael eu gwneud yn 

gyhoeddus, ar y rhyngrwyd neu mewn adroddiad. Os byddai'n well 

gennych i'ch ymateb aros yn ddienw, ticiwch yma  
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
18 Tachwedd 2019

SL(5)469 – Cod Ymarfer ar arfer swyddogaethau 
gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas ag 
Eiriolaeth o ran Rhan 10 a rhannau cysylltiedig o Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Gweithdrefn: Negyddol
Mae’r Cod yn nodi’r gofynion canlynol ar gyfer awdurdodau lleol:

(a) sicrhau bod mynediad at wasanaethau a chymorth eiriolaeth ar gael fel 
bod unigolion yn gallu ymgysylltu a chyfranogi pan fydd awdurdodau lleol yn 
arfer dyletswyddau statudol mewn perthynas â nhw;

(b) trefnu bod eiriolwr proffesiynol annibynnol yn hwyluso cyfraniad 
unigolion mewn amgylchiadau penodol.  

Mae’r Cod yn dweud ei fod hefyd yn nodi:

 dewis pobl i gael rhywun i eirioli drostynt,
 fframwaith clir i gefnogi a grymuso unigolion i wneud dewisiadau,
 cadarnhaol ar sail gwybodaeth,
 cydnabyddiaeth eglur o fanteision eiriolaeth,
 yr ystod o wasanaethau eirioli sydd ar gael i bobl,
 yr adegau allweddol pan fo’n rhaid i angen pobl am eiriolaeth gael ei 

asesu,
 pryd y mae’n rhaid darparu eiriolaeth annibynnol,
 yr amgylchiadau sy’n effeithio ar angen pobl am eiriolaeth,
 yr amgylchiadau pan fo’n amhriodol i rai pobl eirioli,
 y trefniadau ar gyfer rhoi cyhoeddusrwydd i wasanaethau eirioli,
 codi ffioedd am wasanaethau eirioli.
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Gweithdrefn

Rhaid gosod drafft o’r Cod gerbron y Cynulliad. Os, o fewn 40 diwrnod (heb 
gynnwys unrhyw amser pan fydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ei 
ddiddymu neu pan fydd ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) o osod y 
drafft, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn penderfynu peidio â 
chymeradwyo’r drafft, ni chaniateir i Weinidogion Cymru ddyroddi’r Cod.

Os na wneir penderfyniad o’r fath cyn diwedd y cyfnod hwnnw, rhaid i 
Weinidogion Cymru ddyroddi’r Cod ar ffurf y drafft, a daw’r Cod i rym ar y 
dyddiad a bennir drwy orchymyn Gweinidogion Cymru.

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Fe’u gwnaed ar: 

Fe’u gosodwyd ar: 06 Tachwedd 2019

Yn dod i rym ar: 
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SL(5)467 – Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) 
(Cymru) (Diwygio) 2019

Cefndir a Diben
Mae’r Gorchymyn hwn (‘Gorchymyn 2019’) yn diwygio erthygl 21 o Orchymyn Draenio Cynaliadwy 
(Gorfodi) (Cymru) 2018 (O.S. 2018/1182) (Cy. 241) (‘Gorchymyn 2018’) er mwyn darparu ar gyfer dirwy 
ddiderfyn ar gyfer pob trosedd o fethu â chydymffurfio â hysbysiad (fel y nodir yn erthygl 21). 

Gweithdrefn
Cadarnhaol

Materion technegol: craffu
Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu 
Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn 
hwn.

Rheol Sefydlog 21.3(ii) (ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 
materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad.) 

Mae erthygl 21 o Orchymyn 2018 yn darparu ar gyfer trosedd o fethu â chydymffurfio â hysbysiad. Gall 
hyn ymwneud â hysbysiad stop dros dro, hysbysiad gorfodi neu hysbysiad stop. Ar hyn o bryd mae hyn 
yn ddarostyngedig i ddirwy nad yw'n fwy nag £20,000. Mae Gorchymyn 2019 yn diwygio hyn i ddarparu 
ar gyfer dirwy ddiderfyn mewn perthynas â'r drosedd hon.

Mae erthygl 22 o Orchymyn 2018 yn darparu ar gyfer y drosedd o rwystro. Mae hyn yn agored i ddirwy 
nad yw’n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol. Nid yw Gorchymyn 2019 yn diwygio swm y ddirwy yn erthygl 
22.

Nid yw'r Memorandwm Esboniadol mor eglur ag y gallai fod. Ym mharagraff 4.1 mae'n nodi bod erthygl 
21 yn cyfyngu ar faint y ddirwy y gellir ei rhoi “am y drosedd o beidio â chydymffurfio â hysbysiad stop 
dros dro, hysbysiad gorfodi neu hysbysiad stop, i uchafswm o £20,000.” Mae hyn yn gywir ac yn esboniad 
clir. Fodd bynnag, mae’n nodi ym mharagraff 4.3 y bydd Gorchymyn 2019 yn diwygio Gorchymyn 2018 
“er mwyn darparu dirwy ddiderfyn ar gyfer pob trosedd yn y Gorchymyn hwn.” Fodd bynnag, ni wnaed 
unrhyw newidiadau i'r ddirwy mewn perthynas â throsedd erthygl 22, ac felly bydd y newidiadau dim ond 
yn darparu ar gyfer dirwy ddiderfyn am bob trosedd a bennir yn erthygl 21 o Orchymyn 2018. Fel y mae, 
gallai'r esboniad hwn gamarwain y darllenydd i feddwl y bydd trosedd erthygl 22 bellach yn agored i 
ddirwy ddiderfyn. 

Mae’r Nodyn Esboniadol i Orchymyn 2019 hefyd yn datgan y bydd yn diwygio Gorchymyn 2018 “er 
mwyn darparu ar gyfer dirwy ddiderfyn ar gyfer pob trosedd yn y Gorchymyn hwn”, heb ddatgan bod y 
diwygiadau’n ymwneud â throsedd o dan erthygl 21 yn unig. 
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Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  
Ni nodir unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn.

Ymateb y Llywodraeth
Mae angen ymateb gan y Llywodraeth.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
13 Tachwedd 2019
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Gorchymyn drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru o dan baragraff 14(5)(b) o 
Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, i’w 
gymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru.

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T

2019 Rhif (Cy. )

Y DIWYDIANT DŴR, CYMRU

Gorchymyn Draenio Cynaliadwy 
(Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019 

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn 
Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018 (O.S. 
2018/1182 (Cy. 241)) er mwyn darparu ar gyfer dirwy 
ddiderfyn ar gyfer pob trosedd a nodir yn y 
Gorchymyn hwnnw.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Gorchymyn hwn. O ganlyniad, 
ystyriwyd nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad 
effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n 
debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Gorchymyn 
hwn.
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Gorchymyn drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru o dan baragraff 14(5)(b) o 
Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, i’w 
gymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru.

 O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T  

2019 Rhif (Cy. )

Y DIWYDIANT DŴR, CYMRU

Gorchymyn Draenio Cynaliadwy 
(Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019 

Gwnaed ***

Yn dod i rym  ***

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 
roddir gan adran 32 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 
2010(1), a pharagraff 14 o Atodlen 3 iddi, yn gwneud 
y Gorchymyn a ganlyn. 

Yn unol â pharagraff 14(5)(b) o Atodlen 3 i’r Ddeddf 
honno, gosodwyd drafft o’r offeryn hwn gerbron 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac fe’i cymeradwywyd 
ganddo drwy benderfyniad.

Enwi a chychwyn

1.—(1) Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn 
Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 
2019.

(2) Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar ***.

Diwygio Gorchymyn Draenio Cynaliadwy 
(Gorfodi) (Cymru) 2018

2. Yn erthygl 21 o Orchymyn Draenio Cynaliadwy 
(Gorfodi) (Cymru) 2018(2), hepgorer “nad yw’n fwy 
nag £20,000”. 

Enw

(1) 2010 p. 29. Gweinidogion Cymru yw’r Gweinidog mewn 
perthynas â systemau draenio yng Nghymru yn rhinwedd 
paragraff 4(a) o Atodlen 3. Mae diwygiadau i Atodlen 3, ond 
nid oes yr un ohonynt yn berthnasol i’r Gorchymyn hwn. 

(2) O.S. 2018/1182 (Cy. 241).
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Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 
un o Weinidogion Cymru
Dyddiad
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Memorandwm Esboniadol i Orchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 
(Diwygio) 2019

Mae’r Memorandwm Esboniadol hwn wedi’i baratoi gan Adran yr Economi, Sgiliau 
ac Adnoddau Naturiol a chaiff ei roi ger bron y Cynulliad Cenedlaethol gyda’r is-
ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1. 

Datganiad y Gweinidog/Dirprwy Weinidog 

Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn farn deg a rhesymol o effaith 
ddisgwyliedig Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019. 

Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
5 Tachwedd 2019 
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1. Disgrifiad 

1.1 Mae Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Deddf 2010) yn ymwneud 
â darpariaethau ar gyfer draenio cynaliadwy (SuDS).  Yn eu plith y mae sefydlu Corff 
Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (SAB) i’w sefydlu o fewn awdurdodau 
lleol law yn llaw â’u dyletswydd fel y prif awdurdod llifogydd lleol (LLFA).  Bydd 
angen cymeradwyaeth y SAB cyn dechrau adeiladu systemau draenio ar safleoedd 
newydd neu safleoedd sy’n cael eu hailddatblygu. 

1.2 Mae Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018 (“Gorchymyn 
2018”) yn darparu ar gyfer gorfodi pan eir yn groes i’r gymeradwyaeth sy’n ofynnol 
(“y gofyn i gymeradwyo”) o dan baragraff 7(1) o Atodlen 3 o Ddeddf 2010 mewn 
cysylltiad â systemau draenio ar gyfer gwaith adeiladu. 

1.3 Mae Erthygl 21 o Orchymyn 2018 yn ei gwneud yn drosedd peidio â 
chydymffurfio â hysbysiad stop dros dro, hysbysiad gorfodi neu hysbysiad stop. 

1.4 Mae Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019 yn newid 
terfyn ariannol y ddirwy a roddir o gael euogfarn ddiannod, hynny er mwyn ei gysoni 
â’r dirwyon diderfyn am droseddau y caiff Llysoedd Ynadon eu gosod yn sgil Deddf 
Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012. 

2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol

2.1 Dim. 

3. Cefndir deddfwriaethol 

3.1 Gwneir y gorchymyn hwn trwy’r pwerau a roddir gan adrannau 32 a 48(2) Deddf 
Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 a pharagraffau 4(a) ac 14 o’i Hatodiad 3.  

3.2 Yn unol â pharagraff 14(5)(b) o Atodlen 3 y Ddeddf honno, mae’r offeryn hwn yn 
dilyn gweithdrefn gadarnhaol y Cynulliad. 

4. Pwrpas ac effaith fwriedig y ddeddfwriaeth 

4.1 Mae Erthygl 21 o Orchymyn 2018 yn cyfyngu ar faint y ddirwy y gellir ei rhoi 
mewn achos diannod am y drosedd o beidio â chydymffurfio â hysbysiad stop dros 
dro, hysbysiad gorfodi neu hysbysiad stop, i uchafswm o £20,000. 

4.2 Cafodd Gorchymyn 2018 ei ysgrifennu cyn cychwyn adran 85(1) o Ddeddf 
Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 (LASPO) ond ni ddaeth i 
rym tan ar ôl hynny ac ni ddaeth felly o dan effaith y ddarpariaeth honno.  Roedd 
LASPO yn dileu terfyn uchaf y dirwyon y câi Llysoedd Ynadon eu rhoi am bob bron 
pob trosedd. 
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4.3 Er mwyn sicrhau cysondeb â throseddau eraill o natur debyg, mae’r Gorchymyn 
hwn yn diwygio Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018 er mwyn 
darparu dirwy ddiderfyn ar gyfer pob trosedd yn y Gorchymyn hwn.  Mae’r newid 
hwn yn golygu y caiff Llys Ynadon roi dirwy ddiderfyn a’i fod yn gyson â geiriad y 
newidiadau i ddeddfwriaethau eraill yn sgil LASPO. 

5. Ymgynghori 

5.1 Gan fod y Gorchymyn yn gwneud newid technegol nad yw’n adlewyrchu newid 
ym mholisi Llywodraeth Cymru, nid oes angen cynnal ymgynghoriad cyhoeddus 
ffurfiol. 

6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol (RIA) 

6.1 Gan mai bach iawn fydd effaith y newid i Orchymyn 2018 ar wasanaethau yng 
Nghymru, nid oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi’i gynnal. 

7. Asesiad o’r Gystadleuaeth 

7.1 Nid yw hyn yn gymwys.

8. Adolygiad ar ôl ei roi ar waith 

8.1 Nid yw hyn yn gymwys. 
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SL(5)468 – Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig 
(Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) 
(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 
2019

Cefndir a Diben
Mae'r Rheoliadau hyn yn cywiro diffygion yn neddfwriaeth Cymru sy'n deillio o ganlyniad i ymadawiad y 
DU â'r Undeb Ewropeaidd.  Maent yn sicrhau bod y llyfr statudau yng Nghymru yn parhau i fod yn 
gyfredol ac yn weithredol wedi i’r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.

Ystyriodd y Pwyllgor hwn Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u 
Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 ar 13 Mawrth 2019 – codwyd 
nifer o bwyntiau technegol yn yr adroddiad ar y Rheoliadau hynny. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i 
adroddiad y Pwyllgor hwn ar 25 Mawrth 2019 ac yn yr ymateb hwnnw, derbyniodd Llywodraeth Cymru 
fod angen gwneud diwygiadau yn sgil llawer o'r materion a godwyd gan y Pwyllgor, ac mae’r diwygiadau 
hynny bellach yn cael eu gwneud gan y Rheoliadau hyn.

Gweithdrefn
Cadarnhaol.

Materion technegol: craffu
Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r offeryn 
hwn.

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am unrhyw 
reswm penodol

Mae Rheoliad 2(6)(b) yn mewnosod cyfeiriad at Benderfyniad y Cyngor 2002/811/EC yn rheoliad 
17(2)(g) o Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) 2002 
(“Rheoliadau 2002”).  O dan reoliad 17(2)(g) o Reoliadau 2002, fel y'i diwygiwyd, rhaid i gais am 
gydsyniad i farchnata organeddau a addaswyd yn enetig gynnwys cynllun monitro a baratowyd 
yn unol ag Atodiad VII o'r Gyfarwyddeb Gollwng yn Fwriadol, fel y'i darllenir gyda'r nodiadau 
cyfarwyddyd a gyflwynir ym Mhenderfyniad y Cyngor 2002/811/EC.

Gwneir diwygiadau i gyfraith berthnasol yr UE, y cyfeirir ati yn y Rheoliadau hyn, o dan Reoliadau 
Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019 (OS 2019/90) (mewn 
perthynas â Phenderfyniad y Cyngor 2002/812/EC, Penderfyniad y Cyngor 2002/813/EC a 
Phenderfyniad y Comisiwn 2003/701/EC), a Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anfeiliaid a Addaswyd yn 
Enetig (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019 (OS 2019/705) (mewn perthynas â Rheoliad y Cyngor 
1829/2003).  Ar ddyddiad yr adroddiad hwn, nid yw'n ymddangos bod unrhyw ddiwygiadau i 
ymdrin ag unrhyw ddiffygion o dan Benderfyniad y Cyngor 2002/811/EC, sy’n deillio o ganlyniad i 
ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd.
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Mae'r nodiadau cyfarwyddyd ym Mhenderfyniad y Cyngor 2002/811/EC yn cynnwys cyfeiriad at y 
Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau, na fyddant i bob golwg yn gymwys ar ôl i’r Deyrnas Unedig 
ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.  At hynny, mae darpariaethau wedi'u cynnwys ym Mhenderfyniad 
y Cyngor 2002/811/EC sy'n debyg i'r rhai a gynhwysir yng nghyfraith berthnasol yr UE, ond dim 
ond y rhai olaf sydd wedi'u diwygio gan Reoliadau Ymadael â’r UE 2019 y cyfeirir atynt yn y 
paragraff blaenorol.

Cydnabyddir y bydd Penderfyniad y Cyngor 2002/811/EC yn gymwys hefyd y tu hwnt i Gymru ac 
mai’r Ysgrifennydd Gwladol oedd yn gyfrifol am wneud Rheoliadau Ymadael â’r UE 2019 y cyfeirir 
atynt yn y paragraff blaenorol.  Cydnabyddir hefyd fod yr OS cyfatebol ar gyfer Lloegr yn unig yn 
cynnwys darpariaeth sy'n cyfeirio at Benderfyniad 2002/811/EC.

Gofynnir am esboniad pam nad oes angen diwygio Penderfyniad y Cyngor 2002/811/EC.

Rhinweddau: craffu 
Nodir y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r 
offeryn hwn.

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 
materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad.

1.1 Cyfeiriadau at Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae nifer o'r diwygiadau a wneir gan reoliad 2 yn cael yr effaith y bydd Rheoliadau 2002 yn 
defnyddio dau enw gwahanol i gyfeirio at yr hyn sydd bellach yr un person cyfreithiol, sef 
“[cyn]Gynulliad Cenedlaethol Cymru” a “Gweinidogion Cymru”.  Mae'r holl gyfeiriadau hyn i'w 
dehongli fel cyfeiriadau at Weinidogion Cymru, yn rhinwedd paragraffau 28 a 30 o Atodlen 11 i 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  Fodd bynnag, ni fydd hynny'n amlwg ar unwaith i'r rhai sy'n 
ceisio deall y ddeddfwriaeth.

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu cysondeb o ran y cyfeiriadau yn y rheoliadau diwygiedig ac mae 
hyn yn gwella eglurder y gyfraith o ran y darpariaethau hynny.  Mae’r cyfeiriadau at Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn parhau mewn mannau eraill yn Rheoliadau 2002, gan gynnwys at 
ddarpariaethau cysylltiedig a chyfagos (er enghraifft rheoliadau 23 a 24 o Reoliadau 2002) ac felly 
mae'r posibilrwydd o ddryswch yn parhau.

Yn ein barn ni, mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i newid pob cyfeiriad at Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru i Weinidogion Cymru, lle bo hynny'n briodol, o dan baragraff 21 o Atodlen 7 
i’r Ddeddf Ymadael â’r UE, gan y byddai newidiadau o'r fath yn atodol i ddarpariaeth a wneir o 
dan baragraff 1(1) o Atodlen 2 i’r Ddeddf Ymadael â’r UE, neu'n gysylltiedig â darpariaeth o’r fath.

1.2 Cyfeiriadau at “shall”

Mae nifer o'r diwygiadau a wneir gan reoliad 2 yn cael yr effaith bod Rheoliadau 2002 yn 
defnyddio “shall” a “must”.

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu cysondeb o ran y cyfeiriadau yn y rheoliadau diwygiedig ac mae 
hyn yn gwella eglurder y gyfraith o ran y darpariaethau hynny.  Mae’r cyfeiriadau at “shall” yn 
parhau mewn mannau eraill yn Rheoliadau 2002, gan gynnwys at ddarpariaethau cysylltiedig a 
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chyfagos (er enghraifft rheoliadau 19 i 21 o Reoliadau 2002) ac felly mae posibilrwydd o 
ddryswch.

Yn ein barn ni, mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i newid pob cyfeiriad at “must”, lle bo 
hynny'n briodol, o dan baragraff 21 o Atodlen 7 i’r Ddeddf Ymadael â’r UE, gan y byddai 
newidiadau o'r fath yn atodol i ddarpariaeth a wneir o dan baragraff 1(1) o Atodlen 2 i’r Ddeddf 
Ymadael â’r UE, neu'n gysylltiedig â darpariaeth o’r fath.

1.3 Y Memorandwm Esboniadol

Mae paragraff 1.2 o'r Memorandwm Esboniadol yn nodi'n anghywir mai'r diffiniad o’r diwrnod 
ymadael o dan yr Ddeddf Ymadael â’r UE ar 5 Tachwedd 2019 oedd 11.00pm ar 31 Hydref 2019, 
er bod y paragraff yn nodi bod y diffiniad yn debygol o newid yn y dyfodol agos.

Cafodd y diffiniad o’r diwrnod ymadael o dan Ddeddf Ymadael â’r UE ei ddiwygio gan Reoliadau 
Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (Diwrnod Ymadael) (Diwygio) (Rhif 3) 2019/1423 ar 
30 Hydref 2019.

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  
Gwneir y Rheoliadau hyn er mwyn mynd i'r afael â methiannau cyfraith yr UE a ddargedwir i weithredu'n 
effeithiol, a diffygion eraill sy'n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd.

Ymateb y Llywodraeth
Mae angen ymateb gan y Llywodraeth.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
13 Tachwedd 2019
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru o dan baragraff 1(9) o Atodlen 7 
i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, i’w 
cymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru.

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T

2019 Rhif (Cy. )

YMADAEL Â’R UNDEB 
EWROPEAIDD, CYMRU

DIOGELU’R AMGYLCHEDD, 
CYMRU

Rheoliadau Organeddau a 
Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng 
yn Fwriadol a’u Symud ar draws 
Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 
2019

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau)

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer y 
pwerau a roddir gan baragraff 1(1) o Atodlen 2 a 
pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (p. 16), er mwyn ymdrin 
ag unrhyw fethiant yng nghyfraith yr UE a ddargedwir 
i weithredu’n effeithiol a diffygion eraill sy’n deillio o 
ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu Rhan 3 o 
Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu 
Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) 
(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 
2019 (O.S. 2019/379 (Cy. 94)) (“Rheoliadau 2019”) ac 
yn ei hail-wneud gyda diwygiadau.

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i is-
ddeddfwriaeth, sy’n gymwys o ran Cymru, sy’n 
ymwneud â rheoli a rheoleiddio gollwng yn fwriadol 
organeddau a addaswyd yn enetig, eu gosod ar y 
farchnad a’u symud ar draws ffin.
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Mae rheoliadau 2 a 3 o’r Rheoliadau hyn yn gwneud 
diwygiadau amrywiol i is-ddeddfwriaeth Gymreig er 
mwyn cywiro unrhyw fethiant yng nghyfraith yr UE a 
ddargedwir i weithredu’n effeithiol a diffygion eraill 
sy’n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb 
Ewropeaidd.

Mae rheoliad 4 yn dirymu darpariaethau amrywiol 
gan gynnwys Rhan 3 o Reoliadau 2019.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 
nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 
rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 
ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn.
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru o dan baragraff 1(9) o Atodlen 7 
i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, i’w 
cymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru.

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T

2019 Rhif (Cy. )

YMADAEL Â’R UNDEB 
EWROPEAIDD, CYMRU

DIOGELU’R AMGYLCHEDD, 
CYMRU

Rheoliadau Organeddau a 
Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng 
yn Fwriadol a’u Symud ar draws 
Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 
2019

Gwnaed ***

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) a (3)

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 
ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan baragraff 1(1) 
o Atodlen 2 a pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018(1).

Yn unol â pharagraff 1(9) o Atodlen 7 i’r Ddeddf 
honno, gosodwyd drafft o’r offeryn hwn gerbron 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac fe’i cymeradwywyd 
ganddo drwy benderfyniad.

Yn unol â pharagraff 4 o Atodlen 2 i’r Ddeddf honno, 
mae Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori â’r 
Ysgrifennydd Gwladol.

(1) 2018 p. 16.
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Enwi a chychwyn

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 
Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn 
Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019.

(2) Daw rheoliadau 1 a 4 i rym yn union cyn y 
diwrnod ymadael.

(3) Daw rheoliadau 2 a 3 i rym ar y diwrnod 
ymadael.

Diwygiadau i Reoliadau Organeddau a Addaswyd 
yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Cymru) 2002

2.—(1) Mae Rheoliadau Organeddau a Addaswyd 
yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Cymru) 2002(1) 
wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn rheoliad 2(1)—
(a) hepgorer y diffiniad o “y Rheoliad Bwyd a 

Bwyd Anifeiliaid” (“the Food and Feed 
Regulation”);

(b) yn lle’r diffiniad o “cynnyrch wedi’i 
gymeradwyo” (“approved product”) 
rhodder—

“ystyr “cynnyrch wedi’i gymeradwyo” 
(“approved product”) yw—
(a) cynnyrch y caniatawyd iddo gael ei 

farchnata yng Nghymru drwy—
(i) caniatâd a roddwyd gan 

Weinidogion Cymru o dan adran 
111(1) o’r Ddeddf,

(ii) awdurdodiad o dan Reoliad y 
Cyngor (EC) Rhif 1829/2003 ar 
fwyd a bwyd anifeiliaid a 
addaswyd yn enetig, neu

(b) cynnyrch wedi’i gymeradwyo cyn y 
diwrnod ymadael;”;

(c) hepgorer y diffiniad o “y Comisiwn” (“the 
Commission”);

(d) hepgorer y diffiniad o “y Gyfarwyddeb 
Defnydd Amgaeëdig” (“the Contained Use 
Directive”);

(e) yn y lle priodol mewnosoder—
“ystyr “cynnyrch wedi’i gymeradwyo cyn y 
diwrnod ymadael” (“pre-exit approved 
product”) yw cynnyrch y caniatawyd, yn 
union cyn y diwrnod ymadael, iddo gael ei 
farchnata yng Nghymru drwy—
(a) caniatâd a roddwyd yn unol ag Erthygl 

15(3), 17(6) neu 18(2) o’r 

(1) O.S. 2002/3188 (Cy. 304), a ddiwygiwyd gan O.S. 
2005/1913 (Cy. 156) ac O.S. 2018/1216 (Cy. 249).
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Gyfarwyddeb Gollyngiadau Bwriadol 
neu Erthygl 13(2) neu (4) o 
Gyfarwyddeb 1990, neu

(b) awdurdodiad o dan Reoliad y Cyngor 
(EC) Rhif 1829/2003 ar fwyd a bwyd 
anifeiliaid a addaswyd yn enetig,

ac na thynnwyd y caniatâd neu’r 
awdurdodiad perthnasol yn ôl, neu nad yw’r 
caniatâd neu’r awdurdodiad perthnasol wedi 
peidio â bod yn ddilys fel arall, mewn 
cysylltiad ag ef;”.

(3) Yn rheoliad 10, hepgorer y geiriau o “gollwng yn 
unol â chaniatâd” hyd at “neu lle mae”.

(4) Yn rheoliad 12(1)(ch)—
(a) hepgorer y geiriau o “ar y ffurf” hyd at 

“Bwriadol,”;
(b) ar y diwedd, mewnosoder “, ar y ffurf 

berthnasol a nodir yn yr Atodiad i 
Benderfyniad y Cyngor 2002/813/EC”.

(5) Yn rheoliad 16—
(a) yn lle paragraff (b) rhodder—

“(b) lle mae organeddau a addaswyd yn 
enetig wedi’u rhoi ar gael ar gyfer 
gweithgareddau a reoleiddir o dan 
Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn 
Enetig (Defnydd Amgaeëdig) 
2014(1);”;

(b) hepgorer paragraff (c);
(c) ym mharagraff (ch), yn lle “;” rhodder “; neu” 

;
(d) yn lle paragraff (d) rhodder—

“(d) lle mae organedd a addaswyd yn enetig 
a gynhwysir mewn cynnyrch meddygol 
a awdurdodir o dan Reoliadau 
Meddyginiaethau Dynol 2012(2) neu 
Reoliadau Meddyginiaethau 
Milfeddygol 2013(3) yn cael ei 
farchnata.”;

(e) hepgorer paragraff (e).
(6) Yn rheoliad 17(2)—

(a) yn is-baragraff (b)—
(i) yn lle “Undeb Ewropeaidd” rhodder 

“Deyrnas Unedig”;

(1) O.S. 2014/1663.
(2) O.S. 2012/1916, a ddiwygiwyd gan O.S. 2013/235, 

2013/1855, 2013/2593, 2014/323, 2014/324, 2014/490, 
2014/1878, 2015/178, 2015/259, 2015/354, 2015/903, 
2015/1503, 2015/1862, 2015/1879, 2016/186, 2016/190, 
2016/696, 2017/715, 2017/1322, 2018/199 a 2018/378.

(3) O.S. 2013/2033, a ddiwygiwyd gan O.S. 2014/599 a 
2018/761.
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(ii) hepgorer y geiriau o “neu i awdurdod 
cymwys arall” hyd at y diwedd;

(b) yn is-baragraff (e), ar ôl “Bwriadol” 
mewnosoder “, fel y’i darllenir gyda’r 
nodiadau cyfarwyddyd a nodir ym 
Mhenderfyniad y Cyngor 2002/811/EC,”;

(c) yn is-baragraff (g), yn lle’r geiriau o “a 
sefydlwyd gan y Comisiwn” hyd at y diwedd, 
rhodder “a nodir yn yr Atodiad i 
Benderfyniad y Cyngor 2002/812/EC”.

(7) Yn rheoliad 21—
(a) hepgorer paragraff (c);
(b) ym mharagraff (dd), hepgorer y geiriau o “ac 

unrhyw sylwadau a wnaed” hyd at y diwedd.
(8) Yn rheoliad 22—

(a) ym mharagraff (3), hepgorer “a sicrhau bod ei 
benderfyniad yn cael ei gyfathrebu i’r 
Comisiwn”;

(b) yn lle paragraff (6) rhodder—
“(6) Rhaid i’r wybodaeth a gyflwynir yn 
unol â pharagraff (5) gael ei darparu ar y 
ffurf a nodir yn yr Atodiad i Benderfyniad y 
Comisiwn 2003/701/EC.”

(9) Yn lle rheoliad 24 rhodder—

“Dyletswyddau Gweinidogion Cymru mewn 
perthynas â cheisiadau am ganiatâd i 
farchnata organeddau a addaswyd yn enetig

24.—(1) Ar ôl cael cais am ganiatâd i 
farchnata organeddau a addaswyd yn enetig o 
dan adran 111(1) o’r Ddeddf rhaid i 
Weinidogion Cymru—

(a) hysbysu’r ceisydd yn ysgrifenedig o’r 
dyddiad y daeth y cais i law;

(b) archwilio’r cais i weld a yw’n 
cydymffurfio â gofynion y Ddeddf a’r 
Rheoliadau hyn ac, os yw hynny’n 
angenrheidiol, gofyn i’r ceisydd 
gyflenwi gwybodaeth ychwanegol yn 
unol ag adran 111(6) o’r Ddeddf;

(c) cyn diwedd y cyfnod o 90 diwrnod gan 
ddechrau â’r diwrnod y daeth y cais i 
law naill ai—
(i) anfon at y ceisydd adroddiad asesu 

a baratowyd yn unol ag Atodlen 4 
sy’n nodi y dylid caniatáu i’r 
organeddau a addaswyd yn enetig 
gael eu marchnata ac o dan ba 
amodau, neu

(ii) gwrthod y cais, gan ddatgan y 
rhesymau dros eu penderfyniad, a 
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hynny wedi’i ategu gan adroddiad 
asesu a baratowyd yn unol ag 
Atodlen 4 sy’n nodi na ddylid 
marchnata’r organeddau a 
addaswyd yn enetig.

(2) Nid yw’r cyfnod o 90 diwrnod a ragnodir 
ym mharagraff (1)(c) yn cynnwys unrhyw 
gyfnod sy’n dechrau â’r diwrnod y mae 
Gweinidogion Cymru yn rhoi hysbysiad 
ysgrifenedig o dan adran 111(6) o’r Ddeddf fod 
angen gwybodaeth bellach mewn perthynas â’r 
cais a chan ddiweddu ar y diwrnod y daeth yr 
wybodaeth honno i law Gweinidogion Cymru.

(3) Pan fo’r adroddiad asesu y cyfeirir ato ym 
mharagraff (1)(c) yn nodi y dylid caniatáu i’r 
organeddau a addaswyd yn enetig y mae’r cais 
yn ymwneud â hwy gael eu marchnata, rhaid i 
Weinidogion Cymru wahodd unrhyw berson, 
drwy gyfrwng cais sy’n cael ei osod ar y 
gofrestr, i gyflwyno sylwadau ar yr adroddiad 
asesu, a rhaid iddynt ddod i law Gweinidogion 
Cymru o fewn cyfnod o 30 diwrnod gan 
ddechrau â’r diwrnod y gosodir y cais ar y 
gofrestr (ac ni chaiff hynny fod yn gynt na’r 
diwrnod y gosodir yr adroddiad asesu ar y 
gofrestr o dan reoliad 35(7A).”

(10) Yn lle rheoliad 25 rhodder—

“Penderfyniadau gan Weinidogion Cymru ar 
geisiadau am ganiatâd i farchnata 
organeddau a addaswyd yn enetig

25.—(1) Ni chaiff Gweinidogion Cymru 
gytuno ar gais am ganiatâd i farchnata 
organeddau a addaswyd yn enetig o dan adran 
111(1) o’r Ddeddf fel y mae’n ymwneud â 
diogelu iechyd dynol heb gytundeb yr 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

(2) Pan fo Gweinidogion Cymru’n gwahodd 
sylwadau ar adroddiad asesu sy’n ymwneud â 
chais am ganiatâd i farchnata organeddau a 
addaswyd yn enetig—

(a) ni chaiff Gweinidogion Cymru 
benderfynu cytuno ar gais, neu ei 
wrthod, cyn i’r cyfnod ar gyfer 
cyflwyno sylwadau o dan reoliad 24(3) 
ddod i ben a chyn i Weinidogion 
Cymru ystyried unrhyw sylwadau a 
gyflwynir yn unol â’r rheoliad hwnnw;

(b) rhaid i Weinidogion Cymru, o fewn 
105 o ddiwrnodau ar ôl diwedd y 
cyfnod ar gyfer cyflwyno sylwadau o 
dan reoliad 24(3)—
(i) penderfynu ar y cais, a
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(ii) hysbysu’r ceisydd yn ysgrifenedig 
am y penderfyniad i gytuno ar y 
cais, neu ei wrthod, a’r rhesymau 
dros y penderfyniad.

(3) Nid yw’r cyfnod y cyfeirir ato ym 
mharagraff (2)(b) yn cynnwys unrhyw gyfnod 
sy’n dechrau â’r diwrnod y mae Gweinidogion 
Cymru yn rhoi hysbysiad ysgrifenedig o dan 
adran 111(6) o’r Ddeddf bod rhagor o 
wybodaeth yn ofynnol mewn cysylltiad â’r cais, 
ac sy’n dod i ben ar y diwrnod y mae’r 
wybodaeth honno yn dod i law Gweinidogion 
Cymru.

(4) Yn ddarostyngedig i baragraffau (5) a (6), 
caiff caniatâd i farchnata organeddau a 
addaswyd yn enetig gael ei roi am uchafswm 
cyfnod o ddeng mlynedd gan ddechrau â’r 
diwrnod pan fo Gweinidogion Cymru yn rhoi 
caniatâd o dan adran 111 o’r Ddeddf.

(5) Rhaid i gyfnod y caniatâd cyntaf i 
farchnata—

(a) organedd a addaswyd yn enetig, neu
(b) epil o’r organedd hwnnw a addaswyd 

yn enetig sydd wedi’i gynnwys mewn 
amrywiad planhigyn lle mae’r 
amrywiad planhigyn wedi’i fwriadu ar 
gyfer marchnata ei hadau yn unig,

ddod i ben fan bellaf ddeng mlynedd ar ôl y 
dyddiad y cynhwyswyd am y tro cyntaf yr 
amrywiad planhigyn cyntaf sy’n cynnwys yr 
organedd a addaswyd yn enetig ar Restr 
Genedlaethol yn unol â rheoliad 3 o Reoliadau 
Hadau (Rhestrau Cenedlaethol o 
Amrywogaethau) 2001(1).

(6) At y diben o roi caniatâd i farchnata 
organedd a addaswyd yn enetig sydd wedi’i 
gynnwys mewn deunydd fforest atgynhyrchiol, 
bydd cyfnod y caniatâd cyntaf yn dod i ben fan 
bellaf ddeng mlynedd ar ôl y dyddiad 
penodedig.

(7) Ym mharagraff (6), ystyr “y dyddiad 
penodedig” yw’r dyddiad y cynhwyswyd am y 
tro cyntaf ddeunydd sylfaenol sy’n cynnwys yr 
organedd a addaswyd yn enetig ar y Gofrestr 
Genedlaethol yn unol â rheoliadau 6 a 7 o 
Reoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig 
(Prydain Fawr) 2002(2).”

(11) Yn rheoliad 26, hepgorer paragraffau (1)(ch) a 
(2).

(12) Yn rheoliad 27—
(a) yn lle paragraff (1) rhodder—

(1) O.S.  2001/3510.
(2) O.S. 2002/3026. 
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“(1) Ni chaiff Gweinidogion Cymru gytuno ar 
gais i adnewyddu caniatâd o dan adran 111(1) 
o’r Ddeddf i farchnata organeddau a addaswyd 
yn enetig fel y mae’n ymwneud â diogelu 
iechyd dynol heb gytundeb yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch.”;

(b) yn lle paragraff (2) rhodder—
“(2) Rhaid i Weinidogion Cymru roi gwybod 

i’r ceisydd am benderfyniad ar gais i 
adnewyddu caniatâd i farchnata organeddau a 
addaswyd yn enetig cyn gynted â phosibl a 
rhaid iddynt gynnwys, mewn unrhyw wrthodiad 
i adnewyddu caniatâd, y rhesymau dros y 
penderfyniad hwnnw.”

(13) Yn rheoliad 29(dd) yn lle’r geiriau o “i’r 
Comisiwn” hyd at “Aelod-wladwriaethau” rhodder “ar 
y ffurf berthnasol a nodir yn yr Atodiadau i 
Benderfyniad y Comisiwn 2009/770/EC”.

(14) Yn lle rheoliad 32 rhodder—

“Amrywio neu ddirymu caniatâd i farchnata

32.—(1) Ni chaiff Gweinidogion Cymru ond 
amrywio neu ddirymu caniatâd i farchnata 
organeddau a addaswyd yn enetig o dan adran 
111(10) o’r Ddeddf heb gytundeb deiliad y 
caniatâd pan fo gwybodaeth newydd wedi dod 
ar gael y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried 
y byddai’n effeithio ar yr asesiad o’r risg o beri 
niwed i’r amgylchedd drwy ollwng yr 
organeddau.

(2) Ni chaiff Gweinidogion Cymru ddirymu 
neu amrywio caniatâd i farchnata organeddau a 
addaswyd yn enetig o dan adran 111(10) o’r 
Ddeddf fel y mae’n ymwneud â diogelu iechyd 
dynol heb gytundeb yr Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch.”

(15) Yn rheoliad 33, hepgorer paragraffau (3) i (5).
(16) Yn rheoliad 35, yn lle paragraffau (1) i (9) 

rhodder—
“(1) Rhaid i’r gofrestr gynnwys y manylion a 

nodir ym mharagraffau (2) i (10).
(2) Mewn perthynas â hysbysiad gwahardd a 

gyflwynwyd gan Weinidogion Cymru o dan 
adran 110 o’r Ddeddf—

(a) enw a chyfeiriad y person y mae’r 
hysbysiad yn cael ei gyflwyno iddo;

(b) disgrifiad o’r organeddau a addaswyd 
yn enetig y mae’r hysbysiad yn cael ei 
gyflwyno mewn perthynas â hwy;

(c) y man lle bwriedir gollwng yr 
organeddau a addaswyd yn enetig;
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(ch) at ba ddiben y bwriedir gollwng neu 
farchnata’r organeddau a addaswyd yn 
enetig;

(d) y rheswm dros gyflwyno’r hysbysiad;
(dd) unrhyw ddyddiad a bennwyd yn yr 

hysbysiad fel y dyddiad y daw’r 
gwaharddiad i rym.

(3) Yn ddarostyngedig i baragraff (4) ac 
mewn perthynas â chais am ganiatâd o dan 
adran 111(1) o’r Ddeddf—

(a) enw a chyfeiriad y ceisydd;
(b) disgrifiad cyffredinol o’r organeddau a 

addaswyd yn enetig y mae’r cais yn 
cael ei wneud mewn perthynas â hwy;

(c) y man lle bwriedir gollwng yr 
organeddau a addaswyd yn enetig, i’r 
graddau y mae’r wybodaeth hon wedi’i 
hysbysu i Weinidogion Cymru;

(ch) at ba ddiben y bwriedir gollwng yr 
organeddau a addaswyd yn enetig (gan 
gynnwys unrhyw ddefnydd y bwriedir 
ar eu cyfer yn y dyfodol) neu, mewn 
perthynas â chaniatâd i farchnata, at ba 
ddiben y byddant yn cael eu 
marchnata;

(d) dyddiad arfaethedig eu gollwng;
(dd) yr asesiad risg amgylcheddol;
(e) y dulliau a’r cynlluniau ar gyfer 

monitro’r organeddau a addaswyd yn 
enetig ac ar gyfer ymateb i argyfwng;

(f) crynodeb o unrhyw gyngor y mae 
Gweinidogion Cymru wedi’i gael oddi 
wrth y Pwyllgor Ymgynghorol ar 
Ollyngiadau i’r Amgylchedd ynghylch 
a ddylid caniatáu neu wrthod cais i 
ollwng, neu farchnata, organeddau a 
addaswyd yn enetig, a naill ai—
(i) yr amodau neu’r cyfyngiadau y 

mae’r Pwyllgor hwnnw wedi 
cynghori y dylid rhoi’r caniatâd yn 
unol â hwy, neu

(ii) crynodeb o’r rhesymau pam y 
mae’r Pwyllgor hwnnw wedi 
cynghori na ddylid rhoi’r caniatâd;

(ff) y crynodeb o’r wybodaeth a 
gynhwyswyd yn y cais sy’n ofynnol 
gan reoliad 12(1)(ch) neu, yn ôl y 
digwydd, o’r cais sy’n ofynnol gan 
reoliad 17(2)(g).

(3A) Yn ddarostyngedig i baragraff (4) ac i’r 
ffaith nad yw’r wybodaeth yn gyfrinachol, 
mewn perthynas â chais am ganiatâd o dan 
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adran 111(1) o’r Ddeddf i farchnata organeddau 
a addaswyd yn enetig—

(a) enw a chyfeiriad y person sy’n gyfrifol 
am y marchnata, boed y 
gweithgynhyrchydd, y mewnforiwr 
neu’r dosbarthwr;

(b) enw masnachol arfaethedig y 
cynnyrch;

(c) enwau’r organeddau a addaswyd yn 
enetig sydd yn y cynnyrch, gan 
gynnwys enwau gwyddonol a 
chyffredin, pan fo hynny’n briodol, yr 
organeddau rhieniol, yr organeddau 
derbyn a’r organeddau rhoi;

(ch) marciau adnabod unigryw yr 
organeddau a addaswyd yn enetig sydd 
yn y cynnyrch;

(d) cod cyfeirnod ar gyfer y cais a 
neilltuwyd gan Weinidogion Cymru;

(dd) yr wybodaeth a gynhwysir yn y cais fel 
a bennir ym mharagraffau 3 a 7 o 
Atodlen 3;

(e) gwybodaeth am samplau o’r 
organeddau a addaswyd yn enetig sydd 
wedi’u storio, gan gynnwys y math o 
ddeunydd, ei nodweddion genetig a’i 
sefydlogrwydd, swm y deunydd mewn 
storfa, a’r amodau storio priodol a’r oes 
silff.

(4) Os yw Gweinidogion Cymru yn 
ymwybodol neu os deuant yn ymwybodol fod 
gwybodaeth ynglŷn ag organeddau a addaswyd 
yn enetig neu ynglŷn â diben eu gollwng neu eu 
marchnata wedi’i chyhoeddi a bod honno’n 
fanylach na’r hyn a fyddai’n bodloni gofynion 
paragraff (3), rhaid iddynt nodi cymaint o’r 
wybodaeth fanylach honno ar y gofrestr ag y 
byddant yn ystyried yn briodol.

(5) Mewn perthynas â chaniatadau a roddir o 
dan adran 111(1) o’r Ddeddf—

(a) copi o’r caniatâd, a chyfeiriad at y cais 
y cafodd ei roi mewn perthynas ag ef;

(b) unrhyw wybodaeth a gyflenwyd i 
Weinidogion Cymru yn unol ag 
amodau a bennwyd ar gyfer y caniatâd;

(c) y ffaith bod y caniatâd wedi cael ei 
amrywio neu ei ddiddymu, cynnwys yr 
hysbysiad y cafodd y caniatâd ei 
amrywio neu ei ddirymu ganddo, a 
chopi o’r caniatâd wedi’i amrywio;

(ch) crynodeb o unrhyw gyngor y mae 
Gweinidogion Cymru wedi’i gael oddi 
wrth y Pwyllgor Ymgynghorol ar 
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Ollyngiadau i’r Amgylchedd ynghylch 
a ddylid amrywio neu ddirymu 
caniatâd i ollwng organeddau a 
addaswyd yn enetig.

(6) Yr wybodaeth ganlynol ynghylch y risg y 
byddai niwed yn cael ei beri i’r amgylchedd gan 
organeddau a addaswyd yn enetig—

(a) unrhyw wybodaeth a ddarperir i 
Weinidogion Cymru yn unol ag adran 
111(6A) neu 112(5)(b)(i) o’r Ddeddf;

(b) unrhyw wybodaeth ynglŷn â 
digwyddiad anrhagweledig sy’n 
digwydd mewn cysylltiad â gollyngiad 
organedd a addaswyd yn enetig a allai 
effeithio ar y risgiau sy’n bodoli o beri 
niwed i’r amgylchedd a’r wybodaeth 
honno wedi’i hysbysu i Weinidogion 
Cymru yn unol ag adran 112(5)(b)(iii) 
o’r Ddeddf.

(7) Copi o unrhyw ganiatâd i farchnata 
organeddau a addaswyd yn enetig a roddwyd 
cyn y diwrnod ymadael gan awdurdod cymwys 
Aelod-wladwriaeth.

(7A) Copi o unrhyw adroddiad asesu a 
luniwyd yn unol â rheoliad 24(1)(c) neu 
26(1)(c).

(8) Lleoliad unrhyw organeddau a addaswyd 
yn enetig a dyfwyd yng Nghymru yn unol â 
chaniatâd i farchnata i’r graddau y mae’r 
wybodaeth honno yn cael ei chyflenwi i 
Weinidogion Cymru yn unol â’r gofynion 
monitro a bennwyd ar gyfer y caniatâd.

(9) Unrhyw benderfyniad a fabwysiadwyd 
cyn y diwrnod ymadael gan y Comisiwn 
Ewropeaidd yn unol ag Erthygl 18 o’r 
Gyfarwyddeb Gollyngiadau Bwriadol.”

(17) Yn lle rheoliad 36 rhodder—

“Cadw’r gofrestr

36.—(1) Rhaid i’r wybodaeth a ragnodir yn 
rheoliad 35(2) gael ei gosod ar y gofrestr o fewn 
deuddeg diwrnod o gyflwyno’r hysbysiad 
gwahardd.

(2) Rhaid i’r wybodaeth a ragnodir ym 
mharagraffau (a) i (e) ac (ff) o reoliad 35(3) 
gael ei gosod ar y gofrestr o fewn deuddeg 
diwrnod o’r adeg y mae’r cais am ganiatâd i 
ollwng neu farchnata wedi dod i law 
Gweinidogion Cymru.

(3) Rhaid i’r wybodaeth a ragnodir yn 
rheoliad 35(3)(f) gael ei gosod ar y gofrestr o 
fewn deuddeg diwrnod o adeg rhoi neu wrthod 
y caniatâd.
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(4) Rhaid i’r wybodaeth a ragnodir yn 
rheoliad 35(3A) gael ei gosod ar y gofrestr o 
fewn deuddeg diwrnod o’r adeg y mae’r cais am 
ganiatâd i farchnata wedi dod i law 
Gweinidogion Cymru.

(5) Rhaid i’r wybodaeth a ragnodir yn 
rheoliad 35(5)(a) gael ei gosod ar y gofrestr o 
fewn deuddeg diwrnod o roi’r caniatâd.

(6) Rhaid i’r wybodaeth a ragnodir yn 
rheoliad 35(5)(b) ac (ch) gael ei gosod ar y 
gofrestr o fewn deuddeg diwrnod ar ôl iddi 
ddod i law Gweinidogion Cymru.

(7) Rhaid i’r wybodaeth a ragnodir yn 
rheoliad 35(5)(c) gael ei gosod ar y gofrestr o 
fewn pedwar diwrnod ar ddeg o adeg dirymu 
neu amrywio’r caniatâd.

(8) Rhaid i’r wybodaeth a ragnodir yn 
rheoliad 35(6) a (10) gael ei gosod ar y gofrestr 
o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o’r adeg y 
daeth i law Gweinidogion Cymru.

(9) Rhaid i’r wybodaeth a ragnodir yn 
rheoliad 35(7A) gael ei gosod ar y gofrestr o 
fewn deuddeg diwrnod o’r adeg y cafodd ei 
llunio.

(10) Rhaid i’r wybodaeth a ragnodir yn 
rheoliad 35(8) gael ei gosod ar y gofrestr o fewn 
pedwar diwrnod ar ddeg o’r adeg y daeth i law 
Gweinidogion Cymru.”

(18) Yn Atodlen 3—
(a) ym mharagraff 2, hepgorer “yn yr Undeb 

Ewropeaidd”;
(b) ym mharagraff 5, hepgorer “o fewn yr Undeb 

Ewropeaidd”;
(c) ym mharagraff 8, hepgorer “sydd wedi’i 

sefydlu yn yr Undeb Ewropeaidd”;
(d) ym mharagraff 14, yn lle “yn yr Undeb 

Ewropeaidd” rhodder “yng Nghymru”.
(19) Yn Atodlen 4, ym mharagraff 6, hepgorer y 

geiriau o “, ac a fwriedir gofyn” hyd at y diwedd.

Diwygiadau i Reoliadau Organeddau a Addaswyd 
yn Enetig (Eu Symud ar draws Ffin) (Cymru) 2005

3.—(1) Mae Rheoliadau Organeddau a Addaswyd 
yn Enetig (Eu Symud ar draws Ffin) (Cymru) 2005(1) 
wedi eu diwygio fel a ganlyn.

(2) Yn yr Atodlen—
(a) yn Rhan 1, yn nhestun yr ail golofn yn rhes 

“Erthygl 10(3)”, yn lle’r geiriau o “heb fod 
cytundeb” hyd at y diwedd rhodder “na 
chaniateir eu marchnata yn y Deyrnas Unedig, 

(1) O.S. 2005/1912 (Cy. 155).
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neu heb i awdurdod cymwys y wlad sy’n 
mewnforio gytuno’n benodol i awdurdodi’r 
mewnforio.”;

(b) yn Rhan 2, yn nhestun yr ail golofn yn rhes 
“Erthygl 6”, hepgorer “ac i’r Comisiwn”.

Dirymu

4.—(1) Mae rheoliad 4(2) o Reoliadau yr 
Amgylchedd, Cynllunio a Materion Gwledig 
(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018(1) wedi ei 
ddirymu.

(2) Mae Rhan 3 o Reoliadau Organeddau a 
Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u 
Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019(2) wedi ei dirymu.

(3) Mae rheoliad 17 o Reoliadau Materion Gwledig, 
yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Bwyd (Diwygiadau a 
Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2019(3) wedi ei 
ddirymu.

Enw
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 
un o Weinidogion Cymru
Dyddiad

(1) O.S. 2018/1216 (Cy. 249). 
(2) O.S. 2019/379 (Cy. 94). 
(3) O.S. 2019/463 (Cy. 111).
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Explanatory Memorandum to the Genetically Modified Organisms (Deliberate 
Release and Transboundary Movement) (Miscellaneous Amendments) (Wales) 
(EU Exit) (No. 2) Regulations 2019

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Plant Health and Environment 
Protection Branch within the Economy, Skills and Natural Resources Department and is 
laid before the National Assembly for Wales in conjunction with the above subordinate 
legislation and in accordance with Standing Order 27.1

Minister/Deputy Minister’s Declaration

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of the 
expected impact of the Genetically Modified Organisms (Deliberate Release and 
Transboundary Movement) (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) (No. 2) 
Regulations 2019.

Lesley Griffiths
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs
5 November 2019
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PART 1

1. Description

1.1 This instrument makes technical changes to ensure the above legislation is 
operable after exit day.

1.2 Regulations 1 and 4 of this instrument come into force “immediately before exit 
day” and regulations 2 and 3 come into force on “exit day”. Section 20(1) of the 
European Union (Withdrawal) Act 2018 currently defines as 11.00pm on 31 
October 2019, but this is likely to change in the near future. 

1.3 All changes essentially provide drafting fixes required to maintain continuity of 
approach after EU-exit.  

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee

2.1 This instrument is being made using the powers conferred by paragraph 1(1) of 
Schedule 2 and paragraph 21 of Schedule 7 to the European Union (Withdrawal) 
Act 2018 (c.16) (the “2018 Act”) in order to address failures of retained EU law to 
operate effectively and other deficiencies arising from the withdrawal of the United 
Kingdom from the European Union.  

2.2 As set out in the Ministerial statement in Annex 2 of this Explanatory 
Memorandum it is proposed that the instrument be subject to the draft affirmative 
procedure. 

2.3 The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release and Transboundary 
Movement) (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019 
(“the Principal Regulations”) were laid on 5 February 2019 and will be revoked 
and remade, in part, by this amending statutory instrument. 

2.4   The Constitutional and Legislative Affairs Committee (CLAC) reported on the 
Principal Regulations on 13 March 2019 and raised a number of technical points. 
Their report made a number of technical points:
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld12445/cr-ld12445-e.pdf

2.6  The Welsh Government responded to CLAC’s report on 25 March 2019 
addressing each of the technical matters raised by CLAC. In that response, the 
Welsh Government accepted that many of the issues raised by CLAC 
necessitated amendments to the Principal Regulations. This statutory instrument 
makes those amendments.
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3. Legislative background

3.1 This instrument is being made using the powers in paragraph 1(1) of Schedule 2 
and paragraph 21 of Schedule 7 to the European Union (Withdrawal) Act 2018 in 
order to address failures of retained EU law to operate effectively or other 
deficiencies arising from the withdrawal of the United Kingdom from the European 
Union. In accordance with the commitments made by the Welsh Ministers, the 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths has made the 
relevant statements as detailed in Part 2 of the Annex to this Explanatory 
Memorandum. 

4. Purpose and intended effect of the legislation

What did any relevant EU law do before exit day?
4.1 This instrument amends the obligations and procedures derived from Directive 

2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on 
the deliberate release into the environment of GMOs and repealing Council 
Directive 90/220/EEC (“the Deliberate Release Directive”) which specifies a 
framework of controls on the release of GMOs. That Directive has already been 
transposed into domestic law but the transposing domestic instrument requires 
changes to be operable post-Brexit. Proposed releases of GMOs require prior 
authorisation and this is subject to the GMO in question passing a science-based 
assessment of its potential impact on human health and the environment. 
Decisions on whether to approve GMO trial releases are delegated to Member 
States and regions within Member States. Decisions on the release of GMOs for 
commercial marketing are taken collectively at EU level. In the specific case of 
GMO seeds for cultivation, the Deliberate Release Directive provides 
discretionary provisions which allow Member States, or devolved Governments 
within Member States, to block the cultivation of EU-approved seeds in their 
territory.

4.2      The Deliberate Release Directive is implemented in Wales by:

 The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) (Wales) 
Regulations 2002 (“2002 Regulations”)

This instrument also amends our domestic implementation of Regulation (EC) No. 
1946/2003 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on 
transboundary movements of genetically modified organisms, as implemented in 
Wales by the Genetically Modified Organisms (Transboundary Movements) 
(Wales) Regulations 2005, which regulates the export of GMOs from the EU to 
third (non-EU) countries. The key requirement is for the planned first export of a 
GMO intended for environmental release to be notified to the receiving country to 
obtain its approval before shipment. The 2002 Regulations implements 
requirements of the Cartagena Biosafety Protocol to the United Nations 
Convention on Biological Diversity (to which the EU and UK are each a Party).
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Why is it being changed?
4.3 This instrument applies to policy areas which are a devolved matter. This 

instrument provides the continued ability to ensure environmental protection in 
Wales when the UK leaves the EU.  

4.5    As set out in paragraph 2.6, this amending statutory instrument provides for 
amendments to the Genetically Modified Organisms (Deliberate Release and 
Transboundary Movement) (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) 
Regulations 2019, to reflect certain technical points raised by CLAC. The 
amendments are described below. 

4.6 CLAC queried why the definition of “pre-exit approved product” did not include 
products approved under the Food and Feed Regulation before exit day. Regulation 2(2) 
addresses this deficiency.

4.7    CLAC identified that provisions within the Genetically Modified Organisms 
(Deliberate Release and Transboundary Movement) (Miscellaneous 
Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019, appeared to remove the 10 
year cap for the marketing of GMOs.

4.8    Regulation 2(10) (4) ensures that the 10 year cap for the marketing of GMOs is 
maintained post exit from the EU.

4.9  CLAC noted the amending provision for Regulation 24(1) (e) of the 2002 
Regulations, which replaces this provision with a new provision. Regulation 24(1) 
(d) deals with the Welsh Ministers’ duties to notify an applicant of their decision. 
The original 24(1) (e) dealt with action following that decision. However, the new 
24(1) (e) requires the Welsh Ministers to take into account certain matters in taking 
their decision. The committee concluded that new Regulation 24(1) (e) should 
precede Regulation 24(1)(d), not follow it.

4.10    Regulation 2(9) has been amended so as to address this issue. 

4.11 CLAC highlighted that the duty on Welsh Ministers to publish additional 
information in the public register concerning GMOs lacked any deadline. 

4.12   Regulation 2(17) of the 2019 addresses this technical point.

4.13  CLAC noted that the reference to the Food and Feed Regulation in Regulation 2 
of the 2002 Regulations is treated differently from the references to the “Deliberate 
Release Directive”, and the “First Simplified Procedure”.

4.14  This amending statutory instrument revokes the amendments to the definition 
made by 2019/379 as that definition is amended by a separate SI (the Genetically 
Modified Organisms (Deliberate Release) (Amendment) (Wales) Regulations 
2019, which transpose Directive 2018/350) . Regulation 17 of the Rural Affairs, 
Environment, Fisheries and Food (Miscellaneous Amendments and Revocations) 
(Wales) Regulations is revoked by Regulations 4(3). 

Tudalen y pecyn 92

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I7A091600416C11E9B561FB49A8F26DA5/View/FullText.html?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=%28sc.DocLink%29&comp=wluk
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I7A091600416C11E9B561FB49A8F26DA5/View/FullText.html?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=%28sc.DocLink%29&comp=wluk
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I7A091600416C11E9B561FB49A8F26DA5/View/FullText.html?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=%28sc.DocLink%29&comp=wluk


5

4.15 The effect of these Regulations is to avoid any amendment to the definition of the 
“First Simplified Procedure” under the 2002 Regulations.

4.16 Other, more minor amendments to cross references have been made in response 
to CLAC’s report.

Points raised by CLAC that did not require an amendment for inclusion within this 
amending statutory instrument

4.17 Regulations 2(2)(b) and (c) – “approved product” and “pre-exit product. CLAC 
noted that the Food and Feed Regulation gave the function of authorising 
products for marketing to the European Commission, assisted by an EU 
Committee, and on the basis of a scientific opinion from the European Food 
Safety Authority (“EFSA”).  

        
4.18  CLAC questioned whether the Commission will be able to continue giving 

authorisations that are recognised in the UK, including in Wales under the Food 
and Feed Regulation.  They pointed out that this would be consistent with the 
overall intention of the EUWA, to maintain continuity, as far as practicable and for 
the time being, between pre- and post-Brexit law derived from the EU. CLAC 
identified the political significance in continuing to recognise marketing certificates 
for food and feed products made of, or including, genetically-modified ingredients, 
issued by an EU body. However, CLAC questioned whether there was a need to 
ensure that, post-Brexit, consents for cultivation of GMOs granted by the 
Commission should be excluded from the scope of the 2002 Regulations. 

4.19  The Welsh Government has subsequently confirmed that the food and feed 
regulation will be amended before it is incorporated into domestic law (see the 
Genetically Modified Food and Feed (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 
2019/705). As a result of those amendments, the EU Commission will have no 
role in approving the marketing or cultivation of genetically modified organisms 
after the UK leaves the European Union. Therefore, there is no need to exclude 
from the ambit of “approved product” any post-exit consents to cultivate since no 
such consents can exist.

4.20  Regulation 2(13) – register in relation to application to market GMO. Regulation 
2(13) amends regulation 35 of the 2002 Regulations by inserting an obligation to 
include particulars detailed under a new paragraph (3A) within the register 
required by section 122 of the Environmental Protection Act 1990. CLAC 
suggested it would be beneficial to set out where equivalent obligations on the EU 
Commission arose under the law as it currently stands. The Welsh Government 
can confirm that those obligations arise under Articles 24 and 13(h) of the 
2001/18EC Directive.

4.21  For completeness, one issue regarding the new regulation 35(7) should be 
addressed. That provision requires certain information to be placed on the register 
but, unlike in other cases dealt with by regulation 35, no time limit is specified for 
the fulfilment of that obligation. This is in contrast to the position under the current 
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regulations. The reason for this change is that the new 35(7) is very different in 
character from the current provision bearing that number. 

4.22  The current 35(7) requires consents to market granted by other EU member states 
to be placed on the register. Regulation 36(8) requires this to be done within 14 
days of the information being received. Whilst the UK is a member of the EU this 
is entirely appropriate.

4.23  The new 35(7) imposes an obligation to place on the register consents to market 
granted by EU member states prior to exit day. Due to the obligation of the current 
35(7) almost all such consents should already have been placed on the register 
in any event. This requirement is aimed at all consents granted prior to exit day – 
as without an enduring obligation to maintain the requirement for these consents 
to be on the register, they could simply be removed. The two categories below 
are the two most likely scenarios of where a consent might not already be on the 
register. But the requirement also covers consents that, for some reason 
(including administrative error) were not placed on the register. 

(1) Those consents only received by Welsh Ministers less than 14 days before exit 
day.

(2) Those consents which are granted prior to exit day but which are not been 
received by Welsh Ministers until after exit day. 

 The current provisions do not cover such consents. 

4.24 For the above reasons, the new 35(7) is substantially different to the current 
provision. It is not a requirement that attaches to future consents but rather to an 
unknown number of existing consents, including those already placed on the 
register. In these circumstances the Welsh Government does not considered it 
necessary to impose a requirement that the material be put on the register within 
a certain time. Rather, the default position that the obligation must be fulfilled 
within a reasonable time will apply. The requirement arises immediately at exit 
day and then applies on an enduring basis. The requirement should be satisfied 
immediately as all pre-exit consents should already be on the register.  

4.25 The Welsh Government notes that the equivalent England only SI contains 
provisions which produce an identical effect.

What will it now do?

  4.26  The instrument will ensure that the legislation described above will operate 
effectively in the UK after we leave the EU. Existing processes for reaching 
decisions will be maintained. The release or marketing of genetically modified 
organisms will continue to need prior authorisation: approval to release, or market, 
a genetically modified organism will only be granted if a science-based 
assessment indicates that the safety of human health or the environment will not 
be compromised. The four administrations within the United Kingdom intend to 
pursue a common approach to procedures governing the release and 
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management of GMOs. Wales therefore intends to align its procedures for 
achieving these aims with those of England, Northern Ireland and Scotland.

5. Consultation 

5.1     No formal consultations were carried out in respect of the instrument as its 
purpose is to resolve operability issues in order to preserve and protect the 
existing policy regime.   

6. Regulatory Impact Assessment (RIA) 

6.1      There is no, or no significant, impact on business, charities or voluntary bodies. 

6.2      There is no, or no significant, impact on the public sector.    

6.3     The Welsh Ministers’ Code of Practice on the carrying out of Regulatory Impact 
Assessments was considered in relation to these Regulations. As a result, it was 
not considered necessary to carry out a regulatory impact assessment as to the 
likely costs and benefits of complying with these Regulations. The instrument 
simply maintains existing laws in a way that works for Wales once the UK leaves 
the EU. No substantive policy changes will be brought in through this legislation.   
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Annex 1
Statements under the European Union (Withdrawal) 

Act 2018

Part 1 
Table of Statements under the 2018 Act

This table sets out the statements that may be required of the Welsh Ministers under 
the 2018 Act. The table also sets out those statements that may be required of 
Ministers of the Crown under the 2018 Act, which the Welsh Ministers have committed 
to also provide when required. The required statements can be found in Part 2 of this 
annex.

Statement Where the 
requirement sits

To whom it applies What it requires

Appropriate-
ness

Sub-paragraph (2) of 
paragraph 28, 
Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 8(1), 
9 and 23(1) or jointly 
exercising powers in 
Schedule 2. Welsh 
Ministers have 
committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2

A statement that the SI does no 
more than is appropriate.

Good 
Reasons 

Sub-paragraph (3) of 
paragraph 28, 
Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 8(1), 
9 and 23(1) or jointly 
exercising powers in 
Schedule 2. Welsh 
Ministers have 
committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2

A statement to explain the good 
reasons for making the instrument 
and that what is being done is a 
reasonable course of action.

Equalities Sub-paragraphs (4) 
and (5) of paragraph 
28, Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 8(1), 
9 and 23(1) or jointly 
exercising powers in 
Schedule 2. Welsh 
Ministers have 

A statement to explain what, if 
any, amendment, repeals or 
revocations are being made to the 
Equalities Acts 2006 and 2010 and 
legislation made under them. 

A statement that the Minister has 
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committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2

had due regard to the need to 
eliminate discrimination and other 
conduct prohibited under the 
Equality Act 2010.

Explanations Sub-paragraph (6) of 
paragraph 28, 
Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 8(1), 
9 and 23(1) or jointly 
exercising powers in 
Schedule 2. Welsh 
Ministers have 
committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2

A statement to explain the 
instrument, identify the relevant 
law before exit day, explain the 
instrument’s effect on retained EU 
law and give information about the 
purpose of the instrument, e.g. 
whether minor or technical 
changes only are intended to the 
EU retained law.

Criminal 
offences

Sub-paragraphs (3) 
and (7) of paragraph 
28, Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 8(1), 
9 and 23(1) or jointly 
exercising powers in 
Schedule 2. Welsh 
Ministers have 
committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2

A statement setting out the ‘good 
reasons’ for creating a criminal 
offence, and the penalty attached.

Sub-
delegation

Paragraph 30, 
Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 8(1), 
9 and paragraph 1 of 
Schedule 4 to create a 
legislative power 
exercisable not by a 
Minister of the Crown or 
a Devolved Authority. 

Welsh Ministers have 
committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2 or paragraph 
1 of Schedule 4 to 
create a legislative 
power exercisable not 
by a Minister of the 
Crown or a Devolved 
Authority

A statement to explain why it is 
appropriate to create such a sub-
delegated power.

Urgency Sub-paragraph (2) Welsh Ministers A statement that the Welsh 
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and (8) of paragraph 
7, Schedule 7

exercising powers in 
Part 1 of Schedule 2 but 
using the urgent 
procedure in paragraph 
7 of Schedule 7

Ministers are of the opinion that it 
is necessary to make the SI using 
the urgent procedure and the 
reasons for that opinion.
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Part 2

Statements required when using enabling powers 
under the European Union (Withdrawal) 2018 Act

1. Statement under paragraph 7(2) of Schedule 7 to the European Union 
(Withdrawal) Act 2018

This is not required.

2. Appropriateness statement

2.1 The Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths, has made 
the following statement regarding use of legislative powers in the European Union 
(Withdrawal) Act 2018:

2.2 “In my view the Genetically Modified Organisms (Deliberate Release and 
Transboundary Movements) (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) (No.2) 
Regulations 2019 does no more than is appropriate”. This is the case because all 
changes being made are solely in order to address deficiencies arising from EU Exit”.

3. Good reasons

3.1 The Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths, has made 
the following statement regarding use of legislative powers in the European Union 
(Withdrawal) Act 2018:

3.2 “In my view there are good reasons for the provisions in this instrument, and I have 
concluded its provisions represent a reasonable course of action”. This is because the 
provisions ensure that protections provided by The Genetically Modified Organisms 
(Deliberate Release) (Wales) Regulations 2002 and The Genetically Modified 
Organisms (Transboundary Movements) (Wales) Regulations 2005 continue to be 
operable after the UK leaves the European Union.

4. Equalities

4.1 The Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths, has 
made the following statement(s):
“The instrument does not amend, repeal or revoke a provision or provisions in 
the Equality Act 2006 or the Equality Act 2010 or subordinate legislation made 
under those Acts. 

4.2 The Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths, has 
made the following statement regarding use of legislative powers in the European 
Union (Withdrawal) Act 2018:
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“In relation to the instrument, I, Lesley Griffiths, have had due regard to the need 
to eliminate discrimination, harassment, victimisation and any other conduct that 
is prohibited by or under the Equality Act 2010”.

4.3 Little or no impact on equalities is expected.

5. Explanations

5.1 The explanations statement has been made in paragraph 4 (Purpose & intended 
effect of the legislation) of the main body of this explanatory memorandum.

6. Criminal offences

Not applicable/required. 

7. Legislative sub-delegation

Not applicable/required. 

8. Urgency

This is not required.
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Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  

 

 

 
Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

YPCCGB@llyw.cymru / PSCGBM@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.   

 
Ein cyf/Our ref: MA/CG/5049/19  
 
 
 
Mick Antoniw AC 

Cadeirydd 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 
 

7 Tachwedd 2019 
 

Annwyl Mick 
 
DRAFFTIO DEDDFAU I GYMRU: CANLLAWIAU AR GYFER DRAFFTIO 
DEDDFWRIAETH 
 
Rwy’n falch o allu rhannu â chi ac Aelodau’r Pwyllgor gopi o ganllawiau diweddaraf 
Llywodraeth Cymru ar gyfer drafftio deddfwriaeth. Er mai canllawiau mewnol ydynt, rydym 
yn disgwyl y byddant hefyd yn adnodd defnyddiol i eraill sy’n rhan o’r gwaith o gynhyrchu 
neu graffu ar Filiau’r Cynulliad ac is-ddeddfwriaeth Cymru. 
 
Yn y Rheol Sefydlog ddrafft, sy’n cael ei hystyried gan y Pwyllgor Busnes ar hyn o bryd, a’r 
canllawiau cysylltiedig a fydd yn cael eu cyhoeddi gan y Llywydd, cyfeirir at yr “arferion 
drafftio ar hyn o bryd”. Mae’r canllawiau’n egluro bod hyn yn golygu’r arferion drafftio 
deddfwriaeth sy’n cael eu defnyddio am y tro gan Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol. 
Mae Drafftio Deddfau i Gymru / Writing Laws for Wales yn mynegi’r “arferion drafftio ar hyn 
o bryd” ac felly bydd yn darparu safon ddrafftio ar gyfer biliau cydgrynhoi (ac yn wir filiau 
eraill a baratoir gan y Llywodraeth). 
 
Yn gywir 
 
 

 
 
 
Jeremy Miles AC 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
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Canllaw 
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Rhagair– Cwnsler Cyffredinol Cymru

Deddfwriaeth yw’r cyfrwng a ddefnyddir i drosi polisi’r llywodraeth i reolau 
rhwymol sy’n llywodraethu pob un ohonom. Er mwyn cyflawni ei phwrpas, 
rhaid i ddeddfwriaeth adlewyrchu’n gywir ddiben y polisi a rhaid iddi gael ei 
chyfleu’n glir fel bod modd iddi gael ei deall gan y rhai y mae’n effeithio arnynt.

Mae deddfwriaeth yn aml yn cyfleu cysyniadau cymhleth, sydd wedi eu gosod 
mewn cyd-destun cymhleth, ac yn gyffredinol bydd yn rhagnodi canlyniadau 
difrifol os methir â chydymffurfio â’i gofynion. Mae’r ffordd y caiff deddfwriaeth 
ei drafftio, felly, yn bwysig. Mae cyfleu newidiadau yn y gyfraith mor gryno ac 

mor glir ag y mae’r pwnc yn ei ganiatáu, gan osgoi bylchau neu ansicrwydd, yn sgil arbenigol – ac 
er gwaethaf y ffaith bod ein Cynulliad Cenedlaethol yn un o ddeddfwrfeydd mwyaf newydd y byd, 
mae swyddfa ddrafftio Llywodraeth Cymru eisoes yn magu enw da am ragoriaeth.

Mae llunio cyfreithiau newydd sydd wedi eu drafftio’n dda yn rhan hollbwysig o nod hirdymor 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu llyfr statud i Gymru sy’n hygyrch, modern a dwyieithog. Anelwn at 
ddod â threfn i’r statudau maith a gwasgaredig er mwyn galluogi pobl Cymru i ddeall eu hawliau a’u 
cyfrifoldebau. Mae hygyrchedd ein deddfwriaeth yn hanfodol i reolaeth y gyfraith, i’n hawdurdodaeth 
gyfreithiol ddatblygol ac i’n democratiaeth. 

Wrth rannu’r canllawiau hyn, rwy’n gobeithio y bydd y broses o ddrafftio deddfwriaeth yn cael ei deall 
yn well gan bawb, yn enwedig y Cynulliad Cenedlaethol, y farnwriaeth, a’r gymuned gyfreithiol ehangach, 
y mae effaith y broses honno mor bwysig iddynt.

Jeremy Miles AC

 © Hawlfraint y Goron 2019 WG38666       ISBN digidol: 978-1-83933-329-3
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Cyflwyniad – Prif Gwnsler Deddfwriaethol

Celfyddyd ac nid mater o wyddoniaeth yw drafftio deddfwriaeth, ac mae pob 
sefyllfa newydd yn gofyn am ddatrysiad pwrpasol. Ond mae egwyddorion 
arweiniol y mae pob drafftiwr yn eu dilyn ac mae osgoi anghysondebau diangen 
yn rhinwedd hefyd. Oherwydd hynny mae Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol 
wedi llunio’r canllawiau hyn. Nid yw’r hyn sy’n dilyn yn arweiniad ynglŷn â sut i 
ddrafftio Bil nac ynghylch sut i ddehongli statudau. Mae’n gasgliad o’r canllawiau 
mewnol y mae’r cwnsleriaid seneddol yn eu defnyddio wrth ddrafftio Biliau 
i Lywodraeth Cymru. Ei brif ddiben yw caniatáu i ddrafftwyr ddod â rhywfaint 
o gydlyniant a chysondeb i Lyfr Statud Cymru yn gyffredinol,  

gyda golwg ar helpu defnyddwyr deddfwriaeth i’w deall yn well. 

Mae Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol wedi bod yn drafftio Mesurau a Deddfau’r Cynulliad 
Cenedlaethol am dros 10 mlynedd ac rydym yn ymdrechu bob amser i ddrafftio cyfraith glir, effeithiol 
a hygyrch yn Gymraeg a Saesneg. Rydym wedi cronni cyfoeth o brofiad ac arbenigedd deddfwriaethol 
ac wedi dechrau dal ein gwybodaeth a’i rhannu ymhlith aelodau’r swyddfa ddrafftio a chydag eraill 
sy’n ymwneud â drafftio deddfwriaeth i Gymru neu sy’n ymddiddori yn y drafftio hwnnw.

Mae mwy a mwy o bobl bellach yn cyrchu deddfwriaeth, a statudau yw’r rhai y chwilir amdanynt ac 
a ddarllenir yn amlaf ar-lein. Gan fod llai o gyngor cyfreithiol ar gael, mae mwy o bwysau nag erioed 
ar ddrafftwyr i wneud y gyfraith yn haws i bobl chwilio eu ffordd drwyddi a’i darllen. Nid drwy hap 
a damwain y mae ysgrifennu clir ac effeithiol yn digwydd ac mae’n golygu llawer mwy na dim ond 
defnyddio geiriau ac ymadroddion dealladwy. Ceisiwn lunio deddfwriaeth sy’n blaen ac yn uniongyrchol 
ac sy’n “dweud yr hanes” yn rhesymegol ac yn gryno. Mae llawer o feddwl am y geiriau a ddefnyddir, 
ym mha drefn y’u defnyddir, ac am gynllun a strwythur cyffredinol y ddogfen. Wrth wneud hyn, ceisiwn 
ystyried yr arbenigedd diweddaraf ar ieithyddiaeth a’r ffordd y mae pobl yn darllen ac yn cyrchu 
deddfwriaeth. Nod cyffredin sy’n sail i’n gwaith yw rhoi defnyddiwr y ddeddfwriaeth yn gyntaf drwy 
ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i’w deall.

Braint fawr yw bod yn gyfrifol am helpu i ffurfio cyfraith Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd rhannu’r 
llawlyfr drafftio hwn yn rhoi rhywfaint o oleuni ar sut y mae Bil yn cael ei baratoi ac y bydd yn 
sbarduno sylwadau ar ein hymagwedd at ddrafftio deddfwriaeth ac awgrymiadau ynglŷn â sut y 
dylem barhau i wella ansawdd cyfraith Cymru. Mae drafftio deddfwriaeth yn weithgaredd creadigol 
ac mae angen i gwnsleriaid deddfwriaethol fod yn rhydd i ddatblygu ac addasu arferion drafftio i 
sicrhau bod deddfwriaeth fodern yn parhau i wella ac addasu yn ôl anghenion y rhai sy’n ei defnyddio. 
Mae’n canllawiau yn cael eu hadolygu’n gyson ac rydym yn gobeithio ymgysylltu ag eraill a’u cynnwys 
i’n helpu i ddatblygu ffyrdd newydd o wneud ein cyfreithiau yn fwy hygyrch.

Dylan Hughes
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Pennod 1: Rhagymadrodd

1 Gweler adran 5 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (sy’n ailddatgan adran 156(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

1.1 Defnyddio’r canllawiau hyn
(1) Mae’r ddogfen hon yn nodi’r prif egwyddorion a thechnegau y mae Llywodraeth Cymru’n 

eu defnyddio wrth ddrafftio deddfwriaeth. Prif fwriad y canllawiau yw cynnig arweiniad 
i’r swyddogion a ganlyn yn Llywodraeth Cymru:
• aelodau Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol sy’n drafftio Biliau’r Cynulliad; 
• cyfreithwyr a swyddogion eraill sy’n drafftio offerynnau statudol Cymru;
• cyfieithwyr deddfwriaeth a golygyddion testunau deddfwriaeth. 

(2) Rydym yn gobeithio y bydd yn adnodd buddiol hefyd i bobl eraill sy’n ymwneud â llunio Biliau’r 
Cynulliad ac is-ddeddfwriaeth Cymru neu sy’n craffu arnynt, ac i unrhyw un sydd â diddordeb i 
ddeall sut mae deddfwriaeth Cymru’n cael ei drafftio.

(3) Bwriad y canllawiau yw hybu cysondeb wrth ddrafftio deddfwriaeth. Gan hynny, gofynnir i’r 
holl swyddogion yn Llywodraeth Cymru sy’n ymwneud â pharatoi deddfwriaeth roi sylw iddynt. 
Ond, ni ddylai’r canllawiau gael eu dilyn yn gaeth ym mhob achos; rhaid i’r drafftwyr feddwl 
yn ofalus ac yn greadigol am y ffordd orau i ateb yr heriau drafftio sy’n codi ym mhob prosiect, 
a phenderfynu pa dechneg ddrafftio fydd yn rhoi ei effaith i’r polisi yn y modd cliriaf posibl.

1.2 Yr egwyddorion allweddol sy’n sail i’r canllawiau 
(1) Rhaid i ddeddfwriaeth fod yn effeithiol, ond dylai fod mor glir â phosibl hefyd. 

Mae’r canllawiau’n disgrifio’r amryw o dechnegau y gall drafftwyr eu defnyddio i helpu i lunio 
deddfwriaeth gliriach. Mae eglurder yn ymwneud â sicrhau ei bod yn hawdd i’r darllenwyr 
ddeall yr hyn sy’n cael ei ddweud, ac fe fydd trefniadaeth y deunydd a’r geiriau a ddefnyddir 
yn effeithio ar eglurder. 

(2) Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella hygyrchedd cyfreithiau Cymru, a bydd Rhan 1 
o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraethau’r dyfodol baratoi 
rhaglenni yn nodi sut y maent yn bwriadu gwella hygyrchedd. Mae Deddf 2019 yn egluro bod 
“hygyrchedd” yn cynnwys i ba raddau y mae’r gyfraith wedi ei threfnu’n glir ac yn rhesymegol, 
yn hawdd ei deall ac yn sicr o ran ei heffaith. Gan hynny, bydd sicrhau bod deddfwriaeth Cymru 
wedi ei hysgrifennu’n glir yn chwarae rhan bwysig o ran hybu hygyrchedd, ac fe allai fod yn rhan 
o raglenni o dan y Ddeddf.

(3) Mae’r canllawiau hyn yn cynghori drafftwyr i anelu at strwythur ac iaith syml. Er hynny, gall fod 
tyndra rhwng symlrwydd a manwl-gywirdeb (sef sicrhau bod effaith gyfreithiol y ddeddfwriaeth 
yn ddiamwys). Bydd angen i ddrafftwyr ddefnyddio’u profiad a’u crebwyll, a thynnu ar brofiad a 
chrebwyll eu cydweithwyr, wrth benderfynu sut i daro’r cydbwysedd cywir. 

(4) Wrth ystyried y materion hyn, dylai drafftwyr gael eu harwain gan fuddiannau darllenwyr y 
ddeddfwriaeth, gan gadw mewn cof y bydd nifer o wahanol gynulleidfaoedd ac y gall anghenion 
y naill grŵp o ddarllenwyr fod yn bur wahanol i anghenion grŵp arall. Gall y grwpiau hyn 
gynnwys unigolion y bydd y ddeddfwriaeth yn effeithio arnynt, cyrff cyhoeddus a fydd yn ei 
gweinyddu, cyfreithwyr a fydd yn cynghori ar ei hystyr, llysoedd y gall fod yn ofynnol iddynt 
benderfynu ar anghydfodau odani, deddfwyr a phartïon eraill sydd â buddiannau ynddi. 

(5) Heblaw ychydig yn unig o eithriadau, bydd deddfwriaeth a wneir gan y Cynulliad Cenedlaethol 
a Llywodraeth Cymru yn cael ei gwneud yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg. Mae i’r ddau 
destun mewn deddfwriaeth Gymreig ddwyieithog yr un statws i bob diben1. Mae hyn yn gofyn 
am fwy byth o ofal wrth lunio’r ddeddfwriaeth. Rhaid i’r ddau destun greu’r un effaith, a hynny 
mewn modd sy’n parchu cystrawennau a phriod-ddulliau’r naill iaith a’r llall ar yr un pryd. 
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A rhaid i’r ddau destun fynegi’r effaith honno’n glir, heb ddibynnu ar y testun arall i ddatrys 
amwysedd.

1.3 Statws y ddogfen hon 
(1) Mae’r canllawiau hyn wedi eu paratoi gan Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol. Bwriad yr 

argraffiad hwn yw nodi ymagwedd Llywodraeth Cymru at ddrafftio deddfwriaeth fel y mae yn 
hydref 2019. 

(2) Nid yw’r canllawiau wedi eu bwriadu i fod yn ymdriniaeth gynhwysfawr o ddrafftio deddfwriaeth. 
Ceir corff sylweddol o lenyddiaeth ar ysgrifennu cyfreithiol a drafftio deddfwriaeth, ac mae’r 
Atodiad yn cynnwys rhestr o gyhoeddiadau a allai fod yn fuddiol i’r darllenwyr.

(3) Mae’r argraffiad hwn yn cymryd i ystyriaeth y newidiadau a wnaed gan Ddeddf Deddfwriaeth 
(Cymru) 2019, gan gynnwys y darpariaethau yn Rhan 2 o’r Ddeddf ynghylch dehongli a 
gweithredu Deddfau’r Cynulliad ac is-offerynnau Cymru2. Y bwriad yw y bydd y darpariaethau 
hynny yn gymwys i Ddeddfau sy’n cael y Cydsyniad Brenhinol ar neu ar ôl 1 Ionawr 2020, 
ac offerynnau a wneir o’r dyddiad hwnnw ymlaen.3 Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi 
canllawiau ar oblygiadau’r Ddeddf cyn hynny.

(4) Mae’r argraffiad hwn o’r canllawiau yn cyfeirio mewn nifer o fannau at ddeddfwriaeth 
Ewropeaidd a ddargedwir fel rhan o’r gyfraith ddomestig pan fydd y Deyrnas Unedig yn ymadael 
â’r Undeb Ewropeaidd. Mae’r canllawiau’n adlewyrchu’r sefyllfa o dan Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018, ond mae’r sefyllfa honno’n debygol o gael ei haddasu os ceir 
cytundeb ar delerau ymadawiad y Deyrnas Unedig.

(5) Caiff y ddogfen hon ei diwygio a’i hailgyhoeddi o dro i dro. Os oes gennych unrhyw sylwadau 
ar y canllawiau, neu awgrymiadau ynglŷn ag ychwanegu atynt, anfonwch nhw at: 
 
Dylan Hughes, Y Prif Gwnsler Deddfwriaethol – CwnsleriaidDeddfwriaethol@Llyw.Cymru

2  Diffinnir “is-offeryn Cymreig” yn adran 3(2) o Ddeddf 2019, ac mae’n cynnwys bron y cyfan o’r is-ddeddfwriaeth a wneir gan 
Weinidogion Cymru ac awdurdodau Cymreig datganoledig eraill. I gael trafodaeth fanwl, gweler paragraffau 37 i 46 o’r Nodiadau 
Esboniadol i Ddeddf 2019.

3  Os ydych yn paratoi deddfwriaeth a gaiff ei deddfu cyn 2020, Deddf Dehongli 1978 a fydd yn gymwys yn hytrach na Rhan 2 o 
Ddeddf 2019. Mae paragraff 7.29 o’r canllawiau hyn yn nodi rhai o’r prif wahaniaethau rhwng y ddwy Ddeddf, ac mae Nodiadau 
Esboniadol Deddf 2019 yn eu disgrifio’n fanylach.
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Pennod 2: Trefniadaeth a strwythur

2.1 Trosolwg o’r Bennod 
(1) Gall trefniadaeth Deddf neu offeryn statudol chwarae rhan bwysig i helpu’r darllenwyr i ganfod 

a deall y deunydd sy’n berthnasol iddynt. Mae’r Bennod hon yn ymwneud â strwythuro 
deunydd deddfwriaethol mewn ffyrdd sy’n glir ac yn ddefnyddiol i’r darllenwyr. Mae’n cynnwys 
canllawiau ar ddefnyddio penawdau, trosolygon ac Atodlenni, ar rannu deunydd rhwng 
darpariaethau megis adrannau a pharagraffau, ac ar ffyrdd eraill o gyflwyno deunydd, 
megis tablau a fformiwlâu.

(2) Gweler Pennod 6 i gael canllawiau manwl ar y mathau o ddarpariaeth y gellir rhannu Deddfau 
ac is-ddeddfwriaeth iddynt a sut i gyfeirio at y darpariaethau hynny. Gweler Pennod 10 i gael 
canllawiau ar y confensiynau sy’n llywodraethu lleoliad darpariaethau ynglŷn â materion 
cyffredinol a thechnegol yn Neddfau’r Cynulliad, megis enw’r Ddeddf a pha bryd y mae’n 
dod i rym. 

2.2 Adrodd y stori 
(1) Dylai Deddf neu offeryn statudol adrodd ei stori mewn ffordd glir a rhesymegol. Meddyliwch 

yn ofalus am yr hyn y mae angen i ddarllenwyr y ddeddfwriaeth ei wybod, ac ym mha drefn 
y byddant yn dymuno’i wybod. Cofiwch y gall darllenwyr gwahanol fod â diddordeb mewn 
agweddau gwahanol ar y stori. Efallai, felly, y bydd angen cydbwyso diddordebau gwahanol 
wrth ichi weithio allan sut i gyflwyno’r stori.

(2) Mae’r ffordd y caiff deddfwriaeth ei strwythuro yn bwysig wrth adrodd y stori. Dylai’r deunydd 
gael ei drefnu fel bod gosodiadau diweddarach yn adeiladu ar y rhai cynharach. 
Mae’r technegau a all helpu i adrodd y stori yn cynnwys:
(a) ymdrin â materion o bwys a sylwedd o flaen materion gweinyddol a gweithdrefnol;
(b) gosod darpariaethau sydd i’w cymhwyso’n eang neu’n gyffredinol o flaen darpariaethau 

ynghylch achosion arbennig neu eithriadau;
(c) grwpio darpariaethau gyda’i gilydd os ydynt yn ymwneud â’r un pwnc neu’n nodi 

cysyniadau cysylltiedig;
(d) trefnu darpariaethau mewn trefn gronolegol (er enghraifft, gallai darpariaethau sy’n 

sefydlu system drwyddedu ymdrin yn eu tro â’r cais am drwydded, y penderfyniad 
i ddyroddi’r drwydded, amodau’r drwydded, ei hadnewyddu a’i dirymu).

(3) Dylech arddel ymagwedd gyson at drefnu deunydd drwy gydol y ddeddfwriaeth, gan ddefnyddio 
strwythurau tebyg ar gyfer darpariaethau sy’n mynegi syniadau tebyg neu sy’n gwneud 
pethau tebyg.

2.3 Rhaniadau a Phenawdau
(1) Mae Penderfyniad y Llywydd o ran Ffurf Briodol Biliau Cyhoeddus ar gyfer Deddfau’r Cynulliad 

yn gofyn bod Bil yn cynnwys adrannau sydd wedi eu rhifo, ynghyd ag Atodlenni i’w hategu lle 
bo’n briodol. Yn yr un modd, bydd corff offeryn statudol yn cynnwys rheoliadau, rheolau neu 
erthyglau, a all gael eu dilyn gan un neu fwy o Atodlenni. Gall corff Bil neu offeryn, ac Atodlen, 
gael ei rannu’n Rhannau. Yn ei thro, gall Rhan gael ei rhannu’n Benodau.

(2) Mae Penderfyniad y Llywydd yn gofyn bod rhaid i bob Rhan, Pennod, adran ac Atodlen mewn 
Bil gael pennawd disgrifiadol byr. Dylai’r rhaniadau cyfatebol mewn offerynnau statudol fod 
â phenawdau hefyd. 

(3) Gallwch helpu darllenwyr eich deddfwriaeth drwy’r modd y byddwch yn ei rhannu’n Rhannau, 
Penodau, adrannau, rheoliadau etc. a thrwy’r penawdau y byddwch yn eu defnyddio ar y 
rhain. Gall y penawdau ddangos y berthynas rhwng darpariaethau a bod yn llyw defnyddiol 
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i’r darllenydd. Er hynny, ceisiwch beidio â gorddefnyddio Rhannau a Phenodau, gan fod gormod 
o raniadau a phenawdau yn gallu tynnu sylw. 

(4) Gall darpariaethau gael eu grwpio hefyd o dan benawdau italig sy’n disgrifio’u pwnc, naill ai 
mewn Rhannau neu Benodau, neu mewn Biliau neu offerynnau sydd heb Rannau. Os ydych 
yn teimlo y byddai ychwanegu penawdau yn helpu darllenwyr eich deddfwriaeth, ystyriwch a 
fyddai’n ddigon defnyddio’r math hwn o bennawd italig.

(5) Dylai penawdau adrannau, rheoliadau, rheolau ac erthyglau roi arwydd mor llawn â phosibl 
o’r cynnwys, ond dylid eu cadw’n rhesymol fyr. Does dim angen iddynt ailadrodd gwaith 
pennawd Rhan neu Bennod, ac yn gyffredinol ni ddylent redeg i ddwy linell. 

(6) Os nad oes ffordd amlwg i grynhoi cynnwys rhaniad penodol o’r ddeddfwriaeth mewn pennawd, 
efallai fod hynny’n awgrymu y byddai’n well ei rannu neu ei gyfuno â rhaniad arall. At ei gilydd, 
dylai rhaniad y deunydd ddilyn rhaniad y meddwl.

(7) Mae yna berthynas rhwng penawdau a’i gilydd, nid yn unig â’r darpariaethau a ddisgrifir. 
Dylai’r tabl cynnwys roi amlinelliad o’r stori. Wrth i’r drafft ddatblygu, ewch yn ôl yn gyson 
i’r tabl cynnwys i sicrhau ei fod yn dal yn ddilys. 

2.4 Trosolygon  
(1) Ffordd arall i helpu darllenwyr i symud o gwmpas darn o ddeddfwriaeth yw cynnwys trosolwg. 

Dyma ddarpariaeth ar ddechrau Deddf neu offeryn (neu ar ddechrau Rhan, Pennod neu 
Atodlen) sy’n crynhoi ac yn ac esbonio beth sy’n dilyn. 

(2) Mae trosolygon wedi eu cynnwys yn y mwyafrif o Ddeddfau’r Cynulliad, ond ystyriwch bob 
amser a fyddant yn ddefnyddiol i’r darllenwyr. Does dim angen trosolwg os oes darlun clir 
eisoes yn y tabl cynnwys (neu yn enw hir Deddf neu yn nodyn esboniadol offeryn statudol).

(3) Mae trosolwg o ddarn cyfan o ddeddfwriaeth yn fwyaf tebygol o fod yn ddefnyddiol mewn 
Deddf neu offeryn mawr lle na all y darllenydd gael syniad clir o’r hyn y mae’n ei wneud o’r tabl 
cynnwys. Gall trosolwg roi crynodeb byrrach, a mynd ymhellach na’r tabl cynnwys drwy fanylu 
ar brif themâu’r ddeddfwriaeth a’r berthynas rhwng darpariaethau (gweler, er enghraifft,  
Ran 1 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016).

(4) Er hynny, does dim rheswm o ran egwyddor pam na ddylid cynnwys trosolwg mewn Deddf 
neu offeryn o unrhyw faint os byddai hynny’n ddefnyddiol. Er enghraifft, gallai trosolwg egluro 
sut mae deddfwriaeth newydd yn ffitio i’r dirwedd bresennol drwy gyfeirio at ddeddfwriaeth 
berthnasol arall (fel yn adran 1(11) o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) 2018).

(5) Does dim bwriad fel arfer i drosolwg greu effaith weithredol (yn wahanol i adran diben y gellir ei 
defnyddio i effeithio ar ddehongli darpariaethau eraill). Ond nid yw hynny’n golygu na fyddai llys 
yn rhoi ystyriaeth i drosolwg wrth ddehongli’r ddeddfwriaeth4, felly mae’n bwysig sicrhau ei fod 
yn gywir. Mae angen gofal ychwanegol os bydd trosolwg yn gwneud mwy na dim ond amlinellu’r 
cynnwys, gan ddisgrifio neu esbonio sut mae’r ddeddfwriaeth yn gweithredu.

(6) Yn aml bydd trosolwg yn llenwi ei adran ei hun, ond weithiau gall fod yn gyfleus cynnwys 
darpariaethau ynglŷn â dehongli neu gymhwyso’r ddeddfwriaeth yn yr un adran. Byddwch 
yn ofalus i beidio â chamarwain y darllenwyr: os oes deunydd gweithredol wedi ei gynnwys, 
gallai “cyflwyniad” fod yn bennawd gwell na “trosolwg”.

(7) Wrth ddiwygio darn o ddeddfwriaeth sydd â throsolwg, ystyriwch a oes angen i’r trosolwg gael 
ei ddiwygio hefyd.

4  Yn y cyfeiriad sy’n ymwneud â Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) [2013] 1 AC 793, [2012] UKSC 53, cyfeiriodd yr Arglwydd 
Neuberger at y trosolwg wrth ystyried a oedd y Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad, gan ddisgrifio’r adran honno fel 
un a oedd yn esbonio diben y Bil.
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2.5 Atodlenni
(1) Gall Atodlenni fod yn ddefnyddiol at nodi deunydd a fyddai, fel arall, mewn perygl o gymylu’r 

brif stori. Ond ni fyddant bob amser yn helpu’r darllenydd, am fod symud deunydd i Atodlen 
yng nghefn y ddeddfwriaeth yn gallu darnio’r stori. 

(2) Gall Atodlen fod yn lle defnyddiol i osod:
• darpariaeth dechnegol nad yw’n debygol o fod o ddiddordeb i lawer o ddarllenwyr;
• deunyddiau maith sy’n gwyro ryw ychydig oddi ar y brif stori;
• diddymiadau neu ddirymiadau;
• cyfresi hir o fân ddiwygiadau i’r testun;
• tablau mawr a rhestrau maith iawn;
• testun cytuniadau.

(3) Gall Atodlen fod yn barhad o ddarpariaeth yng nghorff y ddeddfwriaeth. Er enghraifft, 
mae adran 143(1) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn diffinio 
swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol fel ei swyddogaethau o dan y 
deddfiadau a restrir yn Atodlen 2, ac mae Atodlen 2 yn rhestru’r deddfiadau. Does dim angen 
rhagor o gyflwyniad i’r math hwn o Atodlen.

(4) Fel arall, fe all Atodlen gynnwys darpariaethau sy’n sefyll ar eu traed eu hunain. Bydd angen 
i’r math hwn o Atodlen gael ei gyflwyno gan ddarpariaeth yng nghorff y ddeddfwriaeth i ddweud 
wrth y darllenydd ei bod yno ac i ddynodi ei chynnwys. Pan fo’r ddeddfwriaeth wedi ei rhannu’n 
Rhannau a Phenodau, lleoliad y ddarpariaeth sy’n cyflwyno’r Atodlen fydd yn penderfynu i ba 
Ran neu Bennod y mae’n perthyn.

(5) Dylai’r ddarpariaeth sy’n cyflwyno’r Atodlen ymddangos yn yr adran (neu’r rheol, y rheoliad 
neu’r erthygl) y mae’r Atodlen yn perthyn agosaf iddi; ac os nad oes adran arall y mae’r Atodlen 
yn perthyn yn agos iddi, dylai gael ei chyflwyno gan adran ar wahân.

(6) Dylai’r geiriad rhagarweiniol roi disgrifiad cywir o’r hyn y mae’r Atodlen yn ei wneud ac ymdrin 
â phopeth ynddi, i helpu’r darllenydd i symud drwy’r ddogfen. Er enghraifft:

Mae Atodlen 1 yn gwneud darpariaeth ynghylch sancsiynau sifil.
Mae Atodlen 2 yn cynnwys mân ddiwygiadau, diwygiadau canlyniadol 
a diddymiadau.

(7) Peidiwch â dweud bod Atodlen “yn cael effaith”: mae iddi effaith pa un a oes darpariaeth yng 
nghorff y Ddeddf neu’r offeryn sy’n dweud hynny ai peidio.

(8) I gael rhagor o ganllawiau ar Atodlenni ac ynddynt ddiwygiadau a dirymiadau, 
gweler paragraff 7.6.

2.6 Adrannau, rheoliadau, rheolau ac erthyglau
(1) Dylai pob adran, rheoliad, rheol neu erthygl fod yn set gydlynol o ddarpariaethau ar yr un 

pwnc, gan ddatgan y prif osodiad cyn gynted â phosibl. Os oes modd, dylent ddechrau â’r prif 
osodiad neu â darpariaeth sy’n nodi’r pwnc.

(2) Fel rheol bydd pob brawddeg yn ddarpariaeth â rhif ar wahân. Felly, mewn adran sy’n cynnwys 
mwy nag un frawddeg, bydd pob brawddeg fel arfer yn is-adran ar wahân; ac mae rheoliad, 
erthygl neu reol sy’n cynnwys mwy nag un frawddeg fel arfer yn cael eu rhannu’n baragraffau. 

(3) Er hynny, does dim rheol bendant yn erbyn cael mwy nag un frawddeg mewn darpariaeth 
sydd ag un rhif. Gall ail frawddeg fod yn briodol pan geir cysylltiad arbennig o agos rhwng dau 
osodiad, neu pan fo’r ail bwynt yn ôl-ystyriaeth yn unig i’r cyntaf (nes y byddai ei osod mewn 
darpariaeth ar wahân yn rhoi gormod o bwyslais arno).
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(4) Fel arall, weithiau gall fod yn fwy hwylus nodi cyfres o osodiadau o dan is-benawdau o fewn 
un is-adran. (Gweler paragraff 2.13 ar ddatganiadau dull a rhestrau tebyg.)

(5) Ni ddylai adran gynnwys gormod o is-adrannau; ac ni ddylai rheoliad, rheol neu erthygl 
gynnwys gormod o baragraffau. Fel rheol gyffredinol, mae’n debyg ei bod yn well peidio â mynd 
y tu hwnt i ryw 10 o is-raniadau neu un tudalen llawn o destun. Ond, mater o farn yw hyn: 
gall un adran hir sy’n adrodd stori hunangynhwysol fod yn haws i’r darllenydd na dwy neu fwy 
o adrannau byrrach.

2.7 Paragraffu
(1) Mae’n bosibl gwneud brawddeg yn haws i’w threulio drwy wahanu’r testun yn baragraffau neu 

is-baragraffau â rhifau (a), (b), (c) etc. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol os yw’r frawddeg 
yn cynnwys nifer o amodau neu eithriadau, bob un yn eithaf cymhleth ei hunan. Er enghraifft:

Ni chaiff ACC gymeradwyo cyflawni gwaith adfer ar safle tirlenwi awdurdodedig 
onid yw—
(a)   gweithredwr y safle yn gwneud cais ysgrifenedig i ACC am y gymeradwyaeth,
(b)   y cais yn cael ei wneud cyn i’r gwaith adfer ddechrau, ac
(c)   ACC wedi ei fodloni bod y gwaith yn ofynnol o dan un o amodau trwydded 

amgylcheddol neu ganiatâd cynllunio sy’n ymwneud â’r safle.

(2) Ond gofalwch beidio â’i gor-wneud hi wrth baragraffu. Mae rhannu pethau yn golygu bod 
angen i’r darllenwyr eu rhoi yn ôl at ei gilydd, a gall paragraffau byr iawn groesdynnu. O dan rai 
amgylchiadau, efallai y byddai’n well cael testun parhaus.

(3) Defnyddiwch is-baragraffau neu baragraffau â’r rhifau (i), (ii), (iii) etc. yn gynnil, a pheidiwch 
â mynd yn is na’r lefel honno.

(4) Dylai pob un o’r paragraffau mewn rhestr fod â’r un berthynas â’r geiriau sy’n eu cyflwyno, 
a dylent fod yn yr un ffurf ramadegol. Wrth ddrafftio yn Saesneg, ceisiwch osgoi cymysgedd 
o baragraffau sy’n cynnwys gosodiadau cadarnhaol a negyddol, neu baragraffau sy’n rhoi 
pwerau ac sy’n gosod dyletswyddau (megis “the Welsh Ministers – (a) may do X; (b) must 
not do Y”). Gall y math hwn o gymysgedd fod yn anodd ei ddarllen, a gall arwain yn arbennig 
at eiriad lletchwith yn y testun Cymraeg, gan mai’r ferf ac nid y goddrych a geir ar ddechrau 
brawddeg Gymraeg. 

(5) Mae paragraffau’n cael eu rhifo gan ddefnyddio’r wyddor Saesneg yn y testunau Cymraeg 
a Saesneg. Felly, mae paragraff (c) yn cael ei ddilyn gan baragraffau (d), (e) ac (f) yn hytrach 
na pharagraffau (ch), (d) ac (dd).5 

(6) Nid yw’n angenrheidiol bod gan baragraffau lythrennau neu rifau. Paragraffau heb rifau yw 
rhestrau o ddiffiniadau fel arfer, a gall y dull hwn weithiau fod yn briodol ar gyfer rhestrau eraill, 
er enghraifft os yw’r rhestr a’r cofnodion unigol yn gymharol fyr. 

(7) Dylai paragraffau a gysylltir gan gysylltair orffen â choma. Dylai paragraffau sydd heb eu 
cysylltu gan gysylltair orffen â hanner colon.

5  Ceir ambell eithriad. Mae’r amryfal setiau o Reoliadau Safonau’r Gymraeg a wnaed o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 wedi eu rhifo 
yn ôl yr wyddor Gymraeg yn y testunau Cymraeg a Saesneg.
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2.8 Darpariaethau “brechdan” a setiau dwbl o baragraffau
(1) Darpariaeth “frechdan” yw un lle mae rhywfaint o destun rhagarweiniol yn cael ei ddilyn gan 

gyfres o baragraffau, ac wedyn rhagor o destun ar ôl y paragraffau. Er enghraifft:

Caiff ACC awdurdodi—
(a)  aelod o ACC,
(b)   pwyllgor o ACC neu is-bwyllgor o bwyllgor o’r fath, neu
(c)   prif weithredwr ACC neu unrhyw aelod arall o staff ACC,
i gyflawni unrhyw un neu ragor o’i swyddogaethau (i unrhyw raddau).

(2) Gall y strwythur hwn fod yn anodd i’r darllenydd, yn enwedig os yw’r prif osodiad wedi ei adael 
tan ddiwedd y frawddeg. Yn aml gall y gosodiad sy’n ymddangos ar ôl y paragraffau gael ei 
symud i’r geiriau agoriadol, ac fel arfer bydd y canlyniad yn haws i’w ddeall. Er enghraifft, 
gallai’r testun uchod gael ei ad-drefnu i ddweud:

Caiff ACC awdurdodi’r canlynol i gyflawni unrhyw un neu ragor o’i swyddogaethau 
(i unrhyw raddau)—
(a)  aelod o ACC,
(b)  pwyllgor o ACC neu is-bwyllgor o bwyllgor o’r fath, neu
(c)  prif weithredwr ACC neu unrhyw aelod arall o staff ACC. 

(3) Er hynny, fe all brechdanau fod yn ddefnyddiol mewn rhai achosion, yn enwedig pan geir 
gosodiadau cymharol fyr lle nad oes mwy na dau neu dri o baragraffau’n gwahanu’r geiriau 
agoriadol a’r geiriau olaf.

(4) Ond, peidiwch byth â defnyddio strwythur sy’n cynnwys brechdan yn cael ei dilyn gan ail set 
o baragraffau yn yr un frawddeg. Er enghraifft, peidiwch â drafftio fel a ganlyn:

Pan fo’r cofrestrydd yn penderfynu—
(a) gwrthod cais i gofrestru, neu
(b) gwrthod cais i adnewyddu cofrestriad person,
rhaid i’r cofrestrydd roi i’r person y mae’r penderfyniad yn ymwneud ag ef 
hysbysiad—
       (i)     o’r penderfyniad,
       (ii)    o’r rhesymau dros y penderfyniad, ac
       (iii)   o’r hawl i apelio o dan adran 101.

(5) Yn hytrach, rhannwch y gosodiad yn ddwy frawddeg:

(3)   Mae is-adran (4) yn gymwys pan fo’r cofrestrydd yn penderfynu—
(a) gwrthod cais i gofrestru, neu
(b) gwrthod cais i adnewyddu cofrestriad person.

(4)    Rhaid i’r cofrestrydd roi i’r person y mae’r penderfyniad yn ymwneud 
ag ef hysbysiad—
(a) o’r penderfyniad,
(b) o’r rhesymau dros y penderfyniad, ac
(c) o’r hawl i apelio o dan adran 101.

2.9 Cysyllteiriau a ffyrdd eraill o ddangos y berthynas rhwng paragraffau 
(1) Wrth ddefnyddio paragraffau, gwnewch yn siŵr ei bod yn glir a ydych yn bwriadu iddynt 

weithredu’n gronnol ynteu fel dewisiadau amgen. Yn achos rhestrau syml, efallai y bydd y 
bwriad yn ddigon clir o’r cyd-destun ac nad oes angen dweud dim. Er enghraifft, mewn is-adran 
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sy’n cynnwys paragraffau sy’n rhestru’r mathau o ddarpariaeth y caniateir eu gwneud mewn 
rheoliadau, efallai y bydd yn ddigon clir bod y rheoliadau yn gallu gwneud unrhyw un neu bob 
un o’r mathau hynny o ddarpariaeth.

(2) Pan fydd angen mwy na hyn, mae’r technegau ar gyfer gwneud y bwriad yn glir yn cynnwys 
defnyddio cysyllteiriau priodol rhwng y paragraffau a gosod geiriad priodol o flaen y 
paragraffau. 

(3) Yn Saesneg gall ystyr y cysylltair “or” fod yn gynhwysol (pan fo “A or B” yn golygu A neu B 
neu’r ddau) ac yn gyferbyniol (pan fo “A or B” yn golygu naill ai A ynteu B ond nid y ddau). 
Mae’n debyg mai’r ystyr gynhwysol yw’r fwyaf cyffredin mewn deddfwriaeth, ond bydd hyn yn 
dibynnu ar y cyd-destun. Weithiau bydd yn glir bod rhaid bod “or” yn gyferbyniol ei ystyr am fod 
yr opsiynau a ddisgrifir yn y paragraffau yn anghydnaws, ond mewn achosion eraill gall fod yn 
llai clir.

(4) Yn Gymraeg mae’r sefyllfa ychydig yn wahanol, am fod gennym ddau air gwahanol. Bydd “neu” 
yn cael ei ddefnyddio’n gyffredin i gyfleu’r ystyron cynhwysol a chyferbyniol, gan arwain felly 
at faterion tebyg i’r gair “or” yn Saesneg. Ond, i gyfleu’r ystyr gyferbyniol yn unig y defnyddir 
“ynteu”, a hynny mewn cyfuniad yn aml ag “ai” neu “a” (yn cyfateb i “either” neu “whether” 
yn Saesneg).

(5) Un ffordd i’w gwneud yn glir bod y ddau ddewis amgen yn cael eu caniatáu yw i ddatgan 
hyn yn unswydd. Mewn rhai achosion mae’n arbennig o bwysig gwneud hyn: er enghraifft, 
dylai darpariaeth ynglŷn â chosb sy’n caniatáu rhoi dirwy neu ddedfryd o garchar ddweud 
bod modd rhoi’r ddwy gosb, os dyna’r bwriad. Mae modd gwneud hyn drwy gynnwys y geiriau 
“neu’r ddau” ar ôl y dewisiadau amgen. 

(6) Gall materion tebyg godi yn sgil “a”. Er enghraifft, os bydd darpariaeth yn rhoi pŵer i berson 
wneud “A a B” mae’n bosibl na fydd hi bob amser yn eglur a oes rhaid i’r person wneud y ddau, 
er ei bod yn debygol y ceir yr ateb yn y cyd-destun.

(7) Yn aml, mae’n ddigon gosod cysylltair ar ddiwedd y paragraff olaf ond un, gan ddibynnu ar yr 
awgrym bod pob un o’r paragraffau blaenorol wedi eu gwahanu gan yr un cysylltair. Ond mae 
hyn yn gorfodi’r darllenydd i aros tan hynny i ganfod a yw’r paragraffau yn gronnol ynteu’n 
gyferbyniol, a allai fod yn anodd gyda rhestrau hir. Yn lle gwneud hyn, mae’n bosibl gosod 
cysylltair ar ddiwedd pob paragraff, ond yn aml bydd hynny’n darllen yn lletchwith.

(8) Peidiwch â defnyddio cymysgedd o gysyllteiriau gwahanol yn yr un rhestr o baragraffau, gan y 
gall hyn greu amwysedd. Am yr un rheswm, osgowch “a/neu”.

(9) Pan na fyddai dibynnu ar gysyllteiriau yn ddigon clir, ystyriwch gynnwys geiriad addas yn y 
testun sy’n dod o flaen y paragraffau, i nodi ai paragraffau cronnol sydd yma ynteu paragraffau 
cyferbyniol. Gan ddibynnu ar yr effaith arfaethedig, gall fod yn briodol i’r geiriau sy’n cyflwyno’r 
paragraffau gyfeirio at “un”, “y cyfan” neu “un neu ragor” o’r dewisiadau sy’n dilyn. (Neu os 
nad oes ond dau ddewis, dylech gyfeirio at “y naill neu’r llall”, “y ddau” neu “y naill neu’r llall 
neu’r ddau” ohonynt). Er enghraifft:

Mae gwarediad deunydd yn esempt rhag treth os yw pob un o’r amodau a ganlyn 
wedi eu bodloni...
Caiff y rheoliadau ddarparu bod cwyn yn cael ei hystyried gan un neu ragor o’r 
canlynol…
Caiff Gweinidogion Cymru gyfarwyddo’r corff llywodraethu i wneud naill ai un o’r 
canlynol neu’r ddau…

(10) Os yw’r geiriau sy’n cyflwyno rhestr o baragraffau yn egluro’n glir p’un a ydynt i gael eu darllen 
yn gynhwysol ynteu’n gyferbyniol, does dim angen cynnwys cysylltair hefyd (ac weithiau gall 
gwneud hynny fod yn ddi-fudd). 
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2.10 Dewisiadau eraill yn lle is-adrannau a pharagraffau: rhagymadrodd
  Mae amryw o ffyrdd o gyflwyno gwybodaeth heblaw testun parhaus wedi ei rannu’n 

is-adrannau a pharagraffau. Mae’r paragraffau a ganlyn yn disgrifio’r prif ddewisiadau amgen. 
Gall pob un o’r technegau hyn fod yn ddefnyddiol yn y cyd-destun cywir, ond dim ond os ydynt 
yn creu canlyniad cliriach neu symlach na thestun safonol y dylech eu defnyddio. 

2.11 Tablau 
(1) Mae tabl yn aml yn ffordd gymen a chlir i nodi nifer o achosion gyda rheol sy’n gymwys i bob 

un. Gall fod yn ffordd o osgoi ailadrodd lle byddai gennych fel arall nifer o ddarpariaethau tebyg 
iawn. Er enghraifft, os oes angen i derm olygu pethau gwahanol mewn sefyllfaoedd gwahanol, 
efallai y byddai’n symlach rhestru’r sefyllfaoedd a’r ystyron mewn tabl, a chael un ddarpariaeth 
yn unig i egluro sut maent yn perthyn i’w gilydd.

(2) I gael enghreifftiau o dablau, gweler Atodlen 1 i Ddeddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2012 ac adrannau 4 i 7 o Deddf Trawsblaniadau Dynol (Cymru) 2013.

2.12 Fformiwlâu6 
(1) Efallai mai fformiwla fydd y ffordd fwyaf cymen i fynegi perthynas rhwng symiau gwahanol. 

Gallai nodi’r un peth mewn geiriau gymryd rhy hir a bod yn llai eglur. Wedi dweud hynny, 
os bydd y gosodiad yn un cymharol syml (megis adio dau rif), gallai defnyddio fformiwla 
beri iddo edrych yn fwy cymhleth nag ydyw.

(2) Weithiau gall dilyniant o gyfarwyddiadau ysgrifenedig, neu “datganiad dull”, fod yn 
fwy defnyddiol na fformiwla (gweler isod). Wrth benderfynu pa un sydd fwyaf priodol, 
cymerwch natur y darllenwyr arfaethedig yn arweiniad: gallai fformiwla fod yn ddefnyddiol 
i gyfrifydd, ond nid i ddarllenydd y mae arno angen disgrifiad yn unig o’r hyn sy’n digwydd.

(3) Wrth ddefnyddio fformiwla, fel arfer mae’n well ymdrin â phob un o’r cyfrifiadau angenrheidiol 
yn y fformiwla ei hun, fel bod pob elfen yn cynrychioli un peth yn hytrach na chanlyniad cyfrifiad 
arall. Ond nid yw hynny’n bosibl bob amser.

(4) Ceisiwch ddefnyddio un llythyren i bob elfen yn y fformiwla, yn hytrach na llinyn o lythrennau: 
gallai rhai darllenwyr ddisgwyl bod talfyriad fel “ST” yn golygu lluoswm S a T. (Ond os ydych 
yn bwriadu cyfeirio at luoswm S a T, dywedwch “S x T”.)

(5) Ceir nifer o enghreifftiau o fformiwlâu yn Atodlenni Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio 
Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017.

2.13 Datganiadau dull a rhestrau eraill 
(1) Wrth restru nifer o gamau, achosion, amodau neu eithriadau, gallech ddatgan pob un ar wahân 

mewn is-adran neu baragraff â rhif, ond dewis arall yw eu gosod o dan is-benawdau italig 
mewn un is-adran. 

(2) Un enghraifft o’r dull hwn yw’r “datganiad dull”: efallai mai dyma fydd y ffordd fwyaf cymen 
i nodi’r camau mewn cyfrifiad neu broses arall. Mae Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio 
Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 yn cynnwys amryw o ddatganiadau dull. Er enghraifft, 
mae paragraff 29 o Atodlen 6 yn nodi’r dull ar gyfer cyfrifo’r dreth ar rent fel a ganlyn:

Cam 1 
Cyfrifo gwerth net presennol (“GNP”) y rhent sy’n daladwy yn ystod cyfnod y les 
(gweler paragraff 31). 

Cam 2 
Ar gyfer pob band treth sy’n gymwys i’r caffaeliad, lluosi hynny o’r GNP sydd 
o fewn y band gyda’r gyfradd dreth ar gyfer y band hwnnw.

6 I gael trafodaeth fanwl, gweler Armstrong, “Mathematics in Legislation,” The Loophole, Ionawr 2018.
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Cam 3 
Cyfrifo cyfanswm y symiau sy’n deillio o Gam 2.
Y canlyniad yw swm y dreth sydd i’w godi mewn cysylltiad â rhent.

(3) Mae’r dull hwn yn arbennig o ddefnyddiol pan fydd pob amod neu eithriad yn osodiad 
cymhleth ar ei ben ei hun. Er enghraifft, mae adran 15 o Ddeddf Treth Gwarediadau Tirlenwi 
(Cymru) 2017 yn cynnwys rhestr o ofynion y mae’n rhaid eu bodloni er mwyn i’r deunydd 
a arllwysir mewn safle tirlenwi fod yn “ddeunydd cymwys”, a’r rheiny wedi eu nodi o dan 
benawdau italig mewn is-adran unigol.

(4) Er hynny, fe all y dull hwn gael ei or-wneud a gallai’r label “achos” neu “amod” ar ddarpariaeth 
dynnu gormod o sylw ati.

(5) Os byddwch yn defnyddio’r dull hwn, dylech rifo’r camau, yr achosion neu’r amodau â rhifau 1, 
2, 3 etc. (nid A, B, C etc.).

2.14 Diagramau, delweddau neu fapiau
(1) Weithiau, diagram neu ddelwedd arall fydd y ffordd gliriaf i gyflwyno gwybodaeth i’r darllenydd. 

Er enghraifft, mae Atodlen 1 i Orchymyn Cramenogion Penodedig (Gwahardd eu Pysgota, 
eu Glanio, eu Gwerthu a’u Cludo) (Cymru) 2015 (OS 2015/2076) yn cynnwys diagramau 
o gramenogion i ddangos sut y dylid mesur eu maint. 

(2) Pan fo angen i offerynnau statudol nodi ardaloedd o dir neu o’r môr, gallant wneud hynny drwy 
gyfeirio at gyfesurynnau, ond weithiau maent wedi defnyddio mapiau i ddangos ardal a allai 
gael ei chaffael neu ardal y gellir arfer hawliau mewn perthynas â hi.  

(3)  Os ydych yn cyflwyno gwybodaeth mewn unrhyw un o’r ffyrdd hyn, mae’n bwysig sicrhau nid 
yn unig fod y diagram, y map neu’r ddelwedd yn cael eu cynhyrchu’n gywir, ond hefyd bod 
eu heffaith gyfreithiol wedi ei nodi’n glir yn y ddeddfwriaeth. 

(4) Pan ddefnyddir cyfesurynnau neu dechnegau drafftio confensiynol eraill yn y ddeddfwriaeth 
ei hun, gall fod yn fuddiol o hyd ichi ddarparu map, diagram neu ddelwedd ddarluniadol yn 
y deunydd esbonio sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth (gydag esboniad o’i statws).
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Pennod 3: Iaith ac arddull

Rhagymadrodd

3.1 Trosolwg o’r Bennod
  Mae’r Bennod hon yn cynnwys canllawiau cyffredinol ynghylch iaith ac arddull. Mae’n disgrifio:

(a) sut y gall cystrawen brawddegau a geirfa gyfrannu at eglurder deddfwriaeth;
(b) technegau at ddrafftio deddfwriaeth mewn termau sy’n niwtral o ran rhywedd;
(c) pwyntiau amrywiol o ran arddull wrth gyfeirio at bersonau a chyrff, at Gymru a Lloegr, 

ac at rifau, dyddiadau ac unedau mesur.

3.2 Iaith glir  
(1) Dylai deddfwriaeth gael ei hysgrifennu mewn iaith glir, cyn belled ag y bo modd. 

(2) Mae ysgrifennu mewn iaith glir yn golygu y dylai ddeddfwriaeth ddefnyddio brawddegau 
sy’n syml, sydd wedi eu saernïo’n rhesymegol, ac sy’n cyfleu eu hystyr yn uniongyrchol 
ac yn fanwl gywir.

(3) Gall yr egwyddorion a ganlyn helpu i gynhyrchu brawddegau sy’n cyflawni’r amcanion hyn, 
ac fe’u disgrifir yn fanylach yn ddiweddarach yn y Bennod hon:
(a) peidiwch â cheisio dweud gormod mewn un frawddeg;
(b) gofalwch fod trefn y geiriau yn naturiol ac nad yw’n creu amwysedd;
(c) peidiwch â defnyddio mwy (na llai) o eiriau nag sy’n angenrheidiol;
(d) osgowch droi berfau’n enwau;
(e) dewiswch y stâd weithredol yn hytrach na’r goddefol;
(f) dewiswch osodiadau cadarnhaol yn hytrach na rhai negyddol;
(g) ysgrifennwch yn yr amser presennol a’r modd mynegol lle bo modd.

(4) Mae defnyddio iaith glir hefyd yn golygu y dylai deddfwriaeth gael ei hysgrifennu mewn 
Cymraeg a Saesneg safonol, modern.

(5) Dylai’r egwyddorion a ganlyn gael eu dilyn fel arfer wrth ddewis y geiriau a ddefnyddir mewn 
deddfwriaeth, ac fe’u disgrifir yn fanylach yn ddiweddarach yn y Bennod hon:
(a) defnyddiwch eiriau syml a chyfarwydd, nid geiriau cymhleth neu anarferol;
(b) defnyddiwch eiriau sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd, yn hytrach na defnyddio geiriau 

hynafol neu fathu ymadroddion newydd;
(c) ceisiwch ddefnyddio geiriau sy’n cael eu deall yn gyffredinol ledled Cymru, nid jargon 

llywodraeth, acronymau sydd heb eu hesbonio neu amrywiadau o dafodieithoedd 
rhanbarthol;

(d) defnyddiwch eiriau Cymraeg a Saesneg, nid geiriau tramor neu Ladin;
(e) defnyddiwch eiriau manwl gywir a diriaethol, nid geiriau niwlog neu haniaethol.

3.3 Iaith glir mewn dwy iaith  
(1) Iaith glir a ddylai gael ei defnyddio yn y testunau Cymraeg a Saesneg mewn deddfwriaeth. 

Er y bydd un testun wedi ei gynhyrchu fel arfer drwy gyfieithu’r llall, mae’n bwysig na ddylai’r 
naill destun ddilyn cystrawen y llall yn annaturiol. Mae i’r testunau Cymraeg a Saesneg yr 
un statws cyfreithiol at bob diben. Gan hynny, mae angen i ddrafftwyr, cyfieithwyr a gwirwyr 
cywerthedd sicrhau bod y ddau destun yn cyflawni’r un effaith gyfreithiol gan ddefnyddio 
iaith naturiol a modern.
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(2) Er hynny, cofiwch y gall rhai ffyrdd o ysgrifennu mewn un iaith fod yn anodd i’w mynegi yn y 
llall o fewn cyfyngiadau ffurf a strwythur deddfwriaeth. Ceisiwch osgoi ysgrifennu mewn ffyrdd 
sy’n debygol o achosi anawsterau wrth gyfieithu, ac ystyriwch ailddrafftio’ch testun os bydd 
yn anodd i’w gyfieithu. Mae’r Bennod hon yn cynnwys canllawiau ar rai dulliau drafftio a all 
hwyluso’r broses gyfieithu.

Brawddegau

3.4 Hyd brawddegau  
(1) Peidiwch ag ysgrifennu mewn blociau hir o destun di-dor. Mae brawddegau’n mynd yn anodd 

i’w deall os ydynt yn cynnwys gormod o syniadau neu’n cynnwys gormod o elfennau yn 
ychwanegol at y goddrych a’r brif ferf. Yn gyffredinol mae’n gliriach defnyddio brawddegau 
byr sy’n mynegi un syniad. At ei gilydd mae brawddegau byr yn haws i’w cyfieithu. 

(2) Peidiwch â gorddefnyddio is-gymalau. Ystyriwch a yw eich brawddegau’n cynnwys gormod 
o wybodaeth nad yw’n hanfodol i’r prif osodiad, ac a allen nhw gael eu torri drwy symud 
elfennau nad ydynt yn hanfodol i mewn i frawddegau byrrach ar wahân. 

(3) Fydd brawddegau byr ddim yn briodol bob amser. Gall fod yn well nodi nifer o bwerau neu 
oleddfiadau fel rhestr mewn un frawddeg yn hytrach nag fel cyfres o frawddegau. Ond mewn 
tameidiau cryno y dylai gwybodaeth gael ei chyflwyno o hyd, er enghraifft drwy gynnwys pob 
pŵer neu oleddfiad mewn paragraff neu is-baragraff ar wahân.

3.5 Cystrawen brawddeg arferol  
  Dilynwch drefn geiriau arferol mewn Cymraeg a Saesneg cyn belled ag y bo modd. Defnyddiwch 

gyn lleied ag y gallwch o gystrawennau anarferol, a all fod yn anos i’w deall. Yn benodol, 
ceisiwch osgoi gosod geiriau neu is-gymalau mewn mannau lle maen nhw’n torri ar draws y prif 
osodiad rydych yn ceisio ei gyfleu. Er enghraifft, dywedwch:

Caiff person ymddiswyddo drwy roi hysbysiad i Weinidogion Cymru.

  NID:

Caiff person, drwy roi hysbysiad i Weinidogion Cymru, ymddiswyddo.

3.6 Cystrawen brawddegau amodol 
(1) Gall safle amod mewn brawddeg effeithio ar eglurder y frawddeg. 

(2) Os un rhag-amod sydd i’w fodloni er mwyn i ddarpariaeth fod yn gymwys, fel arfer mae’n well 
ei ddatgan yn gyntaf. Er enghraifft:

Os yw person yn talu’r swm a bennir mewn hysbysiad cosb, ni all y person gael ei 
euogfarnu o’r drosedd y mae’r hysbysiad yn ymwneud â hi.

(3) Os un amod dilynol sydd, a fydd yn atal darpariaeth rhag bod yn gymwys, fel arfer mae’n well 
ei osod ar ôl y prif gymal. Er enghraifft:

Rhaid i achos gerbron y tribiwnlys gael ei gynnal yn breifat, ac eithrio pan fo’r 
tribiwnlys yn cyfarwyddo fel arall.

(4) Os oes sawl amod neu eithriad, fel arfer mae’n well datgan y prif osodiad yn gyntaf a rhestru’r 
amodau neu’r eithriadau wedyn, naill ai mewn paragraffau neu is-baragraffau i’r ddarpariaeth 
neu mewn darpariaethau ar wahân. Gall brawddeg sy’n dechrau â nifer o amodau fod yn 
anodd i’w deall.

(5) Wrth gyflwyno amodau neu eithriadau, mae “pan fo” yn ddefnyddiol at nodi achos neu set o 
amgylchiadau lle mae gosodiad diweddarach yn gymwys (neu lle nad yw’n gymwys). Bydd “os” 
fel arfer yn cael ei ddefnyddio er mwyn mynegi amodoldeb, hynny yw set o amodau a all gael 
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eu bodloni neu beidio. Ond does dim gwahaniaeth pendant, ac yn aml fe allai’r naill ymadrodd 
neu’r llall gael ei ddefnyddio. Yn yr achosion hyn, anaml y bydd “os” yna anghywir ac yn aml fe 
fydd yn haws i’r darllenydd ei ddeall fel gair sy’n cyflwyno amod. 

(6) Peidiwch â defnyddio “ar yr amod bod” i gyflwyno amodau sy’n llywodraethu sut mae 
darpariaeth statudol yn cael ei chymhwyso.

3.7 Amwysedd a achosir gan drefn geiriau
(1) Gofalwch nad yw trefn y geiriau mewn brawddeg yn creu amwysedd. Gall rhai cystrawennau 

brawddeg sy’n ramadegol bosibl adael y berthynas rhwng y geiriau’n aneglur ac felly dylech 
eu hosgoi.

(2) Os yw brawddeg yn crybwyll sawl enw, weithiau gall safle ansoddeiriau neu oleddfwyr eraill 
greu amheuaeth ynghylch pa rai o’r enwau y bwriedir iddynt effeithio arnynt. Yn aml, bydd y 
broblem hon yn codi yn Gymraeg pan leolir y goleddfydd ar ôl rhestr o enwau ac yn Saesneg 
pan leolir y goleddfydd o flaen yr enwau. Er enghraifft, os yw’r testun Cymraeg yn cyfeirio at 
“taliad neu hepgoriad rhannol” ydy’r ansoddair “rhannol” yn gymwys i “hepgoriad” yn unig? 
Ac os yw’r testun Saesneg yn cyfeirio at “partial payment or waiver” ydy’r ansoddair “partial” 
yn gymwys i hepgoriadau, ynteu i daliadau yn unig? 

(3) Fel arfer, mae’n bosibl osgoi’r amwysedd naill ai drwy ad-drefnu’r frawddeg neu drwy ailadrodd 
y goleddfydd, gan ddibynnu ar y bwriad. Er enghraifft, yn Gymraeg fyddai dim byd yn amwys 
pe baech chi’n cyfeirio at “taliad rhannol neu hepgoriad” (os na fwriedid i “rhannol” gyfeirio at 
hepgoriadau) neu “taliad rhannol neu hepgoriad rhannol” (os bwriedid iddo gyfeirio at y ddau). 
(Yn yr un modd, yn Saesneg fyddai dim byd yn amwys pe baech yn cyfeirio at “a waiver or 
partial payment” neu “a partial payment or partial waiver” yn y drefn honno.) 

(4) Gall is-gymalau a osodir ar ôl enwau fod yn amwys yn yr un modd. Gofalwch ynglŷn â chymalau 
perthynol (a gyflwynir yn Gymraeg gan ferf berthynol fel “sydd” ac yn Saesneg gan ragenwau fel 
“which” neu “that”) ac ynglŷn â’r cymalau rhangymeriad cyfatebol (a gyflwynir gan rangymeriad 
presennol neu orffennol). Er enghraifft, mewn cyfeiriad at “darpariaeth mewn Deddf sy’n 
ymwneud â thai” neu “darpariaeth mewn Deddf yn ymwneud â thai ai’r ddarpariaeth ynteu’r 
Ddeddf gyfan sy’n cyfeirio at dai?

(5) Yn aml mae’n bosibl osgoi’r math hwn o amwysedd drwy ad-drefnu’r frawddeg. Os nad yw 
hynny’n bosibl, weithiau gall diffiniad gael ei ddefnyddio i ddileu geiriau sy’n peri problem 
o’r brif frawddeg (er enghraifft, drwy gyfeirio at “darpariaeth mewn Deddf tai” gan ddiffinio 
“Deddf tai” fel un sy’n ymwneud â thai).

3.8 Gofal wrth leoli “ni(d) … ond”, “dim ond” ac “yn unig”
(1) Cymerwch ofal arbennig na fyddwch yn camleoli’r ymadroddion “ni(d) … ond”, “dim ond” 

ac “yn unig” (na’r gair cyfatebol “only” yn Saesneg). Yn Gymraeg, mae’r ymadroddion sy’n 
cynnwys “ond” fel rheol yn goleddfu’r hyn sy’n dilyn yn union ar ôl “ond”, ac mae “yn unig” fel 
rheol yn dod ar ôl y gair neu’r ymadrodd y mae’n ei oleddfu. (Yn Saesneg bydd “only” fel rheol 
yn goleddfu’r hyn sy’n dod yn union ar ei ôl, a dylai gael ei osod mor agos ag y bo modd at yr 
hyn y mae’n ei oleddfu.) Er hynny, gall amwysedd godi am fod yr holl ymadroddion hyn yn gallu 
goleddfu ymadroddion cyfan yn ogystal â geiriau unigol.

(2) Er enghraifft, gallai darpariaeth ddweud:

Ni chaiff Gweinidogion Cymru ond talu grant ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig 
os yw’r myfyriwr yn preswylio fel arfer yng Nghymru.

(3) Y bwriad yn ôl pob tebyg yw cyfyngu’r amgylchiadau lle gallai grantiau ar gyfer astudiaethau 
ôl-raddedig gael eu talu, ac fe allai hynny fod yn glir o’r cyd-destun. Ond, os dyna oedd y bwriad, 
fe allai gael ei wneud yn gliriach drwy osod “dim ond” yn union o flaen y geiriau yr oedd i fod 
i’w haddasu, fel a ganlyn:
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Ni chaiff Gweinidogion Cymru dalu grant … ond os yw’r myfyriwr yn preswylio fel 
arfer yng Nghymru.

(4) Fel arall, efallai fod yna fwriad i’r ddarpariaeth gyfyngu y ffyrdd y gallai Gweinidogion 
Cymru gefnogi astudiaethau ôl-raddedig (dim ond drwy dalu grantiau) neu gyfyngu lefel yr 
astudiaethau y gallai’r Gweinidogion dalu grantiau ar ei chyfer (lefel ôl-raddedig yn unig) pan 
fyddai’r myfyrwyr yn preswylio fel arfer yng Nghymru. Yn y naill neu’r llall o’r achosion hynny, 
mae’n debyg y byddai angen i’r frawddeg gael ei hailstrwythuro’n llwyr, e.e. yn yr achos olaf 
i ddweud:

… dim ond ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig y caiff Gweinidogion Cymru 
dalu grant.

(5) Ystyriwch bob amser a oes angen ymadrodd fel “dim ond” mewn gwirionedd. Diben yr 
ymadrodd yw cyfyngu cymhwysiad y ddarpariaeth, ac felly ni ddylai gael ei gynnwys oni bai bod 
rheswm dros gredu bod achosion eraill yn bosibl y byddai’r ddarpariaeth yn gymwys iddynt. 

3.9 Peidiwch â defnyddio mwy (na llai) o eiriau nag sy’n angenrheidiol 
(1) Yn aml, bydd defnyddio mwy o eiriau nag sy’n angenrheidiol yn gwneud deddfwriaeth yn anos 

i’w darllen a gall greu dryswch ac amwysedd. Felly, ceisiwch ddileu unrhyw eiriau diangen.

(2) Peidiwch â defnyddio ymadroddion hir sydd yn draddodiadol yn cael eu gweld mewn ysgrifennu 
cyfreithiol os bydd un neu ddau o eiriau yn gwneud y tro lawn cystal. Yn benodol, mae’n aml 
yn bosibl defnyddio fersiynau byrrach a symlach yn lle ymadroddion adferfol hir ac arddodiaid 
cyfansawdd, mewn un iaith neu yn y ddwy. Er enghraifft, ystyriwch a allech ddefnyddio un o’r 
dewisiadau amgen a awgrymir yn lle’r ymadroddion traddodiadol hyn:

Ymadrodd Cymraeg 
traddodiadol

Dewis amgen Ymadrodd Saesneg 
traddodiadol

Dewis amgen

yr amser y mae (etc.) pryd, pan the time at which when 

at ddiben i for the purpose to

at ddibenion (Deddf 
neu ddarpariaeth)

yn (gweler 
paragraff 4.8)

for the purposes of 
(an Act or provision)

in (see 
paragraph 4.8)

y modd y mae (etc.) sut the manner in which how

os digwydd bod os in the event that if

wedi ei leoli yn/
mewn

yn/mewn located in, situated in in

ynghylch a a as to whether whether

yn unol â gan, o dan in accordance with, 
pursuant to

by, under

otherwise than except, not

otherwise than in outside

until such time as until
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(3) Yn aml, gall yr ymadroddion cyfreithiol traddodiadol a ganlyn gael eu hepgor yn llwyr:
• “oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall” – gweler paragraff 4.8(5);
• “o’r Ddeddf hon” ac ymadroddion tebyg – gweler paragraff 5.4;
• “darpariaethau” – gweler paragraff 5.5(3);
• “yn ddarostyngedig i” – gweler paragraff 5.6;
• “y cyfnod o” – gweler paragraff 8.8.

(4) Mae ymadroddion eraill sydd weithiau’n ddiangen yn cynnwys “yn ôl y digwydd” ac “o bryd 
i’w gilydd”. Ystyriwch bob amser a yw’r geiriau a’r ymadroddion hyn yn ychwanegu rhywbeth 
at ystyr eich testun mewn gwirionedd.

(5) Eto i gyd, peidiwch â bod yn rhy brin eich geiriau. Os byddai ychydig yn rhagor o eiriau yn 
gliriach, defnyddiwch ragor o eiriau. Gallwch beri problemau i ddarllenwyr drwy orddefnyddio 
termau diffiniedig neu drwy geisio cynnwys gormod o achosion mewn un frawddeg neu 
ffurfeiriad.

(6) Un sefyllfa lle mae hepgor geiriau Saesneg yn gallu creu amwysedd yw lle mae rhangymeriad 
gorffennol yn cael ei ddefnyddio heb ferf atodol. Mewn cyfeiriad at offer sy’n cael ei ddefnyddio 
at ddiben penodol, gallai’r rhangymeriad “used” fod â sawl ystyr, gan gynnwys “is used”, 
“was used” neu “will be used”. Mae’n rhaid i’r ferf atodol sydd yn eisiau yn y Saesneg gael 
ei chynnwys yn y Gymraeg, felly does dim modd hepgor yr elfen amser.

3.10 Berfau nid enwau 
  Osgowch droi berfau’n enwau (neu “enwoli”), gan fod hyn yn arwain at frawddegau hirach. 

Yn aml bydd ffurfiau berfol yn fwy uniongyrchol ac yn haws i’w deall. Er enghraifft, at ei gilydd 
mae’r ffurfiau berfol a ganlyn yn gallu cael eu defnyddio yn lle’r ffurfiau enwol hirach:

Ffurf ferfol Ffurf enwol hirach

adolygu/review cynnal adolygiad o/carry out a review of 

apply for make an application for

caniatáu/permit rhoi caniatâd i/give permission for 

trefnu/arrange gwneud trefniadau ar gyfer/make arrangements for 

ymgynghori â/consult cynnal ymgynghoriad â/carry out consultation with 

ystyried/consider rhoi ystyriaeth i/give consideration to 

bod o’r farn/be of the opinion

3.11 Gweithredol nid goddefol
(1) Mae’r stâd weithredol yn gliriach fel arfer na’r stâd oddefol. Er enghraifft, mae’n haws deall:

Rhaid i Weinidogion Cymru roi hysbysiad.

  na:

Rhaid i hysbysiad gael ei roi gan Weinidogion Cymru.

(2) Ond fe all y stâd oddefol fod yn briodol os yw’r gweithredwr yn ddibwys, yn gyffredinol neu’n 
anhysbys. Er enghraifft, os nad yw’n gwneud unrhyw wahaniaeth pwy sy’n rhoi hysbysiad, 
efallai y byddai’n briodol dweud:

Os rhoddir hysbysiad i Weinidogion Cymru…
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(3) Gall y stâd oddefol fod yn ddefnyddiol hefyd fel techneg ar gyfer drafftio sy’n niwtral o ran 
rhywedd, lle gall gael ei defnyddio heb leihau eglurder: gweler paragraff 3.22.

3.12 Cadarnhaol nid negyddol
(1) Bydd brawddeg gadarnhaol yn aml yn haws ei deall na fersiwn negyddol o’r un peth. 

Er enghraifft, mae: 

Siaradwch ar ôl y tôn

  yn haws i’w deall na

Peidiwch â siarad nes i chi glywed y tôn

(2) Ond nid rheol gyffredinol yw hon. Bydd y cwestiwn a yw’r cadarnhaol yn well yn dibynnu ar 
natur y gosodiad a ble mae’r drafftiwr yn dymuno gosod y pwyslais. Efallai mai’r negyddol fydd 
y ffordd orau i fynegi gwaharddiad. Er enghraifft, mae:

Peidiwch â cherdded ar y gwair

  yn haws i’w deall na

Cerddwch ar y llwybrau yn unig

(3) Gall cystrawennau cadarnhaol penodol yn Saesneg gael eu cyfleu gan gystrawennau negyddol 
yn Gymraeg. Er enghraifft, byddai:

The regulations may designate a person only if … (cadarnhaol)

  yn cael ei fynegi yn Gymraeg fel hyn:

Ni chaiff y rheoliadau ddynodi person onid yw… (negyddol)

(4) Mae negydd dwbl yn aml yn anodd ei ddeall. Os gallwch fynegi yr un ystyr mewn ffordd arall, 
at ei gilydd mae’n well gwneud hynny.

(5) Fel rheol, dylai symiau gael eu mynegi yn gadarnhaol yn hytrach nag yn negyddol. Dywedwch:

o leiaf 25%
25% neu fwy

  yn hytrach na:

nid llai na 25%

3.13 Amserau a moddau’r ferf
(1) Dylai’r berfau mewn deddfwriaeth fod yn yr amser presennol a’r modd mynegol, oni bai bod 

un o’r eithriadau isod yn gymwys. Yn benodol, y presennol mynegol a ddylai gael ei ddefnyddio 
wrth ddisgrifio o dan ba amgylchiadau y mae’r darpariaethau’n gymwys, wrth nodi canlyniadau 
cyfreithiol, ac wrth ddatgan sut mae’r ddeddfwriaeth yn gweithredu. Er enghraifft:

Mae’r adran hon yn gymwys os yw’r landlord yn gwneud hawliad…
Mae person sy’n torri is-adran (1) yn cyflawni trosedd.

  (Er hynny, yn Gymraeg gall y ffurf ddibynnol “pan fo” gael ei defnyddio hefyd i ddisgrifio’r 
amgylchiadau lle mae darpariaeth yn gymwys, lle câi “where” ei ddefnyddio yn Saesneg.)

(2) Gall yr amser gorffennol a’r amser dyfodol gael eu defnyddio pan fo angen i ddarpariaeth 
wahaniaethu rhwng pethau sy’n digwydd ar hyn o bryd a phethau sydd eisoes wedi digwydd 
neu a fydd yn digwydd yn y dyfodol. Er enghraifft:

Caiff ACC ganslo cofrestriad person os yw wedi ei fodloni bod y person wedi peidio 
â chyflawni gweithrediadau trethadwy.
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(3) Dylai’r berfau moddol “caiff” a “rhaid” gael eu defnyddio i roi pwerau ac i osod dyletswyddau. 
Er enghraifft:

[Caiff][Rhaid i] ACC adolygu’r penderfyniad.

(4) At ei gilydd, dylech ffafrio’r ffurfiau “ni chaiff” a “must not” wrth osod gwaharddiad. 
Maen nhw’n llai tebygol o gael eu camddeall na’r dewisiadau eraill “rhaid peidio” (sy’n gallu 
golygu bod rhaid i berson beidio â gwneud rhywbeth o gwbl, neu fod rhaid iddo stopio gwneud 
rhywbeth y mae wrthi yn ei wneud eisoes) a “may not” (a allai gael ei ddarllen weithiau fel pe 
bai’n mynegi posibilrwydd yn hytrach na gwaharddiad).

(5) Dylech ddefnyddio’r gorchmynnol wrth gyfeirio’r darllenydd at ddarpariaethau eraill 
(e.e. “gweler adran 5”) ac wrth ddiwygio testunau (gweler Pennod 7 i gael enghreifftiau 
manwl). Gall fod yn briodol hefyd wrth nodi’r camau mewn cyfrifiad neu mewn proses arall 
(gweler paragraff 2.13 i gael enghraifft).

(6) Gallwch ddefnyddio’r amodol wrth gyfeirio at sefyllfa ddamcaniaethol neu afreal. Er enghraifft, 
gallai deddfwriaeth ynghylch treth gyfeirio at swm o dreth “a fyddai wedi bod i’w godi fel arall” 
pe na bai esemptiad neu ryddhad yn gymwys. Yn Gymraeg, gallwch ddefnyddio’r ffurfiau 
dibynnol “pe bai” etc. hefyd.

(7) Dylai’r modd dibynnol gael ei ddefnyddio yn y ddwy iaith wrth wneud addasiadau i 
ddeddfwriaeth nad ydynt yn newid y testun, er enghraifft drwy ei gwneud yn ofynnol i’r 
ddeddfwriaeth gael ei darllen “fel pe bai’r cyfeiriad at X yn gyfeiriad at Y”. Mae hyn yn helpu 
i ddangos nad yw’r testun yn cael ei ddiwygio (gweler paragraff 7.37). 

3.14 Berfau problemus: “shall”, “is to” a “will”
(1) Ni ddylai deddfwriaeth Cymru ddefnyddio “shall” yn y testun Saesneg. Mae “shall” yn amwys 

am fod modd ei ddefnyddio i gyfeirio at y dyfodol, i osod rhwymedigaethau, neu mewn 
ystyr ddatganiadol. Dylai darpariaethau sy’n gosod rhwymedigaethau ddefnyddio “must”. 
Dylai darpariaethau datganiadol ddefnyddio’r presennol mynegol (gweler paragraff 3.13(1)). 

(2) Does dim ffurf unigol yn Gymraeg sy’n cwmpasu pob un o’r ystyron sydd i “shall” yn Saesneg. 
Mae hynny’n golygu bod angen canfod yr ystyr benodol a fwriedir er mwyn i’r ferf gywir gael ei 
defnyddio yn y testun Cymraeg.

(3) Wrth ddiwygio deddfwriaeth sydd eisoes yn bod, fe all fod yn briodol defnyddio “shall” mewn 
testun sy’n cael ei ychwanegu yn agos i ddarpariaethau presennol sydd eisoes yn defnyddio 
“shall” yn yr un modd.

(4) Weithiau mae dewisiadau eraill megis “mae… i” a “maent i” (yn cael eu defnyddio, ond gall y 
rhain gario’r un ystod ystyron â “shall”. Gall y ffurfiau hyn fod yn ddefnyddiol, ond mae modd 
defnyddio’r presennol mynegol neu “must” yn eu lle yn aml. Er enghraifft, gallai darpariaeth 
yn dweud “mae X i’w drin fel Y” fod cystal â dweud bod “rhaid trin X fel Y”.

(5) Weithiau mae is-ddeddfwriaeth wedi defnyddio “bydd” i osod rhwymedigaethau ar awdurdodau 
cyhoeddus neu i ddatgan canlyniadau cyfreithiol. Ni ddylech ddilyn y dull hwn: defnyddiwch 
“rhaid” ar gyfer rhwymedigaethau a’r mynegol presennol ar gyfer darpariaethau datganiadol.

Geiriau

3.15 Defnyddiwch eiriau cyfarwydd
(1) Defnyddiwch y geiriau symlaf a mwyaf cyfarwydd a fydd yn cyfleu’r ystyr yr ydych yn bwriadu 

ei chyfleu. Ceisiwch osgoi geiriau cymhleth neu anarferol, gan fod geirfa anodd neu aneglur 
yn llai tebygol o gael ei deall. Os oes mwy nag un gair a allai fynegi’ch ystyr, ystyriwch ba un 
sy’n ymddangos yn fwyaf cyfarwydd a hawsaf ei ddeall. 
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(2) Dyma rai enghreifftiau o eiriau Saesneg sydd wedi eu defnyddio’n draddodiadol mewn 
deddfwriaeth, a dewisiadau symlach neu fwy cyfarwydd a all gael eu defnyddio yn eu lle yn aml 
iawn. Sylwch nad yw’r dewis amgen bob amser yn fyrrach na’r gair traddodiadol, ac na fydd yr 
un materion yn codi yn gyffredinol gyda’r termau cyfatebol yn y Gymraeg.

Gair traddodiadol Dewis arall Gair traddodiadol Dewis arall

afford (facilities, 
opportunities, etc.)

give, provide notwithstanding despite (gweler 
para 5.6(12))

commence begin, start particulars information, details

comprise consist of, have prior earlier

confer give prior to before

construe interpret (gweler 
para 4.11(7))

procure get, obtain

determine decide, set purchase, purchaser buy, buyer

dispatch send save (fel arddodiad) except, but

expiration, expiry end subsequent(ly) later

forthwith immediately, 
without delay

subsequent to after

furnish give, provide sufficient(ly) enough

initiate begin, start terminate end, finish

like (fel ansoddair) similar, same undertake (activities) do, carry out

location place utilise use

manner way vendor seller

3.16 Osgowch eiriau hynafol a bathiadau  
(1) Dylai iaith deddfwriaeth adlewyrchu’r defnydd presennol lle bynnag y bo modd.

(2) Osgowch eiriau hynafol nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio mwyach mewn Cymraeg neu 
Saesneg ysgrifenedig safonol. Yn ogystal ag ymddangos yn rhy ffurfiol ac yn gyfreithlyd, 
bydd y geiriau hyn yn aml yn ddiangen. Enghreifftiau o ffurfiau hynafol y dylech eu hosgoi 
wrth ysgrifennu Saesneg yw’r canlynol yn bennaf; does dim llawer o ffurfiau sy’n cyfateb 
yn uniongyrchol yn Gymraeg.

(3) Peidiwch â defnyddio “same” neu “the same” fel rhagenw dangosol, a pheidiwch â defnyddio 
“yr ... a enwyd” fel ansoddair dangosol. Ymadroddion cyfreithlyd yw’r rhain ac yn aml iawn 
gallwch eu hepgor heb golli ystyr. Os oes angen cyfeirio yn ôl at rywbeth rydych chi newydd ei 
grybwyll, defnyddiwch ragenw arall fel “it” neu “them”, neu ymadrodd arall fel “the X”, “that X” 
neu “the X in question”.

(4) Peidiwch â defnyddio adferfau sy’n dechrau â “here-”, “there-” a “where-” (e.e. “hereby”, 
“hereinafter”, “therein”, “therefrom”, “whereof”) na geiriau fel “above-mentioned” neu 
“foregoing”. Hwyrach y byddan nhw’n ateb diben weithiau os oes angen i ddarpariaeth gyfeirio 
ati hi ei hun neu gyfeirio yn ôl at rywbeth arall, ond yn yr achosion hynny defnyddiwch eiriau 
mwy penodol i egluro at beth rydych chi’n cyfeirio.
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(5) At ei gilydd, dylai deddfwriaeth osgoi bathu termau newydd yn Gymraeg ac yn Saesneg. 
Er hynny, ambell waith fe all y bydd angen defnyddio gair sydd eisoes ar gael yn Gymraeg 
a phriodoli ystyr newydd iddo mewn deddfwriaeth. Er enghraifft, doedd y gair “mangre” 
(“lle, man, lleoliad, safle”) ddim yn cael ei ddefnyddio’n gyffredin ond cafodd ei fabwysiadu 
i gyfateb i’r gair Saesneg “premises”.

3.17 Ceisiwch ddefnyddio geiriau sy’n cael eu deall yn gyffredinol ledled Cymru
(1) Ceisiwch osgoi jargon polisi neu jargon y gyfraith sy’n annhebygol o gael ei ddeall gan 

y darllenydd cyffredinol. Er hynny, nid yw bob amser yn bosibl (nac yn synhwyrol) mynegi 
cysyniadau cymhleth mewn iaith sy’n hawdd i bawb ei deall. Fe all termau technegol y gellid 
eu cyfrif yn jargon fod yn briodol os ydyn nhw wedi eu deall yn dda gan brif gynulleidfa’r 
ddeddfwriaeth. Ond mae angen cyfiawnhad llawn dros ddefnyddio’r rhain bob amser.

(2) Peidiwch â defnyddio acronymau mewn deddfwriaeth heb eu diffinio. I gael canllawiau ar greu 
acronymau newydd, gweler paragraff 4.4(5).

(3) Osgowch ddefnyddio geiriau lleol a thafodieithol yn Gymraeg ac yn Saesneg, gan ei bod yn 
bosibl na fyddant yn gyfarwydd i holl ddarllenwyr y ddeddfwriaeth. Er hynny, nid oes un gair 
Cymraeg derbyniol bob amser sy’n cael ei ddefnyddio ledled Cymru. Gan hynny, o dro i dro 
gall dau ddewis amgen rhanbarthol gael eu defnyddio yn yr un ddeddfwriaeth (gan eu gosod 
yn nhrefn yr wyddor a blaenslaes yn eu gwahanu). Er enghraifft, mewn sawl un o ddeddfau’r 
Cynulliad defnyddiwyd “tad-cu/taid, mam-gu/nain” wrth ddiffinio perthnasoedd mewn teulu. 

3.18 Osgowch eiriau tramor a Lladin
(1) Defnyddiwch eiriau Cymraeg a Saesneg bob amser lle bo modd. Dim ond os nad oes dewis 

arall derbyniol ar gael y dylech ddefnyddio geiriau o’r Lladin neu o ieithoedd eraill.

(2) Erbyn hyn, mae llawer o’r termau Lladin a ddefnyddid ar un adeg yn y llysoedd wedi eu disodli, 
ac ar gyfer termau cyfreithiol Lladin eraill mae termau cyfatebol yn Gymraeg a Saesneg ar 
gael fel arfer sy’n debycach o gael eu deall gan ddarllenwyr cyffredin. Er enghraifft, ni ddylai 
deddfwriaeth ddweud bod person yn aelod o gorff “ex officio” (h.y. am fod ganddo swydd arall). 
Os oes angen dweud unrhyw beth, mae’n debygol y bydd geiriau fel “oherwydd y swydd honno” 
yn haws i’w deall.

(3) Eto i gyd, fe all termau Lladin fod yn dderbyniol yn yr achosion a ganlyn:
(a) Pan nad oes term cyfatebol nad yw’n cynnwys Lladin (e.e. “gwarcheidwad ad litem”, 

“treth stamp ad valorem”);
(b) pan fo’n angenrheidiol er mwyn nodi rhywogaeth benodol o organeb fyw drwy ddefnyddio’r 

system enwi draddodiadol sy’n cynnwys dau enw (e.e. “narcissus pseudonarcissus”);
(c) pan fo geiriau neu ymadroddion Lladin wedi eu mabwysiadu yn y Gymraeg neu’r Saesneg 

(e.e. “data”, “agenda”, “etc.”).

3.19 Osgowch eiriau aneglur a haniaethol
(1) Bydd deddfwriaeth yn aml yn defnyddio geiriau cyffredinol neu haniaethol sy’n gallu bod yn 

gymwys mewn ystod eang o sefyllfaoedd. Weithiau yr ehangder ystyr hwnnw yw’r union beth 
y mae ar y drafftiwr ei angen, am fod angen i ddarpariaeth gwmpasu amrywiaeth eang o 
amgylchiadau. Ond os oes gan air neu ymadrodd amrywiaeth o ystyron posibl, bydd effaith 
y gair yn llai uniongyrchol a bydd rhaid i’r darllenwyr benderfynu pa ystyr a fwriedir. Os oes 
modd defnyddio geiriau mwy pendant a manwl, yn gyffredinol fe ddylai’r rheiny gael eu ffafrio. 

(2) Mae amryw o ymadroddion cyffredinol eu geiriad yn cael eu defnyddio mewn deddfwriaeth 
i ddisgrifio perthnasoedd rhwng pethau. Yn Gymraeg, mae’r rhain yn cynnwys “mewn 
perthynas â”, “mewn cysylltiad â” ac “o ran “, (yn Saesneg, maent yn cynnwys “in relation to”, 
“in respect of”, “with respect to”, “as respects” and “as regards”). Mae’r ymadroddion hyn yn 
aml yn ddefnyddiol, ac mewn rhai achosion yn hanfodol, am nad ydynt yn nodi math penodol 
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(3) Ond ystyriwch a allech chi ddefnyddio term mwy uniongyrchol. Er enghraifft, gallai’r darllenwyr 
amgyffred yr ystyr yn gynt os byddwch yn dweud bod yr adran yn gymwys “i” achosion penodol 
nag os byddwch yn dweud ei fod yn gymwys “mewn perthynas â” yr achosion hynny. Gall y 
dewisiadau eraill mewn cyd-destunau eraill gynnwys “ar gyfer”ac “ynghylch”.

(4) Mae paragraffau yn nes ymlaen yn y canllawiau hyn yn trafod termau eraill a allai fod yn 
aneglur ac yn awgrymu dewisiadau eraill a allai fod yn fwy defnyddiol i’r darllenwyr, yn enwedig:
• paragraff 5.6: “effeithio”, “yn ddarostyngedig i”, “heb ragfarnu”;
• paragraff 9.4: “rhagnodi”, “darparu ar gyfer”, “gwneud darpariaeth ynghylch”.

3.20 “O’r fath” ac “y cyfryw” 
(1) Mae’r ansoddeiriau “o’r fath” neu “y cyfryw” ac “unrhyw” yn codi nifer o’r materion sydd wedi 

eu trafod yn y Bennod hon. Dylech ddefnyddio’r rhain gyn lleied ag y bo modd.

(2) Dylid osgoi “o’r fath” ac “y cyfryw” lle bynnag y bydd y fannod neu ansoddair dangosol yn 
gwneud y tro. Mewn rhai achosion gall y geiriau gael eu hepgor heb ddefnyddio dim yn eu 
lle. Yn yr un modd yn Saesneg, ni ddylai “such” gael ei ddefnyddio os bydd gair fel “a”, “the”, 
“this” neu “that” yn cyfleu’r un ystyr. 

(3) Eto i gyd, mae “o’r fath” yn gallu bod yn llaw-fer ddefnyddiol i gyfeirio at rywbeth sydd o’r un 
fath â rhywbeth sydd wedi ei grybwyll eisoes, neu’n debyg iddo, (e.e. “mewn achos o’r fath”). 
Gall defnyddio “o’r fath” fel hyn osgoi’r angen i ailadrodd disgrifiadau neu oleddfiadau hir, 
ond gofalwch ei bod yn glir faint o’r geiriad blaenorol sy’n cael ei godi. 

(4) Mae deddfwriaeth wedi defnyddio “y cyfryw” yn aml i gyfeirio at fath o beth sydd ar fin cael 
ei ddisgrifio, er enghraifft drwy ei gwneud yn ofynnol i ddarparu “y cyfryw wybodaeth y caiff 
Gweinidogion Cymru ei phennu mewn rheoliadau”. Mae hyn yn ei gwneud yn glir bod rhaid 
i berson ddarparu’r wybodaeth i gyd, os caiff unrhyw wybodaeth ei phennu. Ond mae’n 
bur hynafol. 

(5) Bydd “unrhyw” yn cael ei ddefnyddio weithiau yn yr un ystyr, er enghraifft mewn dyletswydd 
i Weinidogion Cymru ymgynghori ag “unrhyw bersonau y maent yn meddwl ei bod yn briodol 
ymgynghori â hwy”. Ond mae hyn yn amwys, am nad yw’n gwbl glir a os rhaid ymgynghori â 
phob person y maent yn meddwl ei fod yn briodol, ynteu a allent gydymffurfio drwy ymgynghori 
ag unrhyw un yn unig o’r personau hynny.

(6) Os ydych yn bwriadu ei gwneud yn ofynnol i’r Gweinidogion ymgynghori â phawb y maent yn 
credu ei bod yn briodol ymgynghori â hwy, yn aml gallwch ddefnyddio’r fannod, er enghraifft 
drwy ei gwneud yn ofynnol iddynt ymgynghori “â’r personau y maent yn meddwl ei bod yn 
briodol ymgynghori â hwy”. Er hynny, ni fydd yr awgrym bod yna wastad bobl y mae’n rhaid 
ymgynghori â hwy yn briodol os yw’r polisi yn caniatáu i’r Gweinidogion benderfynu nad oes 
neb. Gallwch osgoi’r awgrym drwy gyfeirio at “y personau (os oes rhai)…”.

(7) Gall yr awgrym y bydd yna achosion bob amser y mae dyletswydd yn gymwys iddynt yn 
arbennig o ddi-fudd os yw’r ddyletswydd yn dibynnu ar y cwestiwn a fydd person arall yn arfer 
swyddogaeth ai peidio. Er enghraifft, gall dyletswydd i dalu “y ffi” a bennir mewn rheoliadau 
awgrymu bod y Gweinidogion yn gorfod gwneud rheoliadau yn pennu ffi. Os nad dyna’r bwriad, 
gall y drafftiwr ei gwneud yn glir na fydd ffi yn cael ei phennu o reidrwydd drwy ychwanegu’r 
geiriau “os pennir ffi” neu “os oes ffi” mewn cromfachau.

(8) Fel arall, yn aml gall y math hwn o ddarpariaeth gael ei ailsaernïo i osgoi’r materion hyn. 
Er enghraifft, gallai gofyniad i berson dalu ffi (os oes un) a bennir mewn rheoliadau gael 
ei fynegi yn hytrach fel pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau sy’n pennu bod rhaid 
i berson dalu ffi.

(9) Gall “unrhyw” gael ei ddefnyddio i bwysleisio bod rhywbeth yn gymwys yn gyffredinol neu heb 
ei amodi, ond dim ond os oes angen y pwyslais y dylai gael ei ddefnyddio fel hyn. Er enghraifft, 
gall fod yn briodol darparu y caiff “unrhyw berson” wneud neu wrthwynebu cais, er mwyn ei 
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gwneud yn glir nad oes angen bod gan y person unrhyw gysylltiad â phwnc y cais. Ond os nad 
oes dim byd yn y cyd-destun i awgrymu cyfyngiad neu gymhwyster, defnyddiwch yr enw heb y 
fannod yn Gymraeg (“person”) a’r fannod amhenodol yn Saesneg (“a person”).

Drafftio sy’n Niwtral o ran Rhywedd

3.21 Osgowch iaith sy’n benodol o ran rhywedd 
(1) Mae Penderfyniad y Llywydd o ran Ffurf Briodol Biliau Cyhoeddus yn dweud na “ddylai testun 

Saesneg Bil ddefnyddio iaith ryw-benodol oni bai nad oes modd mynegi ystyr y ddarpariaeth 
mewn unrhyw ffordd arall (e.e. mae’r ddarpariaeth yn un sy’n ymwneud â phobl o ryw benodol 
yn unig). Ni ddylai testun Cymraeg Bil ddefnyddio iaith ryw-benodol oni bai bod hyn yn ofynnol 
gan ramadeg y Gymraeg”. Defnyddio iaith sy’n benodol o ran rhywedd hefyd yw un o’r seiliau 
y caiff y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad 
arnynt ynghylch offeryn statudol o dan Reol Sefydlog 21.2.

(2)  Mae adran 8 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn darparu bod rhaid peidio â darllen 
geiriau sy’n dynodi personau o rywedd penodol fel pe baent yn gyfyngedig i bersonau o’r 
rhywedd hwnnw, ond ni ddylech ddibynnu ar yr adran hon i gyflawni canlyniad sy’n niwtral o 
ran rhywedd7. Yn hytrach, dylech sicrhau bod deddfwriaeth yn defnyddio iaith sy’n niwtral o ran 
rhywedd ac nad yw’n gwneud rhagdybiaethau ynghylch rhywedd pobl sy’n cyflawni rôl benodol 
(oni bai bod y rôl wedi ei chyfyngu i bobl o rywedd penodol).

(3) I sicrhau bod testun Saesneg deddfwriaeth yn cael ei mynegi mewn ffordd sy’n niwtral o ran 
rhywedd, osgowch ddefnyddio:
(a) rhagenwau sy’n benodol o ran rhywedd (“he” neu “she”), a
(b) enwau sy’n benodol o ran rhywedd (e.e. “fireman” neu “manageress”). 

(4) Serch hynny, fe fydd iaith sy’n benodol o ran rhywedd yn briodol pan na all y deddfwriaeth 
fod yn gymwys ond i bobl o rywedd penodol, er enghraifft mewn deddfwriaeth ynghylch 
beichiogrwydd ac esgor. Hefyd dylai cyfeiriadau at Frenin neu Frenhines fod yn benodol o ran 
rhywedd gan gyfeirio at rywedd y Brenin neu’r Frenhines ar y pryd (ond ni ddylai cyfeiriadau 
at ddeiliaid swyddi eraill gael eu drafftio drwy gyfeirio at rywedd deiliad presennol y swydd). 

(5) Nid yw’r materion hyn yn codi yn yr un modd yn y testun Cymraeg. Yn Gymraeg, 
cenedl ramadegol sydd i enwau, a bydd y rhagenwau’n dilyn cenedl ramadegol yr enwau 
y cyfeirir atynt. Nid yw cenedl ramadegol enw neu ragenw o reidrwydd yn awgrymu dim byd 
ynghylch rhywedd person.

(6) Mae’r paragraffau a ganlyn yn rhoi:
(a) enghreifftiau o dechnegau gwahanol y gall drafftiwr testun Saesneg deddfwriaeth 

eu defnyddio i osgoi rhagenwau sy’n benodol o ran rhywedd, 
(b) canllawiau ar osgoi enwau sy’n benodol o ran rhywedd yn nhestun Saesneg deddfwriaeth 

a chrynodeb o’r ystyriaethau perthnasol yn y testun Cymraeg, ac 
(c) canllawiau ar groesgyfeiriadau a diwygiadau i ddeddfwriaeth hŷn pan nad oedd 

y ddeddfwriaeth honno’n niwtral o ran rhywedd. 

3.22 Technegau penodol at osgoi rhagenwau Saesneg sy’n benodol o ran rhywedd
(1) Ceisiwch osgoi defnyddio “he or she” fel dewis amgen yn lle dweud dim ond “he” neu “she”. 

Er bod y ffurfeiriad hwn wedi bod yn gyffredin mewn deddfwriaeth, gall fod yn lletchwith ac 
nid yw’n gwbl niwtral o ran rhywedd. Ceir technegau gwahanol eraill a all gynhyrchu iaith sy’n 
niwtral o ran rhywedd.

7  O ran deunydd a fewnosodir mewn deddfwriaeth nad yw Rhan 2 o Ddeddf 2019 yn gymwys iddi, gwneir darpariaeth debyg gan 
adran 6(a) a (b) o Ddeddf Dehongli 1978. Gweler hefyd baragraff 3.24 ynghylch iaith sy’n niwtral o ran rhywedd mewn diwygiadau.
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Aileiriwch er mwyn osgoi’r enw neu’r rhagenw

(2) Ystyriwch a oes modd aralleirio’r frawddeg i osgoi’r angen i gyfeirio’n ôl at yr enw, neu i ddileu’r 
ymadrodd sy’n cynnwys y cyfeiriad. Er engraifft:

A justice of the peace may issue a warrant if satisfied… 
(Nid “… if he is satisfied…”)

The chairing member may resign… 
(Nid “… may resign his office…”)

Defnyddiwch rangymeriad

(3) Weithiau mae modd defnyddio rhangymeriad yn lle goddrych a berf. Er enghraifft:

When entering premises, an inspector must… 
(Nid “When an inspector enters premises, he must…”)

Defnyddiwch “who” neu “whose”

(4) Mae “who” yn rhagenw heb rywedd a all osgoi’r angen am gyfeiriad yn ôl sy’n cynnwys rhagenw 
sy’n benodol o ran rhywedd neu enw sydd wedi ei ailadrodd. Er enghraifft:

A person who contravenes subsection (1) commits an offence. 
(Nid “A person commits an offence if he contravenes subsection (1).”)

(5) Weithiau fe fydd modd ddefnyddio “whose”:

A person whose application is refused may appeal.
(Nid “If a person’s application is refused, he may appeal.”)

Defnyddiwch “the”, “that” neu “those” yn lle rhagenw meddiannol

(6) Weithiau gall y fannod “the” neu benderfynydd fel “that” neu “those” gael eu defnyddio yn lle’r 
rhagenw meddiannol, ond weithiau gall y dull hwn ei gwneud yn anos gweld y cysylltiad rhwng 
y person a’r enw. Er enghraifft:

The Commissioner must give the advice… 
(Nid “… give his advice…”)

A person appointed as Deputy President of the Tribunal holds and vacates that 
position in accordance with the terms of appointment.
(Nid “… his terms of appointment.”)

Defnyddiwch gystrawen amhersonol neu oddefol

(7) Gall cystrawen amhersonol fod yn briodol. Er enghraifft:

It is an offence for a person to… 
(Nid “A person commits an offence if he…”)

(8) Gall y stâd oddefol gael ei defnyddio yn hytrach na’r gweithredol, ond cymerwch ofal gan y gall 
y goddefol fod yn llai clir: 

The application must be made before the end of 14 days beginning with the day on 
which the person… 
(Nid “The person must apply before the end of 14 days beginning with the day on 
which he…”)
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Ailadroddwch yr enw

(9) Gall enw gael ei ailadrodd yn hytrach na defnyddio rhagenw: 

A person ceases to be a non-executive member of WRA if the person becomes 
a member of staff of WRA.
(Nid “…if he becomes a member of staff of WRA.”)

(10) Er hynny, dylid defnyddio’r dechneg hon â gofal pan fo angen ailadrodd yr enw sawl gwaith neu 
pan fo’r enw’n enw cyfansawdd, gan y gall arwain at ddarpariaethau lletchwith a chlogyrnaidd. 

Defnyddiwch derm diffiniedig neu label

(11) Yn hytrach nag ailadrodd enw cyfansawdd, efallai y bydd modd defnyddio term diffiniedig 
byrrach, neu hyd yn oed llythyren yn label:

If a person liable to a penalty (“P”) has died, any penalty that could have been 
assessed on P may be assessed on the personal representatives of P.
(Nid “… on his personal representatives.”) 

(12) Gall termau diffiniedig a llythrennau fod yn ddefnyddiol, ond maent yn gallu creu darpariaethau 
lletchwith. Maent hefyd yn gofyn i’r darllenydd wneud mwy o waith gan fod rhaid iddo roi’r union 
eiriad a fwriedir yn lle’r term diffiniedig.

(13) Gall label llythyren fod yn arbennig o anodd i’r darllenydd, gan nad yw’n adlewyrchu’r defnydd 
arferol. Er hynny, fe all fod o gymorth i wahaniaethu rhwng dau neu fwy o bobl wahanol.

Defnyddiwch “they”

(14) Gall fod modd defnyddio enw lluosog ac wedyn defnyddio’r rhagenw “they” (neu “their”, “them”, 
“themselves” etc.) ond gofalwch na fydd hyn yn creu amwyster. Er engraifft:

Participants may carry on regulated activities only if they hold a permit.
(Nid “A participant may … only if he holds a permit.”)

(15) Mae cyfeirio at enw unigol fel “they” yn naturiol wrth siarad Saesneg, ond mae rhai yn amau 
cywirdeb y peth ac felly fe ddylid osgoi hyn mae’n debyg mewn deddfwriaeth oni bai nad oes 
ffordd well o fod yn niwtral o ran rhywedd.

3.23 Osgoi enwau sy’n benodol o ran rhywedd
(1) Yn nhestun Saesneg deddfwriaeth, dylech osgoi geiriau sy’n dynodi neu’n awgrymu rhywedd 

penodol (megis geiriau sy’n gorffen â “-man”), oni bai bod bwriad i gyfeirio at rywedd penodol. 
Er enghraifft, yn lle “chairman”, peth cyffredin yw defnyddio “chair”, “chairperson” neu 
“chairing member”.

(2) Bydd angen i ddrafftwyr ffurfio barn ynghylch beth yw dewis amgen sy’n niwtral o ran rhywedd 
ac sy’n dderbyniol. Wrth wneud hyn, dylent fod yn ymwybodol”:

(a)  y gall geiriau fel “testator”, “manager” a “landlord” gael eu gweld fel pe baent yn 
niwtral o ran rhywedd er bod iddynt ffurfiau benywaidd, gan fod tuedd bellach i beidio 
â defnyddio’r ffurfiau benywaidd; 

(b)  y dylai’r terfyniad “-ess” gael ei osgoi.

(3) Yn Gymraeg, nid yw enwau sy’n gorffen ag “-wr” (sy’n cyfateb i “-man” yn Saesneg) o reidrwydd 
yn benodol i ddynion hyd yn oed os oes ffurf fenywaidd gyfatebol sy’n gorffen ag “-wraig”. 
Gan hynny, fe all fod yn briodol (ac yn aml fe fydd yn briodol) defnyddio’r terfyniad “-wr”. 
Y polisi yn gyffredinol yw defnyddio termau sydd wedi ennill eu plwyf yn hytrach na bathu 
termau newydd a allai ymddangos fel pe baent yn fwy niwtral o ran rhywedd, ond efallai y bydd 
achosion lle y bydd yn fwy priodol defnyddio dewis arall yn lle’r terfyniad “-wr”. 
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(4) Un dewis yw’r terfyniad “-ydd”, y bernir weithiau ei fod yn fwy niwtral o ran rhywedd; 
serch hynny, dim ond os yw’n naturiol gwneud hynny neu os nad oes term wedi ennill ei blwyf 
y dylai gael ei ddefnyddio.

(5) Dewis arall yw defnyddio parau o enwau gwrywaidd a benywaidd (megis “athro neu athrawes”). 
Ond dylid osgoi hyn os oes modd, gan ei fod yn arwain at ddarpariaethau annaturiol a 
chlogyrnaidd sy’n gofyn parau o ragenwau a threigladau i’r naill air a’r llall.

(6) Bydd angen i gyfieithwyr a drafftwyr deddfwriaeth ffurfio barn a yw enw Cymraeg penodol 
yn niwtral o ran rhywedd ai peidio.

3.24 Bod yn niwtral o ran rhywedd mewn croesgyfeiriadau a diwygiadau
(1) Dylid arddel yr un ymagwedd fel arfer at fod yn niwtral o ran rhywedd mewn darpariaethau 

sy’n diwygio deddfwriaeth arall neu’n cyfeirio ati. Hyd yn oed os yw’r ddeddfwriaeth bresennol 
yn defnyddio iaith sy’n benodol o ran rhywedd, dylai croesgyfeiriadau a thestun newydd 
ddefnyddio geiriad sy’n niwtral o ran rhywedd lle bynnag y bo modd gwneud hynny heb achosi 
dryswch neu nifer anghymesur o ddiwygiadau ychwanegol.

(2) Gall y ffaith bod offeryn statudol presennol yn defnyddio iaith rywedd-benodol fod yn rheswm 
i ystyried dirymu ac ail-wneud yr offeryn yn hytrach na’i ddiwygio. Mae pwyllgorau craffu’r 
Cynulliad wedi beirniadu offerynnau statudol sydd wedi defnyddio iaith rywedd-benodol mewn 
diwygiadau i ddeddfwriaeth bresennol. Nid ydynt wedi barnu bod cysondeb â’r ddeddfwriaeth 
wreiddiol yn gyfiawnhad dros ddefnyddio iaith rywedd-benodol; ac nid ydynt wedi derbyn 
dadleuon y gallai mewnosod darpariaethau sy’n niwtral o ran rhywedd beri dryswch na bwrw 
amheuaeth ar y ddeddfwriaeth wreiddiol.

Cyfeirio at Gymru a gwledydd eraill

3.25 Cymru a Lloegr
(1) Mae Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn darparu diffiniad cyffredinol o “Cymru” 

a fydd yn gymwys i gyfeiriadau yn neddfwriaeth Cymru oni bai bod darpariaeth benodol yn cael 
ei gwneud i’r gwrthwyneb neu fod y cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’r diffiniad yn cynnwys 
ardaloedd llywodraeth leol yng Nghymru a’r môr tiriogaethol cyfagos i Gymru, ac felly mae’n 
cynnwys yr un ardal â’r diffiniad yn Neddf Llywodraeth Cymru 20068.

(2) Nid y diffiniad o Gymru yn Neddf 2019 yw’r un y bydd yn gymwys bob tro. Er enghraifft, pan fo 
un o Ddeddfau Senedd y Deyrnas Unedig yn cyfeirio at Gymru heb roi diffiniad, bydd i “Wales” 
yr ystyr a roddir iddo gan Ddeddf Dehongli 1978, sy’n cynnwys ardaloedd llywodraeth leol yn 
unig ac nid y môr tiriogaethol. Os yw Gweinidogion Cymru yn gwneud is-ddeddfwriaeth o dan 
Ddeddf lle mae i Gymru yr ystyr honno, efallai y bydd angen iddynt gymhwyso’r un diffiniad at  
yr is-ddeddfwriaeth.

(3) Er hynny, ni fydd y ffaith nad yw darn o ddeddfwriaeth Cymru yn gymwys i’r cyfan o’r môr 
tiriogaethol o reidrwydd yn golygu bod angen diffinio “Cymru” yn wahanol i Ddeddf 2019. 
Os bydd y darpariaethau eraill yn y ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn glir nad yw’n gymwys ond 
i bethau sy’n digwydd ar dir neu o fewn pellter penodol o’r lan, efallai na fydd ots bod ystyr 
ddamcaniaethol “Cymru” yn ehangach yn y ddeddfwriaeth. 

8  Ni fydd y diffiniad hwn yn gymwys i gyfeiriad at “Cymru” a fewnosodir mewn deddfwriaeth nad yw Rhan 2 o Ddeddf 2019 yn gymwys 
iddi (gan gynnwys unrhyw ddeddfwriaeth a ddeddfir cyn 2020, ac unrhyw un o Ddeddfau Senedd y Deyrnas Unedig). Y diffiniad 
yn Neddf Dehongli 1978, nad yw’n cynnwys y môr tiriogaethol, fydd yn gymwys yn hytrach, oni bai bod bwriad i’r gwrthwyneb yn 
ymddangos. Os oes angen i “Cymru” gael yr ystyr ehangach yn y testun sydd wedi ei fewnosod, ac nad yw’r ddeddfwriaeth a ddiwygir 
eisoes yn gwneud darpariaeth i’r perwyl hwnnw, mae’n bosibl y bydd angen mewnosod diffiniad. Y dull arferol fu cymhwyso’r ystyr 
a geir yn adran 158 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Tudalen y pecyn 129



Ysgrifennu Cyfreithiau Cymru: Canllaw |  29

(4) Y ddiffiniad a roddir i “Lloegr” yn Neddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yw bod iddo’r un ystyr ag 
sydd i “England” yn Neddf Dehongli 1978, sy’n golygu ei fod yn cynnwys ardaloedd llywodraeth 
leol Lloegr yn unig. Os oes angen i ddeddfwriaeth Cymru gyfeirio at unrhyw beth sy’n digwydd 
mewn unrhyw ran o’r môr tiriogaethol cyfagos i Loegr, bydd rhaid iddi wneud darpariaeth 
benodol i nodi’r rhan berthnasol o’r môr.

(5) Pan fo deddfwriaeth Cymru yn crybwyll Gymru a Lloegr gyda’i gilydd, dylid rhoi Cymru yn 
gyntaf yn y ddwy iaith; er enghraifft, “yng Nghymru neu yn Lloegr” neu “in Wales or England”. 
Er hynny:
(a) fe all fod yn briodol sôn am Loegr o flaen Cymru mewn testun sy’n cael ei fewnosod 

i ddeddfwriaeth uniaith sy’n gymwys i Loegr ; 
(b) dylid cyfeirio at awdurdodaeth gyfreithiol Cymru a Lloegr bob amser fel “Cymru a Lloegr” 

yn Gymraeg ac “England and Wales” yn Saesneg.

3.26 “Rhanbarthol” a “cenedlaethol”
(1) Gall y geiriau “rhanbarth” a “rhanbarthol” gael eu defnyddio i gyfeirio at ran o Gymru 

(yn gyffredinol rhan sy’n cynnwys mwy nag un ardal awdurdod lleol) neu at ardal y tu allan 
i Gymru. Ni ddylent gael eu defnyddio i gyfeirio at Gymru gyfan, oni bai bod y ddeddfwriaeth 
bresennol yn ei gwneud yn ofynnol iddynt gael eu defnyddio felly. 

(2) Y polisi cyffredinol o ran cyfathrebu ar ran Llywodraeth Cymru yw mai mewn perthynas â 
Chymru yn unig y dylid defnyddio’r gair “cenedlaethol”, ac nid mewn perthynas â’r Deyrnas 
Unedig. Dylai’r polisi hwn gael ei ddilyn hefyd yn neddfwriaeth Cymru, pan fo’n bosibl gwneud 
hynny. Ond yn aml mae’n well osgoi’r gair yn gyfan gwbl. 

(3) Wrth sefydlu corff neu swydd i arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru gyfan, 
neu wrth ddarparu ar gyfer unrhyw beth arall sydd i’w wneud mewn perthynas â Chymru 
gyfan, efallai y bydd yn briodol defnyddio label sy’n cynnwys y gair “cenedlaethol”. 
Er enghraifft, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gofyn am gyhoeddi 
“dangosyddion cenedlaethol” o’r cynnydd tuag at y nodau llesiant, ac mae Deddf Iechyd 
y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn gofyn am “strategaeth genedlaethol” ynghylch atal a lleihau 
gordewdra.  

(4) Er hynny, fe fydd achosion pan fydd angen i ddeddfwriaeth Cymru ddefnyddio “cenedlaethol” 
neu “gwladol” i gyfeirio at y Deyrnas Unedig. Mae’r gair “national” i’w weld yn yr enwau a 
roddwyd i amryw o gynlluniau ledled y Deyrnas Unedig gan Ddeddfau Senedd y Deyrnas 
Unedig, megis “yswiriant gwladol” a’r the “isafswm cyflog cenedlaethol. Hefyd, mae’r term 
“diogelwch gwladol” yn cael ei ddefnyddio’n aml mewn deddfwriaeth heb ei ddiffinio ac mae’n 
cyfeirio at ddiogelwch y Deyrnas Unedig9. Does dim gwrthwynebiad i ddefnyddio’r termau 
hyn, sydd wedi ennill eu plwyf, yn neddfwriaeth Cymru – ac mae’n bosib nad oes dewis amgen 
ychwaith.

(5) Yn yr achosion uchod, mae’n amlwg ai at Gymru ynteu’r Deyrnas Unedig y mae’r gair 
“cenedlaethol” yn cyfeirio. Er enghraifft, mae Deddfau sy’n darparu ar gyfer dangosyddion 
cenedlaethol a strategaeth genedlaethol yn egluro sut mae’r pethau hynny yn ymwneud 
â Chymru. 

9  Gall buddiannau diogelwch gwladol ymestyn hefyd i amddiffyn diogelwch gwladwriaethau eraill: gweler Secretary of State for the 
Home Department v Rehman [2003] 1 AC 153.
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(6) Serch hynny, gall ymadroddion sy’n cynnwys y gair “cenedlaethol” greu ansicrwydd o’u 
defnyddio heb esboniad. Efallai na fydd yn glir ai at Gymru ynteu at y Deyrnas Unedig y mae’r 
gair “cenedlaethol” yn cyfeirio; a hyd yn oed os yw hi’n glir at ba wlad y cyfeirir, efallai y bydd 
angen rhagor o eglurhad ynglŷn â’r union berthynas. Er enghraifft, gallai gofyniad bod rhaid 
cyhoeddi mewn “papur newydd cenedlaethol” adael amheuaeth, sef a allai’r hysbysiad gael 
ei gyhoeddi mewn papur newydd sy’n cylchredeg yng Nghymru yn unig ynteu a fyddai’n gorfod 
cael ei gyhoeddi mewn papur newydd sy’n cylchredeg ledled y Deyrnas Unedig. Neu fe allai 
fod yn aneglur a fyddai “polisi cenedlaethol” yn golygu polisi i’r Deyrnas Unedig gyfan ynteu 
i Gymru’n unig (neu’n cynnwys y ddwy). 

(7) Os defnyddir ymadroddion sy’n cynnwys y gair “cenedlaethol”, efallai y bydd angen diffinio er 
mwyn osgoi amwysedd; ond efallai y byddai’n well defnyddio disgrifiadau gwahanol sy’n osgoi’r 
gair “cenedlaethol” yn gyfan gwbl. Yn hytrach na chyfeirio at bapur newydd cenedlaethol, 
gallai fod yn gliriach ac yn symlach cyfeirio at bapur newydd sy’n cylchredeg yn gyffredinol 
yng Nghymru neu yn y Deyrnas Unedig; ac yn lle cyfeirio at bolisi cenedlaethol, efallai y bydd 
angen dweud mwy ynghylch pwy sy’n gwneud y polisi neu lle mae’n gymwys, er enghraifft drwy 
gyfeirio at bolisi i Gymru neu bolisi Gweinidogion Cymru.

3.27 “Cymreig”, “Cymru”
(1) Mae defnyddio “Cymreig” neu “Cymru” yn osgoi rhywfaint o amwysedd y gair “cenedlaethol” 

a hynny am mai dim ond at Gymru y gallant gyfeirio ac nid y Deyrnas Unedig. Eto i gyd, nid yw’r 
rhain yn nodi perthynas arbennig â Chymru, felly gall fod angen diffinio ymadroddion sy’n 
cynnwys “Cymru” neu “Cymreig”. Er enghraifft, mae Rhan 2 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016 yn gosod targedau ar gyfer lleihau “allyriadau net Cymru” o nwyon tŷ gwydr, ond yn 
gwneud darpariaeth fanwl ynghylch yr allyriadau a gyfrifir. 

(2) Gall labeli sy’n cynnwys y gair “Cymru” neu “Cymreig” gael eu darllen hefyd fel pe baent 
yn awgrymu bod fersiwn arall o’r un peth nad yw’n Gymreig. Gall Deddfau Senedd y Deyrnas 
Unedig ddefnyddio labeli fel “Welsh taxpayer” neu “Welsh Consolidated Fund” er mwyn 
gwahaniaethu rhwng trefniadau yng Nghymru a threfniadau tebyg mewn mannau eraill yn 
y Deyrnas Unedig. Ond fe allai’r awgrym bod gwahaniaeth o’r fath yn cael ei dynnu fod yn 
annymunol pan fo deddfwriaeth Cymru yn creu trefniadau sy’n gymwys yng Nghymru yn unig.

(3) Serch hynny, weithiau fe fydd angen i ddeddfwriaeth Cymru ddefnyddio ymadroddion sy’n 
cynnwys y gair “Welsh” ac sydd wedi eu diffinio yn Neddfau Senedd y Deyrnas Unedig, 
fel “swyddog achosion teuluol Cymru” neu “cwch pysgota Cymreig”. Gall hyn fod yn fwy 
cyffredin pan fo Gweinidogion Cymru yn gwneud is-ddeddfwriaeth o dan un o Ddeddfau 
Senedd y Deyrnas Unedig.

(4) Yn Saesneg, gall y gair “Welsh” fod yn amwys am y gall gyfeirio at Gymru neu’r Gymraeg. 
Gan hynny, dylai’r testun Saesneg mewn deddfwriaeth ddefnyddio’r ymadrodd “Welsh 
language” wrth ddisgrifio unrhyw beth sydd yn Gymraeg (e.e. “the Welsh language text” 
mewn deddfwriaeth) neu wrth gyfeirio at yr iaith ei hun (e.e. “the use of the Welsh language”). 
Yn Gymraeg, nid yw’r mater hwn yn codi gan mai at yr iaith yn unig y mae “Cymraeg” yn cyfeirio, 
ac nad oes angen cynnwys y gair “iaith”)10. 

10 Mae’r pwyntiau hyn yn un mor gymwys i’r geiriau “Saesneg” ac “English”.
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Cyfeirio at gyrff ac unigolion

3.28 Cyfeirio at “person”
(1) Mae’r diffiniad o “person” yn Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn cynnwys 

“corff o bersonau corfforedig neu anghorfforedig”. Bydd y diffiniad hwn yn cael effaith oni 
bai bod darpariaeth benodol yn cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu fod y cyd-destun yn mynnu 
fel arall11.

(2) Gan hynny, mae yna ragdybiaeth nad yw cyfeiriadau at “personau” yn gyfyngedig i fodau dynol 
unigol (neu “personau naturiol”) ond eu bod hefyd yn cyfrif cyrff fel cwmnïau, corfforaethau 
statudol, partneriaethau a chymdeithasau anghorfforedig. Mae hyn yn golygu nad oes angen 
cyfeirio at “person neu gwmni” neu “person neu gorff” oni allai’r cyd-destun ei gwneud yn 
ofynnol i “person” gael ei ddarllen yn gul.

(3) Pan fwriedir i ddarpariaethau gyfeirio at bersonau naturiol yn unig, bydd y bwriad hwnnw 
yn aml yn glir o’r cyd-destun. Ond os yw’n bosibl na fydd yn amlwg, ystyriwch ddefnyddio term 
gwahanol fel “unigolyn”. 

3.29 Enwau unigol yw cyrff statudol a chyrff eraill
(1) Dylai cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill gael eu trin fel rheol fel enwau unigol, p’un a ydynt 

wedi eu corffori ai peidio. Er enghraifft, cyfeiriwch at awdurdod lleol, tribiwnlys neu bwyllgor 
fel “ef” yn hytrach na “hwy”.

(2) Mae enwau rhai cyrff yn cynnwys enwau lluosog. Os yw’r enw lluosog yn rhan o ddisgrifiad 
o rôl y corff, megis Cymwysterau Cymru, cyfeiriwch at y corff yn yr unigol. Ond os enw’r corff yn 
cael ei ddisgrifio fel grŵp o aelodau unigol neu aelodau a benodir, megis “y Comisiynwyr” neu 
“yr ymddiriedolwyr”, cyfeiriwch at y corff yn y lluosog. 

(3) Hefyd, pan fyddwch yn diwygio testun deddfwriaeth sydd eisoes yn defnyddio’r lluosog, gall fod 
angen dilyn hynny er mwyn osgoi dryswch.

3.30 Darpariaethau sy’n sefydlu cyrff a swyddi
(1) Pan fo darpariaeth yn creu corfforaeth neu swydd statudol, dylai ddarparu bod y gorfforaeth 

neu’r swydd “wedi ei sefydlu” yn hytrach na defnyddio geiriad fel “bydd”.  

(2) Dylai darpariaeth sy’n ailddatgan deddfwriaeth gynharach a sefydlodd gorff neu swydd 
ddarparu bod y corff neu’r swydd “yn parhau mewn bodolaeth”. Os yw’r ddarpariaeth hefyd 
yn newid enw’r corff neu’r swydd, dylai ddarparu bod y corff “wedi ei ailenwi” neu fod y swydd 
“wedi ei hailenwi” gyda’r enw newydd. Ac os yw’r darpariaethau newydd yn llwyr ddisodli’r 
darpariaethau a sefydlodd y corff neu’r swydd yn wreiddiol, dylai’r darpariaethau gwreiddiol 
gael eu diddymu.

(3) Bydd enw’n cael ei roi i gorff neu swyddfa statudol yn Gymraeg a Saesneg fel arfer. Os felly, 
dylai’r fersiwn o’r ddarpariaeth sy’n sefydlu neu’n parhau y corff neu’r swydd yn y naill iaith 
a’r llall roi’r enw yn yr iaith honno yn unig. Mewn Deddf neu offeryn dwyieithog, does dim 
angen i’r fersiwn o’r ddarpariaeth yn y naill iaith na’r llall gynnwys yr enw yn yr iaith arall.12 

11  Mae Atodlen 1 i Ddeddf Dehongli 1978 yn diffinio “person” yn yr un ffordd ar gyfer cyfeiriadau a fewnosodir mewn deddfwriaeth nad 
yw Rhan 2 o Ddeddf 2019 yn gymwys iddi.

12  Er hynny, os yw’r ddarpariaeth sy’n sefydlu corff yn cael ei mewnosod yn un o Ddeddfau Senedd y Deyrnas Unedig, dim ond yn 
Saesneg y bydd y ddarpariaeth yn bodoli a bydd angen iddi roi enw’r corff yn y ddwy iaith. I gael enghraifft, gweler adran 81 o Ddeddf 
yr Amgylchedd (Cymru) 2016.
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Rhifau, dyddiadau ac unedau mesur

3.31 Rhifolion
(1) Defnyddiwch ffigurau ar gyfer rhifau uwchlaw 10.

(2) Defnyddiwch ffigurau ar gyfer rhifau hyd at a chan gynnwys 10 yn y cyd-destunau a ganlyn:
(a) amserau, cyfnodau amser, oedrannau a dyddiadau (gweler hefyd baragraff 3.33);
(b) canrannau, symiau arian ac unedau mesur (gweler paragraff 3.34);
(c) cyfrifiadau, fformiwlâu a rhifau ac ynddynt bwynt degol;
(d) rhifau eiddo mewn cyfeiriadau. 

(3) Mewn cyd-destunau eraill, gall rhifau hyd at ac yn cynnwys 10 gael eu mynegi mewn geiriau 
neu eu mynegi fel ffigurau, gan ddibynnu ar yr hyn sy’n ymddangos yn fwyaf naturiol neu 
briodol yn y cyd-destun penodol.

(4) Dylai rhif sy’n dechrau brawddeg gael ei fynegi mewn geiriau fel arfer.

(5) Osgowch gymysgu ffigurau a geiriau pan fyddwch yn cyfeirio at bethau o’r un math yn yr un 
cyd-destun. Os defnyddir rhifau hyd at 10 ac uwchben 10 gyda’i gilydd, dylech roi pob un mewn 
ffigurau fel rheol.

(6) Dylai ffracsiynau fod mewn ffigurau mewn cyfrifiadau neu fformiwlâu, ond dylent gael eu 
mynegi fel geiriau mewn testun (e.e. “traean”).

(7) Yn nhestun Cymraeg deddfwriaeth, y system ugeiniol (vigesimal) draddodiadol a ddylai gael 
ei defnyddio, yn hytrach na’r system ddegol (decimal) wrth ddefnyddio geiriau i gyfleu rhifau. 
Ceir canllawiau manwl ar yr arddull fewnol wrth gyfeirio at rifau yn y testun Cymraeg yng 
nghanllawiau’r Gwasanaeth Cyfieithu, Canllawiau Arddull Cyfieithu Deddfwriaethol. 

3.32 Trefnolion
(1) Ni ddylai trefnolion uwchlaw 10fed gael eu mynegi mewn geiriau fel rheol. Er enghraifft, 

dywedwch “yr 28ain diwrnod” yn hytrach na “yr wythfed diwrnod ar hugain”. 

(2) Penderfynwch a fyddwch yn mynegi trefnolion hyd at ac yn cynnwys 10fed ar ffurf geiriau yng 
ngoleuni’r hyn sydd yn ymddangos yn fwyaf naturiol neu briodol yn y cyd-destun.

(3) Dylai’r terfyniadau Cymraeg -ydd, -fed, -ed, -ain etc. a’r terfyniadau Saesneg -st, -rd a -th 
ymddangos mewn teip cyffredin, nid fel uwchysgrif.

3.33 Dyddiadau
(1) Dylech nodi dyddiadau yn y ffurf “1 Ebrill 2019”. 

(2) Sylwch y dylai’r diwrnod o’r mis gael ei roi fel ffigur bob tro, heb y fannod bendant a heb 
y terfyniadau Cymraeg -ydd, -fed, -ed, -ain etc. a heb y terfyniadau Saesneg -st, -rd a -th. 

3.34 Unedau a symbolau
(1) Ar gyfer canrannau, defnyddiwch “%” yn hytrach nag “y cant”.

(2) O ran symiau arian, defnyddiwch “£” yn hytrach nag “o bunnoedd” gan nodi’r ffigur yn llawn. 
Er enghraifft, dywedwch “£10,000,000” yn lle “deng miliwn o bunnoedd”.

(3) O ran pellterau, pwysau a mesuriadau eraill, mae’n dderbyniol rhoi enwau llawn yr unedau 
mesur (e.e. “500 metr sgwâr” neu “15 gradd Celsius”) neu ddefnyddio’r symbolau a’r 
byrfoddau safonol (e.e. “500 m2” neu “15ºC”).
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Pennod 4: Diffinio

Rhagymadrodd

4.1 Trosolwg o’r Bennod 
  Mae’r Bennod hon yn ymdrin â darpariaethau yn Neddfau’r Cynulliad ac is-ddeddfwriaeth 

ynghylch ystyr y termau a ddefnyddir mewn mannau eraill yn y ddeddfwriaeth. Mae’n cynnwys 
canllawiau ynghylch pryd i ddefnyddio diffiniadau, sut i’w hysgrifennu a ble i’w gosod.

4.2 Pryd i ddefnyddio diffiniadau
(1) Gall diffiniadau mewn deddfwriaeth ateb y dibenion a ganlyn:

(a) diffinio cysyniadau allweddol y bydd angen i’r darllenydd eu deall er mwyn gwneud 
synnwyr o’r ddeddfwriaeth (megis ystyr “anghenion dysgu ychwanegol” yn y ddeddfwriaeth 
ynglŷn â darpariaeth addysgol i bobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol);

(b) creu acronymau neu labeli eraill o ran cyfleustra wrth ddrafftio, er mwyn osgoi ailadrodd 
ymadroddion hir (er enghraifft, creu’r label “DCRhT” ar gyfer Deddf Casglu a Rheoli Trethi 
(Cymru) 2016);

(c) egluro, ehangu neu gyfyngu ystyr geiriau neu ymadroddion i sicrhau eu bod yn cael eu 
deall mewn ffyrdd penodol mewn darn o ddeddfwriaeth (er enghraifft, pennu mai person 
o dan 18 oed yw ystyr “plentyn” mewn deddfwriaeth, neu fod “prydles” yn cynnwys 
isbrydles).

(2) Ni ddylid cynnwys diffiniad oni fydd yn helpu eglurder neu sicrwydd. Os bwriedir i derm gyfleu 
ei ystyr cyffredin yn y geiriadur yn y Ddeddf, neu os yw’n amlwg o’r cyd-destun at beth y mae’r 
term yn cyfeirio, ni ddylai fod angen diffiniad. Er enghraifft, mewn darpariaethau ynglŷn â 
cheisiadau am drwyddedau, efallai y bydd yn ddiogel cyfeirio at “y ceisydd” gan ddibynnu 
ar y cyd-destun heb gynnwys diffiniad.

(3) Ystyriwch a fydd cynnwys diffiniad yn helpu darllenwyr y ddeddfwriaeth. Gall defnyddio diffiniad 
i greu label i gysyniad cymhleth helpu drwy rannu’r deunydd, ond fe allai ei gwneud yn anos i’r 
darllenydd ail-lunio’r stori. Ac efallai na fydd o gymorth os byddwch yn addasu ystyr gair bob 
dydd i olygu pethau na fyddent fel arall yn cael eu cynnwys (neu i hepgor pethau y byddai’r gair 
yn eu cynnwys fel arfer).

4.3 Pwyntiau eraill ynglŷn â defnyddio diffiniadau  
(1) Ni ddylai Deddf neu offeryn gynnwys diffiniad o derm oni bai bod y term yn cael ei ddefnyddio 

yn y Ddeddf neu yn yr offeryn.

(2) Ni ddylai diffiniad gynnwys deunydd gweithredol arwyddocaol. Dylai pwerau, dyletswyddau 
a gofynion gweithdrefnol gael eu nodi mewn darpariaethau o sylwedd yn hytrach nag mewn 
diffiniadau. Er enghraifft, mae’n dderbyniol dweud mai ystyr “rheoliadau” yw rheoliadau 
a wneir gan Weinidogion Cymru, ond byddai cynnwys gweithdrefn y Cynulliad yn y diffiniad 
yn ormod. 

(3) Cyn cynnwys diffiniad o derm a ddefnyddir mewn diffiniad arall yn unig, ystyriwch a fydd o 
gymorth ichi wneud hynny. Ar y naill law, gall y dull hwn ofyn i’r darllenydd wneud mwy o waith 
i ddeall y testun. Ar y llaw arall, efallai mai “haenu” diffiniadau fel hyn fydd y ffordd orau i 
esbonio set gymhleth o gysyniadau neu i wneud y prif ddiffiniad yn hydrin.
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Drafftio diffiniadau

4.4 Dewis label
(1) Gofalwch fod y termau y byddwch yn eu diffinio yn briodol ar gyfer eu hystyron arfaethedig. 

Osgowch labeli sy’n gamarweiniol a pheidiwch â rhoi ystyr i dermau diffiniedig na fyddai’r 
darllenydd yn disgwyl ei gweld. Er enghraifft, byddai darpariaeth bod “cyfeiriadau at olion 
bysedd yn cynnwys olion traed” yn debygol o ddrysu darllenwyr y ddeddfwriaeth.

(2) Cofiwch y gall ystyr naturiol y term a ddiffinnir ddylanwadu ar sut mae’n cael ei ddehongli, 
o leiaf os bydd angen datrys amwysedd yn y diffiniad.13 

(3) Wrth greu label, ceisiwch ddefnyddio term sy’n rhoi syniad o’r ystyr. Yn hytrach na defnyddio 
term plaen nad yw’n cynnig gwybodaeth fel “y person perthnasol”, ystyriwch a oes term arall a 
fyddai’n fwy buddiol i’r darllenydd (ond heb dynnu ei sylw a heb ddylanwadu ar yr ystyr mewn 
ffordd annymunol).

(4) Gall fod yn gyfleus defnyddio llythrennau neu acronymau fel labeli i bobl neu gysyniadau, 
yn arbennig pan fo darpariaethau’n cynnwys nifer o gyfeiriadau at bobl wahanol neu pan fônt 
yn darparu ar gyfer cyfrifiadau (e.e. mewn fformiwla). Gall acronymau osgoi’r angen i ailadrodd 
enwau neu ymadroddion hir, ond fe allen nhw fod yn llai defnyddiol i’r darllenwyr. Ystyriwch bob 
amser a fydd yr acronym yn hawdd i’r darllenwyr ei ddeall. 

(5) Pan ddefnyddir acronymau neu lythrennau fel labeli, mae’n debyg ei bod yn fwy buddiol 
defnyddio llythrennau cyntaf y geiriau a gynrychiolir. Mae hyn yn golygu y bydd angen yn aml 
i’r testunau Cymraeg a Saesneg ddefnyddio llythrennau gwahanol. Er enghraifft, os yw’r 
testun Saesneg yn defnyddio ‘C’ am claimant, byddai’r testun Cymraeg yn defnyddio “H” am 
hawlydd. Neu os yw’r testun Saesneg yn defnyddio “TCMA” fel label ar gyfer Tax Collection and 
Management (Wales) Act 2016, byddai’r testun Cymraeg yn defnyddio “DCRhT” ar gyfer Deddf 
Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016.

(6) Gallai defnyddio’r un label ar gyfer pethau gwahanol yn yr un darn o ddeddfwriaeth ddrysu 
darllenwyr (ac mae’n mynd yn groes i egwyddor drafftio cyson). 

4.5 Diffiniadau cynhwysfawr ac anghynhwysfawr
(1) Mae’r modd y mynegir diffiniad yn dibynnu ar y cwestiwn a yw’n gynhwysfawr neu beidio.

(2) Mae diffiniad cynhwysfawr yn darparu datganiad cyflawn o ystyr yr ymadrodd. Darpariaeth 
o’r math hwn fel arfer fydd darpariaeth sy’n diffinio cysyniad allweddol neu sy’n creu label.

(3) Dim ond y materion y mae angen egluro neu addasu ystyr y term mewn perthynas â nhw 
fydd o dan sylw mewn diffiniad anghynhwysfawr. Gall fod yn ddiffiniad cynhwysol, y bwriedir 
iddo ehangu ystyr term neu egluro bod y term yn cynnwys pethau penodol; neu’n ddiffiniad 
anghynhwysol, y bwriedir iddo gulhau ystyr term neu egluro nad yw yn cynnwys pethau penodol. 
Bydd i’r term wedyn ei ystyr gyffredin neu gyffredinol fel y mae wedi ei haddasu gan y diffiniad.

(4) Mae’n bosibl i ddiffiniad defnyddio cymysgedd o’r ddau ddull, drwy ddatgan bod i derm ystyr 
benodol, ac wedyn egluro bod rhai pethau wedi eu cynnwys yn y diffiniad neu wedi eu hepgor 
ohono. At ei gilydd, dim ond os nad oes ffordd foddhaol arall i osgoi amwysedd mewn diffiniad 
cynhwysfawr y dylai’r dull hwn gael ei arfer.

4.6 Ffurfeiriad: diffiniadau cynhwysfawr
(1) At ei gilydd, dyma fydd ffurf diffiniad cynhwysol:

Ystyr “plentyn” yw person sydd o dan 18 oed.

13 Gweler, er enghraifft, MacDonald (Inspector of Taxes) v Dextra Accessories Ltd [2005] 4 All ER 107.
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(2) Gall fod yn dderbyniol rhoi diffiniad yn y ffurf naratif a ganlyn hefyd:

Y dyddiad y mae trafodiad tir yn cael effaith at ddibenion y Ddeddf hon yw’r 
dyddiad cwblhau.
Mae cyfeiriad yn y Rhan hon at derfynu ysgol a gynhelir yn gyfeiriad at yr awdurdod 
lleol yn peidio â’i chynnal.

(3) Gall y dull naratif fod yn fuddiol wrth ddiffinio ymadrodd hirach sy’n ymddangos mewn ffurfiau 
gwahanol yn y ddeddfwriaeth, gan y gall fod yn llai tebygol o awgrymu y bydd yr ymadrodd 
bob amser yn ymddangos yn y ffurf a ddefnyddir yn y diffiniad. Mae hwn yn gwestiwn mewn 
deddfwriaeth ddwyieithog yn benodol, gan fod cystrawennau brawddeg gwahanol y Gymraeg 
a’r Saesneg yn peri ei bod yn debycach y bydd rhaid i’r ymadrodd gael ei rannu neu ei addasu 
mewn un o leiaf o’r ddau destun.14 

(4) Yn hytrach na diffinio ymadrodd hirach, efallai y bydd modd lleihau nifer y geiriau y mae angen 
iddynt ymddangos yn y term diffiniedig ei hun, drwy gynnwys disgrifiad parenthetig o’r  
cyd-destun y mae’r diffiniad yn gymwys ynddo. Er enghraifft:

Ystyr “rhiant”, mewn perthynas â phlentyn, yw …

(5) Ond, mae’r dull hwn yn torri ar draws trefn geiriau arferol y frawddeg. Ystyriwch bob amser 
a oes gwir angen y geiriau parenthetig.

(6) Os ydych yn bwriadu i’r pethau a grybwyllir yn y diffiniad fod yn ddatganiad cynhwysfawr o ystyr 
y term, peidiwch â dweud bod y term “yn cynnwys” y pethau hyn, gan y gallai hynny gael ei 
gymryd i awgrymu bod yna bethau eraill sy’n cael eu cwmpasu gan y term hefyd.

(7) Yn hytrach na rhoi diffiniad mewn darpariaeth ar wahân, mae hefyd yn dderbyniol (ac efallai’n 
fwy cyfleus) rhoi label i gysyniad trwy gynnwys y label mewn cromfachau ar ôl y cyfeiriad cyntaf 
at y cysyniad hwnnw. Er enghraifft:

Os nad yw’r swm wedi eu dalu ar y dyddiad y mae’n ofynnol ei dalu neu cyn hynny, 
mae’r swm yn dwyn llog (y cyfeirir ato yn y Rhan hon fel “llog taliadau hwyr”) …
Caiff CNC wneud cytundeb â pherson sydd â buddiant mewn tir yng Nghymru 
ynghylch rheolaeth y tir neu ddefnydd o’r tir (“cytundeb rheoli tir”) …

(8) Wrth ddiffinio term fel hyn, gofalwch sicrhau ei fod yn gwbl glir pa eiriau yn y ddarpariaeth 
sy’n ffurfio’r diffiniad o’r term. 

4.7 Ffurfeiriad: diffiniadau anghynhwysfawr
(1) At ei gilydd, bydd diffiniad cynhwysol (sy’n datgan bod term yn cynnwys pethau penodol a allai 

fod y tu allan i’w ystyr gyffredin fel arall) yn cymryd y ffurf a ganlyn:

Mae “rhent” yn cynnwys swm sy’n daladwy o dan drwydded.

(2) Bydd diffiniad anghynhwysol (sy’n datgan nad yw term yn cynnwys pethau penodol a allai gael 
eu cynnwys fel arall) at ei gilydd yn cymryd y ffurf a ganlyn: 

Nid yw “corff anghorfforedig” yn cynnwys partneriaeth.

(3) Mae hefyd yn bosibl defnyddio’r dull naratif. Er enghraifft:

Mae cyfeiriadau at ddogfennau y deuir o hyd iddynt yn y fangre yn cynnwys—
(a)  dogfennau a gedwir ar gyfrifiaduron neu ddyfeisiau electronig eraill yn y fangre, a
(b)  dogfennau a gedwir yn rhywle arall ac y gellir cael mynediad iddynt drwy 

gyfrifiaduron neu ddyfeisiau electronig eraill yn y fangre.

14  Ni fydd diffinio ymadrodd ar ffurf naratif o reidrwydd yn newid effaith gyfreithiol y diffiniad, gan fod adran 9 o Ddeddf Deddfwriaeth 
(Cymru) 2019 eisoes yn golygu y bydd y diffiniad yn gymwys i ffurfiau ac addasiadau gramadegol eraill ar yr ymadrodd (gweler 
paragraff 4.9). Ond ystyriwch ba ddull o nodi’r diffiniad sy’n debygol o fod yn fwyaf buddiol i’r darllenydd.
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(4) Wrth ddefnyddio’r dull naratif, mae’n ddigon ichi ddweud “mae cyfeiriadau at x yn cynnwys y”. 
Does dim angen dweud bod cyfeiriadau at x “yn cynnwys cyfeiriadau at y”.

(5) Ni fydd dweud bod term “yn cynnwys” pethau penodol yn golygu o reidrwydd y caiff ei 
ddehongli fel pe bai’n cwmpasu pethau tebyg eraill. Gall y ffaith bod pethau penodol wedi 
eu crybwyll gael ei chymryd fel pe bai’n awgrymu bod pethau eraill o’r un fath yn cael eu 
hepgor, yn niffyg unrhyw reswm arall dros sôn am rai yn unig ohonynt. Os ydych yn bwriadu 
i’r term gwmpasu pethau eraill, ystyriwch a oes angen dweud mwy.

4.8 Egluro pryd mae diffiniad yn gymwys 
(1) Mae’n bwysig egluro pryd y bydd pob diffiniad yn gymwys. Felly yn gyffredinol, dylai diffiniadau 

gynnwys geiriau fel “yn y Ddeddf hon” neu “yn yr adran hon” oni bai nad oes yna le i 
amheuaeth. Gofalwch fod y diffiniad yn cael ei gymhwyso at y darpariaethau cywir.

(2) Ran amlaf, bydd “at ddibenion y Ddeddf hon, ystyr x yw y” yn golygu’r un peth ag “Yn y Ddeddf 
hon, ystyr x yw y”. Oni bai bod rheswm arbennig dros ddefnyddio’r ffurf “at ddibenion”, 
dylech ffafrio “yn y Ddeddf hon” am ei fod yn fyrrach.

(3) Nid yw’r cwestiwn a fydd diffiniad mewn Deddf yn gymwys i ddeddfwriaeth arall neu 
gyd-destunau eraill yn debygol o gael ei ateb ar y sail ei fod wedi ei fynegi fel pe bai’n gymwys 
“yn” y Ddeddf sy’n ei gynnwys neu “at ddibenion” y Ddeddf honno). Os ydych yn bwriadu i’r 
term fod yn gymwys (neu beidio) mewn cyd-destunau eraill, efallai y bydd angen i chi wneud 
hynny’n glir mewn rhyw ffordd arall.

(4) Gallai diffiniadau sy’n edrych ymlaen megis “Yn yr adran hon a’r adran nesaf, ystyr x yw y” 
arwain at risg y bydd darllenwyr yr ail adran yn colli’r diffiniad yn yr adran gyntaf. Gall fod yn 
fwy buddiol os yw’r ddarpariaeth gyntaf yn rhoi diffiniad cyffredinol sy’n gymwys i’r Bil neu’r 
offeryn cyfan gan ei fynegeio yn y ddarpariaeth gyffredinol ar ddehongli; neu os nad yw hynny’n 
briodol, ystyriwch a ddylai’r ail ddarpariaeth ailadrodd y diffiniad neu ddarparu bod i’r term yr 
ystyr a roddir gan y ddarpariaeth gyntaf.

(5) Yn gyffredinol nid yw’n ddefnyddiol dweud bod diffiniadau yn gymwys “oni bai bod y cyd-destun 
yn mynnu fel arall”. Peidiwch â defnyddio’r geiriad hwn o gwbl os nad oes achosion lle mae’r 
cyd-destun yn mynnu fel arall. Ac os oes achos o’r fath, ceisiwch egluro ble mae’r diffiniad yn 
gymwys neu’n anghymwys yn hytrach na gadael i’r darllenydd weithio hynny .

4.9 Cymhwyso diffiniadau at dermau perthynol
(1) Yn gyffredinol does dim angen darparu bod diffiniad o derm yn gymwys i ffurfiau neu 

amrywiadau eraill ar y term hwnnw. Mae adran 9 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn 
darparu bod “rhannau ymadrodd eraill a ffurfiau neu oleddfiadau gramadegol” i’w dehongli 
yn unol â’r diffiniad, a’u bod yn cael effaith oni bai bod darpariaeth bendant yn cael ei gwneud 
i’r gwrthwyneb neu fod y cyd-destun yn mynnu fel arall.15

(2) Er enghraifft, os bydd Deddf neu offeryn yn diffinio “y gofrestr”, mae adran 9 yn golygu mai’r 
sefyllfa ddiofyn yw bod termau sy’n perthyn yn ramadegol megis “cofrestru” a “cofrestriad” yn 
cael eu dehongli drwy gyfeirio at y diffiniad hwnnw.16 Fydd dim angen i’r diffiniad o “y gofrestr” 
ddarparu bod “ymadroddion perthynol i’w dehongli yn unol â hynny” er mwyn sicrhau’r 
canlyniad hwnnw17.

15  Mae amryw o ddarpariaethau Deddf 2019 wedi eu hepgor “i’r graddau … y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall” am y byddai’n 
amhosibl i Ddeddf 2019 nodi ymlaen llawn yr holl gyd-destunau lle y dylai ei darpariaethau cyffredinol fod yn gymwys neu’n 
anghymwys. Dyma eithriad prin i’r argymhellion ym mharagraff 4.8(5).

16  I gael trafodaeth fanwl ar yr ymadroddion y bydd yr adran yn gymwys iddynt, gweler Atodiad A i’r llythyr dyddiedig 8 Mawrth 2019 oddi 
wrth y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, ymat www.senedd.
assembly.wales/documents/s86243/.

17  Nid yw Deddf Dehongli 1978 yn cynnwys darpariaeth sy’n cyfateb i adran 9. Mae’n bosibl, felly, y gall fod angen darpariaeth o’r math 
a grybwyllir yn y paragraff hwn wrth fewnosod testun mewn deddfwriaeth nad yw rhan 2 o Ddeddf 2019 yn gymwys iddi (gan gynnwys 
unrhyw ddeddfwriaeth a ddeddfir cyn 2020, ac unrhyw un o Ddeddfau Senedd y Deyrnas Unedig).
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(3) Ystyriwch bob amser a fydd adran 9 o Ddeddf 2019 yn rhoi’r canlyniad cywir, ac a fydd yn rhoi 
ystyr ddigon clir a manwl ar gyfer term perthynol. 

Diffiniadau mewn deddfwriaeth arall

4.10 Diffiniadau cyffredinol yn Neddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019
(1) Mae Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn cynnwys diffiniadau o amryw o 

dermau, a fydd yn gymwys i ddeddfwriaeth Cymru oni bai bod yna ddarpariaeth bendant 
i’r gwrthwyneb neu fod y cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’r termau a ddiffinnir yn 
Atodlen 1 yn cynnwys “tir”, “person”, “Cymru” ac “ysgrifennu”. Maent hefyd yn cynnwys termau 
sy’n ymwneud â deddfwriaeth (megis “deddfu” ac “is-ddeddfwriaeth), termau sy’n ymwneud 
â’r Undeb Ewropeaidd ac ymadawiad y Deyrnas Unedig ohono, ac enwau amryw o gyrff 
cyhoeddus.

(2) Pan fo Deddf neu offeryn yn defnyddio term a ddiffinnir yn Atodlen 1 gan fwriadu i’r term fod 
â’r un ystyr, ni ddylai ailadrodd y diffiniad. Os yw’n ymddangos ei bod yn bwysig tynnu sylw’r 
darllenwyr at ddiffiniad penodol yn Atodlen 1, dylid gwneud hynny yn y deunydd esboniadol 
sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth. Mewn offeryn statudol, gall yr wybodaeth gael ei rhoi 
mewn troednodyn hefyd.

4.11 Cymhwyso diffiniadau o ddeddfwriaeth arall
(1) Os bydd Bil neu offeryn statudol yn defnyddio term y bwriedir iddo fod â’r ystyr sydd wedi ei rhoi 

mewn darn o ddeddfwriaeth sy’n bodoli eisoes, ystyriwch bob amser a fyddai’n well ailddatgan 
y diffiniad yn llawn yn hytrach na chymhwyso’r diffiniad presennol. (Peidiwch â gwneud y ddau.) 
Gall copïo’r diffiniad fod yn fwy defnyddiol os yw’n bwysig neu’n gymharol fyr; ac os cafodd y 
ddeddfwriaeth sydd eisoes yn bodoli ei gwneud yn uniaith Saesneg, bydd ailddatgan y diffiniad 
yn sicrhau bod fersiwn Gymraeg ar gael hefyd.

(2) Un rheswm dros gymhwyso diffiniad sy’n bodoli fyddai er mwyn codi newidiadau yn y diffiniad 
yn y dyfodol. Os yw Bil Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn darparu bod i derm yr ystyr a 
roddir gan ddeddfiad arall, y sefyllfa ddiofyn o dan adran 25 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 
2019 yw y bydd hyn yn cynnwys diwygiadau yn y dyfodol i’r deddfiad arall sy’n effeithio ar yr 
ystyr honno. Os nad ydych yn bwriadu i’r Bil neu’r offeryn gael eu heffeithio gan newidiadau 
i ddeddfwriaeth arall ar ôl deddfu’r Bil neu’r offeryn, bydd angen gwneud hynny’n glir18.

(3) Mae amryw o ffyrdd i fenthyca diffiniadau o ddeddfwriaeth arall. Gallech ddefnyddio’r ffurfiau 
a ganlyn i gymhwyso diffiniad o derm a geir mewn Deddf arall:

Yn y Ddeddf hon, mae i “llesiant” yr ystyr a roddir gan adran 2 o Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (dccc 4).
In y Ddeddf hon, mae i “llesiant” yr un ystyr ag yn Neddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (dccc 4) (gweler adran 2).

(4) Os yw’r ffurf gyntaf yn creu’r effaith a ddymunir, dylech ddewis hon am ei bod yn fwy cryno 
a phenodol. Ond fe allai’r ail ddull fod yn fwy priodol os oes rhaid i ystyr y term mewn 
deddfwriaeth flaenorol gael eu hadeiladu ar sail nifer o ddarpariaethau gwahanol, a gall fod 
yn well hefyd os ydych am gynnwys cyfraith achosion sydd wedi ymhelaethu ar y diffiniad.

(5) Mae hefyd yn bosibl mabwysiadu ffurf naratif, a gall hyn fod yn briodol pan fo’r ymadrodd 
sy’n cael ei ddiffinio yn ymadrodd hirach, neu lle mae’r diffiniad i’w gael mewn nifer o 
ddarpariaethau gwahanol. Er enghraifft:

Mae’r cyfeiriad at weithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy i’w 
ddehongli yn unol ag adran 5 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 (dccc 2).

18  Wrth ddiwygio deddfwriaeth nad yw Rhan 2 o Ddeddf 2019 yn gymwys iddi, dylid cadw mewn cof y bydd y diffiniadau yn Atodlen 1 
i Ddeddf Dehongli 1978 yn gymwys yn lle’r rhai yn Atodlen 1 i Ddeddf 2019. Ceir nifer o wahaniaethau rhwng y diffiniadau yn y ddwy 
Atodlen, fel yr amlinellir ym mharagraffau 60 i 64 o’r Nodiadau Esboniadol i Ddeddf 2019.Tudalen y pecyn 138
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(6) Os ydych yn cymhwyso diffiniad o ddeddfwriaeth sy’n bodoli yn Saesneg yn unig, y ffordd i 
wneud hyn yn y testun Cymraeg yw cyfeirio at y diffiniad Saesneg. Er enghraifft, os yw’r testun 
Saesneg yn dweud:

In this Act, “hospital” has the meaning given by section 206 of the National Health 
Service (Wales) Act 2006 (c. 42).

  Bydd angen i’r testun Cymraeg ddweud:

Yn y Ddeddf hon, mae i “ysbyty” yr ystyr a roddir i “hospital” gan adran 206 
o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 (p. 42).

(7) Sylwch ar y pwyntiau arddull a ganlyn:
(a) Does dim gwahaniaeth ai at yr ystyr a roddir “yn” y ddarpariaeth arall ynteu “gan” y 

ddarpariaeth arall y byddwch yn cyfeirio.
(b) Osgowch ffurfiau fel “ystyr x yw x o fewn ystyr Deddf Y”. Efallai na fydd hyn yn glir iawn i’r 

darllenwyr, a’r cyfan sydd yma yw ffordd fwy cymhleth o ddweud “mae i x yr un ystyr ag yn 
Neddf Y”.

(c) Yn lle defnyddio’r gair “construe” yn y testun Saesneg wrth ddarparu sut mae term i gael 
ei ddehongli, ystyriwch ddefnyddio “interpret” neu “read” sy’n fwy cyfarwydd. (I gyfleu 
“dehongli” mae’r Saesneg yn defnyddio “construe” ac “interpret” ill dau.)

4.12 Rhoi i dermau mewn is-ddeddfwriaeth yr un ystyr ag yn y ddeddfwriaeth 
sylfaenol

(1) Nid yw Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn cynnwys darpariaeth sy’n cyfateb i adran 11 
o Ddeddf Dehongli 1978, sy’n darparu bod i ymadroddion a ddefnyddir mewn is-ddeddfwriaeth 
yr ystyr sydd iddynt yn y Ddeddf neu’r Mesur (neu yn neddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir) y gwneir yr is-ddeddfwriaeth odanynt. Gan hynny, dylai is-offeryn Cymreig gynnwys 
darpariaeth bendant lle bynnag y bwriedir i ymadrodd gario ystyron sy’n dod o’r ddeddfwriaeth 
sylfaenol.

(2) Pan fo is-offeryn Cymreig yn defnyddio termau sydd wedi eu diffinio yn y ddeddfwriaeth 
sylfaenol, a’r cyfan y mae ei angen yw cymhwyso’r diffiniadau hynny at y termau yn yr offeryn, 
bydd yr ystyriaethau drafftio yr un fath yn gyffredinol ag mewn unrhyw achos lle bwriedir i derm 
fod â’r ystyr a roddwyd iddo gan ddarn arall o ddeddfwriaeth: gweler paragraff 4.11.

(3) Er hynny, efallai na fydd bob amser yn ymarferol rhestru pob diffiniad mewn rhiant-Ddeddf 
sy’n berthnasol i offeryn. Hefyd, efallai y bydd achosion lle mae’r bwriad yn ehangach na dim 
ond cymhwyso diffiniadau a nodir yn y rhiant-ddeddf at yr offeryn, gan ddibynnu hefyd ar 
ffyrdd eraill y mae geiriau ac ymadroddion yn y rhiant-ddeddf wedi magu ystyron arbennig. 
Er enghraifft, gall y rhiant-Ddeddf ddefnyddio term heb ei ddiffinio, ond bod yna ddealltwriaeth 
ynglŷn ag ystyr y term hwnnw sy’n deillio o gyd-destun y Ddeddf neu o’r gyfraith achosion. 

(4) Yn y sefyllfaoedd hyn, gall fod yn briodol i’r offeryn gynnwys darpariaeth debyg i adran 11 
o Ddeddf Dehongli 1978 sy’n rhoi i dermau a ddefnyddir yn yr offeryn (neu mewn Rhan neu 
ddarpariaeth benodol) yr un ystyr ag sydd iddynt yn y rhiant-Ddeddf (neu yn y Rhan neu’r 
ddarpariaeth berthnasol o’r Ddeddf honno). Er enghraifft:

Mae i ymadroddion a ddefnyddir yn y [Rheoliadau hyn] [Rhan hon] ac yn Neddf Tai 
(Cymru) 2014 (dccc 7) yr un ystyr ag yn y Ddeddf honno.

(5) Un o effeithiau’r math hwn o ddarpariaeth yw hyn: os bydd y rhiant-ddeddf yn defnyddio term 
a ddiffinnir yn Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 ond ei bod yn ei ddefnyddio 
gydag ystyr sy’n wahanol i’r ystyr yn Atodlen 1, ystyr y term yn yr offeryn fydd yr un a geir yn 
y rhiant-ddeddf yn hytrach nag yn Atodlen 1. Os nad dyna’r bwriad ynglŷn â therm penodol, 
bydd angen gwneud eithriad ar gyfer y term hwnnw. 
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(6) Nid yw’r dull hwn o gymhwyso ystyron yn gwbl foddhaol ar gyfer offerynnau a wneir o dan 
Ddeddfau Senedd y Deyrnas Unedig neu ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir, 
gan na fydd termau a ddefnyddir yn nhestun Cymraeg yr offeryn yn ymddangos yn y  
hiant-ddeddf. Yn hytrach dylai’r testun Cymraeg ddarparu bod i ymadroddion a ddefnyddir  
yn yr offeryn yr un ystyr â’r ymadroddion Saesneg cyfatebol yn y rhiant-ddeddf. 

(7) Gan hynny, fe fydd y darpariaethau sy’n cymhwyso ystyron termau yn y rhiant-ddeddf 
yn wahanol yn nhestunau Cymraeg a Saesneg yr offeryn. Er enghraifft:

Mae i ymadroddion Cymraeg yn y Rheoliadau hyn sy’n cyfateb i ymadroddion 
Saesneg a ddefnyddir yn Neddf Iechyd Planhigion 1967 (p. 8) yr un ystyr â’r 
ymadroddion hynny yn y Ddeddf honno.
Expressions used in these Regulations and in the Plant Health Act 1967 (c. 8) have the 
same meaning as in that Act.

(8) Mae’r math hwn o ddarpariaeth yn dal yn gofyn i ddarllenydd y testun Cymraeg wneud 
rhywfaint o waith i adnabod y termau y mae eu hystyron yn cael eu cymhwyso. Ond, dyma’r 
gorau y gellir ei wneud os na chafodd y rhiant-ddeddf ei gwneud yn Gymraeg, os nad yw’n 
ymarferol i’r offeryn gymhwyso diffiniadau penodol sy’n dod o’r rhiant-ddeddf.

Lleoli diffiniadau

4.13 Ble i osod diffiniadau yn Neddfau’r Cynulliad
(1) Pan fo term diffiniedig yn cael ei ddefnyddio mewn un ddarpariaeth yn unig mewn Deddf dylai’r 

diffiniad ymddangos yn yr un ddarpariaeth (e.e. yr un adran neu’r un paragraff mewn Atodlen) 
a bod yn gymwys i’r ddarpariaeth honno yn unig.

(2) Pan fo Deddf yn defnyddio term diffiniedig mewn amryw o leoedd, bydd angen i’r diffiniad 
fod yn gymwys yn fwy cyffredinol. Gall gael ei roi mewn adran ddehongli gyffredinol, sef un 
o’r darpariaethau cyffredinol tua diwedd y Ddeddf, neu gall ymddangos mewn man arall. 
Dylai’r penderfyniad am leoliad y diffiniad gael ei lywodraethu gan yr hyn sy’n debygol o fod 
yn fwyaf buddiol i’r darllenydd, a fydd yn dibynnu ar bwysigrwydd y term.

(3) Os yw’r term mor bwysig nes bod angen i’r darllenydd fod wedi darllen y diffiniad er mwyn deall 
yr hyn sy’n cael ei ddweud, dylai’r diffiniad ymddangos naill ai yn y lle cyntaf y defnyddir y term 
neu mewn darpariaeth ragarweiniol ynglŷn â diffiniadau ar ddechrau’r Ddeddf (neu ddechrau’r 
grŵp perthnasol o ddarpariaethau). 

(4) Pan fo term sy’n cael ei ddefnyddio mewn mwy nag un ddarpariaeth wedi ei ddiffinio ymlaen 
llaw fel hyn, dylech gyfeirio at y diffiniad o hyd tua diwedd y Ddeddf yn y ddarpariaeth 
gyffredinol ynghylch dehongli neu’r mynegai o dermau diffiniedig (os oes un). Bydd cyfeiriad 
at y diffiniad yn dilyn y ffurf a ganlyn:

Mae i “anghenion dysgu ychwanegol” yr ystyr a roddir gan adran 2.

(5) Yn aml bydd modd ymdrin â mân ddiffiniadau yn yr adran ddehongli gyffredinol tua diwedd 
y Ddeddf. Gall diffiniadau sy’n egluro neu’n addasu ystyr termau cyffredin gael eu gadael 
fel arfer tan y diwedd, oni bai bod yna berygl y caiff y darllenydd ei gamarwain o ddifrif.

(6) Gan hynny, mae adran ddehongli gyffredinol (o dan y pennawd “Dehongli”) fel arfer yn 
gymysgedd o fân ddiffiniadau a chyfeiriadau at ddiffiniadau a roddwyd eisoes. Mae hyn yn 
golygu y gall y darllenwyr weld mewn un man a yw unrhyw derm wedi ei ddiffinio neu beidio.

(7) Y cyfan y mae “Mynegai o ymadroddion wedi eu diffinio” neu “Mynegai o dermau wedi eu 
diffinio” yn ei wneud yw rhestru termau sydd wedi eu diffinio mewn man arall a’r darpariaethau 
sy’n eu diffinio. Gall hyn fod yn ddefnyddiol mewn darn o ddeddfwriaeth sy’n cynnwys nifer 
fawr o ddiffiniadau. Weithiau gall fod yn briodol cael adran ddehongli gyffredinol sy’n nodi mân 
ddiffiniadau yn llawn, a mynegai sy’n rhestru pob un o’r termau diffiniedig a ddefnyddir yn 
y Ddeddf.
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4.14 Ble i osod diffiniadau mewn offerynnau statudol
(1) Fel yn achos Deddf, dylai’r diffiniad o derm a ddefnyddir mewn un ddarpariaeth yn unig mewn 

offeryn statudol ymddangos yn yr un ddarpariaeth (e.e. yr un rheoliad neu’r un erthygl).

(2) Pan fo term diffiniedig yn cael ei ddefnyddio mewn mwy nag un ddarpariaeth mewn offeryn, 
dylai’r penderfyniad ble i leoli’r diffiniad gael ei seilio ar beth fydd yn fwyaf buddiol i’r 
darllenwyr, fel yn achos Deddfau.

(3) O ran confensiwn, mae darpariaeth ddehongli gyffredinol mewn offeryn statudol yn ymddangos 
tua dechrau’r offeryn yn hytrach na thua’r diwedd. Dewis amgen a geir weithiau mewn 
offerynnau sy’n cynnwys nifer fawr iawn o ddiffiniadau yw rhestru’r rheiny mewn Atodlen 
a gyflwynir gan ddarpariaeth yn agos i ddechrau’r offeryn.

(4) Mae darpariaeth ddehongli gyffredinol yn rhestru’r holl dermau diffiniedig a ddefnyddir drwy’r 
offeryn (a hynny fel arfer o dan y pennawd “Dehongli” fel mewn Deddf). Serch hynny, efallai y 
byddai’n fwy defnyddiol i’r darllenwyr pe baech yn cyflwyno ac yn diffinio term mewn erthygl 
neu reoliad o sylwedd, yn enwedig os yw’r diffiniad yn hir neu’n gymhleth. Os felly, dylai’r 
ddarpariaeth ddehongli gyffredinol gynnwys cyfeiriad at y diffiniad. Er enghraifft:

Mae i “myfyriwr cymwys” yr ystyr a roddir gan reoliad 6.

(5) Gall fod yn briodol i roi diffiniad yn rhaglith yr offeryn neu mewn troednodyn, er enghraifft 
drwy greu acronym i osgoi ailadrodd enw Deddf. Serch hynny, dim ond ar gyfer cyfeiriadau at 
y term yn y rhaglith neu mewn troednodiadau y dylech wneud hynny, ac nid cyfeiriadau mewn 
darpariaethau gweithredol. Rhaid i’r diffiniad o derm a ddefnyddir yng nghorff yr offeryn gael 
ei roi mewn darpariaeth weithredol (megis rheoliad neu erthygl). Ar y llaw arall, ni ddylai term 
sy’n cael ei ddefnyddio yn y rhaglith neu mewn troednodiadau yn unig gael ei ddiffinio mewn 
darpariaeth weithredol. 

Rhestrau o ddiffiniadau

4.15 Fformat rhestrau o ddiffiniadau
(1) Mewn rhai achosion, gall wneud synnwyr i ddarpariaeth ddehongli restru diffiniadau mewn 

trefn gysyniadol gan ddefnyddio darpariaeth ar wahân, wedi ei rhifo, ar gyfer pob diffiniad, 
er enghraifft lle mae pob diffiniad yn adeiladu ar y diffiniad blaenorol. Ond ran amlaf dylai 
diffiniadau gael eu rhestru yn nhrefn yr wyddor gan ddefnyddio paragraffau heb rifau.

(2) Mae’r diffiniadau yn cael eu trefnu yn ôl yr wyddor Gymraeg yn y testun Cymraeg, ac yn ôl 
yr wyddor Saesneg yn y testun Saesneg. Yn y ddwy iaith, mae’r fannod bendant yn cael ei 
hanwybyddu, ond mae arddodiaid yn cael eu cyfrif. Dylai diffiniadau sy’n dechrau â rhifau, 
megis diffiniad o’r “2050 emissions target” yn Saesneg, ymddangos gyntaf a chael eu rhestru 
yn nhrefn y rhifau.

(3) Mewn offeryn statudol, dylai diffiniadau sy’n labeli ar gyfer darnau eraill o ddeddfwriaeth 
(megis “Deddf 2018”) fynd ar ddechrau’r rhestr yn hytrach nag yn nhrefn yr wyddor. 
Dylid rhestru deddfwriaeth sylfaenol o flaen is-ddeddfwriaeth, ac ym mhob categori dylid 
rhestru’r deddfiadau mewn trefn gronolegol. 

(4) Gall diffiniadau a nodir mewn rhestrau heb rif yn nhrefn yr wyddor ymddangos mewn trefn 
wahanol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae hyn yn codi’r materion drafftio a ganlyn.

(5) Yn gyntaf, ni ddylech ysgrifennu diffiniadau mewn ffordd sy’n rhagdybio y byddant yn 
ymddangos mewn trefn benodol. Er enghraifft, os yw’r diffiniad cyntaf yn Saesneg yn crybwyll 
Deddf wrth ei henw a bod yr ail ddiffiniad yn cyfeirio’n ôl at “that Act “, ni fydd yr un dull yn 
gweithio yn y Gymraeg os bydd trefn y ddau ddiffiniad yn wahanol. I leihau’r risg o wneud 
camgymeriadau, efallai y byddai’n well rhoi enw llawn y Ddeddf yn y ddau ddiffiniad.
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(6) Yn ail, i’w gwneud yn haws cymharu fersiynau Cymraeg a Saesneg o restr heb rifau, dylai pob 
term a ddiffinnir gael ei ddilyn gan gyfeiriad at y term yn yr iaith arall, a ddylai gael ei roi mewn 
cromfachau ac mewn llythrennau italig. Bydd y diffiniadau felly yn ymddangos fel hyn:

ystyr “awdurdod lleol” (“local authority”) yw …
“local authority” (“awdurdod lleol”) means …

(7) Dim ond mewn rhestrau heb rifau y mae hyn yn gymwys. Os rhoddir pob diffiniad mewn 
darpariaeth sydd â rhif ar wahân, ni ddylai’r termau yn yr iaith arall gael eu cynnwys. Bydd y 
rhifau yn sicrhau bod y rhestr yn ymddangos yn yr un drefn yn y ddwy iaith.

(8) Mewn darpariaeth sy’n cynnwys rhestr o ddiffiniadau, dylai pob cofnod orffen â hanner colon, 
heb gysylltair. 
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Pennod 5: Croesgyfeirio a’r Perthnasoedd 
Rhwng Darpariaethau

5.1 Trosolwg o’r Bennod
(1) Fe ddylai’r berthynas rhwng darpariaethau statudol fod yn glir, ond nid yw hynny o reidrwydd 

yn awgrymu y dylid cael croesgyfeiriadau rhyngddynt. Mae’r bennod hon yn rhoi canllawiau 
ynghylch pa bryd y gall fod yn briodol cynnwys croesgyfeiriadau a sut i wneud eu diben yn glir. 

(2) Gweler Pennod 6 i gael canllawiau manwl ar y geiriad i’w ddefnyddio wrth ddyfynnu darn arall 
o ddeddfwriaeth, a Phennod 7 i gael canllawiau ar ddrafftio diwygiadau i ddeddfwriaeth arall.

5.2 Defnyddio croesgyfeiriadau
(1) Gall croesgyfeiriadau at ddarpariaethau eraill neu ddarnau eraill o ddeddfwriaeth fod yn waith 

caled i’r darllenydd, felly ceisiwch beidio â’u defnyddio. Weithiau gallwch eu hosgoi drwy  
ad-drefnu deunydd.

(2) At ei gilydd, mae’n fwy defnyddiol cyfeirio at syniad neu reol o sylwedd, yn hytrach nag at 
y ddarpariaeth statudol sy’n eu cynnwys (nad yw’n debygol o fod o ddiddordeb i’r darllenwyr). 
Ac yn gyffredinol gall darpariaethau gael eu darllen yng ngoleuni’r hyn sydd wedi mynd o’u 
blaen, o leiaf yn yr un adran neu’r un rheoliad, fel na fydd angen cyfeirio’n ôl at ddarpariaeth 
gynharach o bosibl. 

Fel engraifft, mae adran 143(1) o Ddeddf Rheoli a Chasglu Trethi (Cymru) 2016 yn 
darparu bod trethdalwyr sy’n methu cydymffurfio â gofynion penodol ar gadw cofnodion 
yn “agored i gosb”. Mae yna eithriad os oes gan Awdurdod Refeniw Cymru dystiolaeth arall 
sy’n profi’r materion a fyddai wedi cael eu profi gan y cofnodion coll. 
Fe allai’r eithriad ddweud “Nid yw is-adran (1) yn gymwys” o dan yr amgylchiadau hynny. 
Yn hytrach, mae is-adran (2) yn parhau’r gosodiad heb groesgyfeiriad, gan ddweud yn syml 
“Ond nid oes unrhyw gosb i’w thalu”os oes tystiolaeth arall sy’n profi’r materion. Mae hyn 
yn fwy defnyddiol na chyfeirio at is-adran (1).

(3) Gall defnyddio diffiniadau fod yn ffordd arall i leihau’r angen i groesgyfeirio, er enghraifft drwy 
ddiffinio “trwydded” fel trwydded a ddyroddwyd o dan adran benodol fel nad oes angen cyfeirio 
at yr adran honno o hyd. I gael canllawiau ar ddefnyddio diffiniadau, gweler Pennod 4.

5.3 Cyfeirio tuag ymlaen
(1) Gall fod yn ddi-fudd os yw darpariaeth yn cyfeirio at ddeunydd y mae angen i’r darllenydd ei 

ddeall y pryd hwnnw, ond nad yw’n ymddangos tan yn ddiweddarach yn y Ddeddf neu’r offeryn. 
Gall cyfeiriad o’r fath tuag ymlaen fod yn arwydd bod angen ad-drefnu’r deunydd.

(2) Er hynny, weithiau mae’n ddefnyddiol cyfeirio at ddeunydd diweddarach (neu gynharach) 
sy’n berthnasol ond na fydd angen i’r darllenwyr ei ddeall y pryd hwnnw o reidrwydd. Gall hyn 
gynnwys deunydd ynghylch materion fel gweithdrefn neu ddehongli, neu achosion neu 
eithriadau penodol. Er enghraifft, mae adran 194 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014 yn gwneud darpariaeth gyffredinol ynghylch ystyr “preswylfa arferol”  
ond mae hefyd yn darparu yn is-adran (7):

Gweler hefyd adrannau 185(1) i (3) a 186(2) am ddarpariaeth o ran preswylfa arferol 
personau sydd mewn carchar, llety cadw ieuenctid neu lety mechnïaeth etc.
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5.4 Cyfeirio at ddarpariaethau yn yr un ddeddfwriaeth: “uchod”, “isod”, 
“o’r Ddeddf hon” etc. 

(1) Pan fo darpariaeth mewn Deddf neu offeryn yn cyfeirio at raniad arall yn yr un Ddeddf neu 
offeryn, fel arfer mae’n ddigon cyfeirio at y rhaniad arall yn ôl rhif, e.e. fel Rhan 1, adran 2 neu 
reoliad 3.

(2) Peidiwch â defnyddio ymadroddion fel “adran 2 uchod” neu “reoliad 3 isod”.

(3) Yn gyffredinol dyllech osgoi ymadroddion fel “adran 4 o’r Ddeddf hon”, “is-adran (5) o’r adran 
hon” a “pharagraff 6 o’r Atodlen hon”. Ond, fe allai’r math hwn o eiriad gynnig eglurhad buddiol 
mewn rhai achosion:
(a) Gall fod yn briodol cyfeirio at ddarpariaeth “o’r Ddeddf hon” neu “o’r Rheoliadau hyn” 

pan fydd angen gwahaniaethu rhwng darpariaethau yn y Ddeddf neu’r offeryn o dan sylw 
a darpariaethau mewn darn arall o ddeddfwriaeth (e.e. pan fo Deddf yn cyfeirio at adran 
o Deddf arall un union o flaen neu ar ôl crybwyll un o’i hadrannau hi ei hun).

(b) Pan fo Deddf neu offeryn wedi eu rhannu’n Rhannau a hefyd yn cynnwys Atodlenni sydd 
wedi eu rhannu’n rhannau, fe all fod yn ddymunol i ddarpariaeth mewn un o’r Atodlenni 
hyn ei gwneud yn glir ai at Ran o’r Atodlen ynteu at Ran o’r Ddeddf y cyfeirir.

(c) Pan fo Deddf neu offeryn yn cynnwys dwy neu ragor o Rannau sydd wedi eu rhannu’n 
benodau, a bod darpariaeth mewn un o’r Rhannau hynny’n cyfeirio at bennod arall yn 
yr un Rhan, gall fod yn fuddiol dangos mai cyfeiriad yw hwn at y Bennod berthnasol 
“yn y Rhan hon”.

(4) Wrth fewnosod deunydd mewn darn presennol o ddeddfwriaeth sy’n defnyddio “uchod” neu 
“isod” neu unrhyw un neu ragor o’r ymadroddion eraill a grybwyllir yn y paragraff hwn, nid yw’n 
angenrheidiol defnyddio’r ymadroddion hynny er mwyn bod yn gyson ag arddull y gwreiddiol.

5.5 “Darpariaethau” 
(1) Peth cyffredin yw defnyddio’r gair “darpariaethau” i gyfeirio at gynnwys darn o ddeddfwriaeth 

neu raniad ynddo. Gall cyfeirio at “ddarpariaethau” Deddf neu adran gwmpasu unrhyw beth 
ynddi, gan nad yw’r term wedi ei gyfyngu i unrhyw raniad penodol o’r testun. Gall “darpariaeth” 
olygu Deddf gyfan, adran neu uned lai o destun, neu hyd yn oed rheol neu gysyniad nad yw’n 
ffurfio uned benodol o destun.

(2) Gan hynny, gall cyfeiriad at “unrhyw ddarpariaeth yn y Ddeddf hon” fod yn ffordd fuddiol i 
gyfeirio’n gyffredinol at unrhyw beth sydd wedi ei gynnwys yn y Ddeddf. Ar y llaw arall, gall y 
math hwn o ffurf fod yn llai defnyddiol i’r darllenydd nag i’r drafftiwr, felly ystyriwch a oes modd 
bod yn fwy penodol.

(3) Pan ddefnyddir y gair “darpariaethau” i gyfeirio at y cyfan o Ddeddf neu o raniad mewn testun, 
ar y cyfan mae’r gair yn ddiangen a gall gael eu hepgor. Er enghraifft, does dim angen dweud 
“mae darpariaethau adran 2 o’r Ddeddf yn gymwys”. Gallwch gyfleu’r un ystyr mewn llai o 
eiriau drwy ddweud “mae adran 2 o’r Ddeddf yn gymwys”.

5.6 Dangos perthnasoedd rhwng darpariaethau: “yn ddarostyngedig i”, 
“er gwaethaf”, “heb ragfarnu” ac “yn benodol”

(1) Pan fo Deddf neu offeryn yn cynnwys darpariaethau a allai wrthdaro â’i gilydd, neu â 
darpariaethau mewn darn arall o ddeddfwriaeth, mae wedi bod yn gyffredin dangos 
y berthynas yn y ffyrdd a ganlyn:
(a) drwy ddweud bod darpariaeth sy’n cael ei hamodi gan ddarpariaeth arall neu ei threchu 

ganddi “yn ddarostyngedig” i’r ddarpariaeth honno;
(b) drwy ddweud bod darpariaeth sy’n amodi darpariaeth arall neu’n ei threchu yn gymwys 

“er gwaethaf” y ddarpariaeth arall;
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(c) drwy ddweud bod darpariaeth na fwriedir iddi amodi na threchu darpariaeth arall 
“heb ragfarnu” y ddarpariaeth arall honno neu “nid yw’n effeithio” arni.

(2) Ystyriwch bob amser a allwch ymdopi heb eiriad o’r mathau hyn a dibynnu yn hytrach ar y  
cyd-destun i wneud y berthynas rhwng y ddau osodiad yn glir. Yn aml bydd modd gwneud hyn 
pan fo gosodiad amodi yn agos at y gosodiad y mae’n ei amodi. Er enghraifft, os yw is-adran 
(1) o adran yn nodi rheol gyffredinol a bod is-adran (2) yn creu eithriad, ni ddylai fod angen  
i is-adran (1) ddweud ei bod “yn ddarostyngedig i is-adran (2)”.  

(3) Yn y sefyllfa hon, gallech ddangos bod yr ail osodiad yn amodi’r un cyntaf drwy ddechrau’r 
ail is-adran ag “Ond”. Ni ddylech orddefnyddio’r dull hwn, gan fod geiriau rhy bendant yn gallu 
tynnu sylw’r darllenydd. Ac ni fydd angen y dull hwn os yw eisoes yn amlwg bod yr ail osodiad 
yn amodi’r un cyntaf.

(4) Os oes angen egluro’r berthynas rhwng dwy ddarpariaeth, nid yw dweud bod y naill yn gymwys 
“yn ddarostyngedig” i’r llall, “er gwaethaf” y llall neu “heb ragfarnu” y llall, neu “nad yw’n 
effeithio” ar y llall, yn fanwl iawn. Mae’r ymadroddion hyn weithiau yn gyfleus i ddrafftwyr ond 
efallai na fyddant o gymorth i’r darllenwyr. Ceisiwch ddweud rhywbeth mwy penodol am y ffordd 
y mae’r naill ddarpariaeth yn effeithio ar y llall neu beidio. 

(5) Os bwriedir i un gosodiad gael ei amodi gan un arall, gallech nodi’r achosion y mae’r rheol 
wahanol yn gymwys iddynt a chyfeirio at y ddarpariaeth sy’n ymdrin â’r achosion hynny. 
Er enghraifft:

Nid yw’r adran hon yn gymwys i blentyn sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol 
(gweler adrannau 17 a 18).

(6) Fel arall, fe allech ychwanegu eithriad ar ddiwedd y gosodiad cyntaf yn dechrau â’r geiriau 
“ac eithrio” neu “oni bai”. Os nad oes modd disgrifio’r berthynas yn hawdd, ystyriwch 
ddefnyddio ymadrodd arall i ddangos bod yna amod (e.e. “ond gweler adran x”). Peidiwch â 
defnyddio “ar yr amod bod “ i gyflwyno amodau.

(7) I egluro nad yw un ddarpariaeth yn amodi un arall, ceisiwch ddweud rhywbeth penodol am 
yr effaith rydych chi’n ceisio ei hosgoi. Er enghraifft, os oes pryder y gallai cynnwys pwerau 
penodol arwain at ddarllen pwerau cyffredinol yn gul, gallech ddweud nad yw’r pwerau penodol 
yn cyfyngu’r pwerau cyffredinol (neu eu bod yn enghreifftiau o’r pwerau cyffredinol, os dyna 
yw’r bwriad). Os nad ydych yn gwybod yr holl effeithiau posibl neu os ydynt yn rhy anodd i’w 
disgrifio, efallai y bydd yn ddigon dweud nad yw’r naill ddarpariaeth yn effeithio ar y llall.

(8) Mae deddfwriaeth yn aml yn defnyddio’r geiriau “yn benodol” wrth gyflwyno enghreifftiau 
o bethau penodol sy’n dod o fewn darpariaeth gyffredinol, er mwyn dangos nad yw’r 
enghreifftiau yn cyfyngu cwmpas y ddarpariaeth gyffredinol. Yn 2017 cadarnhaodd y Llys 
Apêl “The natural and ordinary meaning of the words ‘in particular’ is ‘especially’ or ‘by way 
of example’ which does not connote exclusivity.”19 Ond aeth ymlaen i ddyfarnu na allai pŵer 
cyffredinol gael ei ddefnyddio i danseilio cyfyngiadau pendant neu ymhlyg ar bŵer penodol.

(9) Gallwch ei gwneud yn glir na fwriedir i restr o enghreifftiau fod yn gyflawn drwy ddefnyddio 
ymadroddion eraill fel “gan gynnwys”, “er enghraifft” ac “ymhlith pethau eraill”. Ond, fel “yn 
benodol”, ni fydd y ffurfiau hyn o reidrwydd yn galluogi pŵer cyffredinol i gael ei ddefnyddio i 
osgoi cyfyngiadau ar bŵer penodol. Os ydych am ganiatáu i bŵer cyffredinol gael ei ddefnyddio 
fel hyn, efallai y bydd angen mynd i’r afael â’r pwynt yn benodol.

(10) Gall y berthynas rhwng dau osodiad fod yn arbennig o anodd i’w dilyn os oes ymadrodd fel 
“yn ddarostyngedig i”, “er gwaethaf” neu “heb ragfarn i” ar ddechrau brawddeg. At ei gilydd, 
mae’n well datgan y ddau osodiad ac yna egluro sut maent yn perthyn i’w gilydd. Er enghraifft, 
yn lle dechrau darpariaeth benodol â datganiad ei bod “heb ragfarnu cyffredinolrwydd” 
darpariaeth gyffredinol gynharach, gallech nodi’r ddarpariaeth benodol ac wedyn dweud nad 
yw’n cyfyngu yr un cyffredinol, neu gyflwyno’r ddarpariaeth benodol â geiriau fel “er enghraifft”.

19 R (JM (Zimbabwe)) v Secretary of State for the Home Department [2018] 1 WLR 2329, per Flaux LJ, para 71.Tudalen y pecyn 145
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(11) Yn achlysurol, gall croesgyfeiriad cyffredinol fel “yn ddarostyngedig i ddarpariaethau eraill 
y Ddeddf hon” fod yn amhosibl eu hosgoi, ond maent yn gallu bod yn anodd eu deall a’u 
cymhwyso hefyd. Os nad oes modd osgoi’r cyfeiriad, ceisiwch ddangos ble mae’r ddarpariaeth 
berthnasol yn cael ei gwneud.

(12) Ceisiwch osgoi defnyddio “notwithstanding” yn Saesneg, gan ei fod braidd yn ffurfiol a 
hynafol. Yn gyffredinol gallwch ddefnyddio “despite” yn ei le (ac os felly bydd y testun Cymraeg 
yn dweud “er gwaethaf”, p’un bynnag o’r ddau derm a ddefnyddir), neu ag ymadrodd fel 
“even though” (“er”) or “even if” (“hyd yn oed os”).

5.7 Disgrifiadau o ddarpariaethau mewn cromfachau
(1) Wrth gyfeirio at ddarpariaeth arall, mae’n gyffredin cynnwys disgrifiad byr o’r ddarpariaeth 

mewn cromfachau, i helpu’r darllenydd i ddeall arwyddocâd y cyfeiriad. Yn aml, mae’n 
ddefnyddiol cynnwys disgrifiad pan fo’r cyfeiriad yn gyfeiriad at ddarpariaeth mewn darn arall 
o ddeddfwriaeth, ac weithiau gall fod o gymorth pan fydd y ddarpariaeth yn yr un Ddeddf neu 
offeryn. Ond ystyriwch a yw’ch testun eisoes yn egluro effaith y ddarpariaeth y cyfeirir ati, ac a 
yw defnyddioldeb unrhyw eiriau disgrifiadol yn fwy na’r anfantais o dorri ar draws llif y testun.

(2) I gael rhagor o ganllawiau ar ddefnyddio disgrifiadau mewn cromfachau mewn darpariaethau 
diwygio, gweler paragraff 7.10.

(3) Os byddwch yn cynnwys disgrifiad mewn cromfachau, gofalwch ei fod yn disgrifio y 
ddarpariaeth rydych chi’n cyfeirio ati. Yn aml pennawd yr adran, y rheoliad neu’r Atodlen fydd 
y disgrifiad, ond y nod yw rhoi disgrifiad yn hytrach na dyfyniad. Efallai fod y pennawd wedi ei 
ddyfeisio yng nghyd-destun penawdau eraill yn y Ddeddf neu’r offeryn o dan sylw, ac efallai 
na fydd yn ddefnyddiol iawn ar ei ben ei hun. Gall fod yn well disgrifio’r ddarpariaeth mewn 
ffordd wahanol.

(4) Hefyd, efallai na fydd pennawd adran, rheoliad neu Atodlen yn ddisgrifiad defnyddiol o  
is-raniad o’u mewn. Gall fod angen ichi ddisgrifio’r is-adran neu’r paragraff penodol rydych 
chi’n cyfeirio atynt. Er enghraifft, os oes gan adran 1 o Ddeddf y pennawd “achosion y mae 
Rhan 1 yn gymwys iddynt” a’i bod yn nodi’r achosion hynny, ond bod is-adran (3) yn nodi 
eithriadau, byddai’n gamarweiniol cyfeirio at “adran 1(3) (achosion y mae Rhan 1 yn gymwys 
iddynt)”. Efallai y byddai’n well cyfeirio at “adran 1(3) (eithriadau)”.

(5) Er mwyn sicrhau eich bod yn disgrifio’r darpariaethau perthnasol mewn ffordd fuddiol a chywir, 
weithiau bydd yn briodol cynnwys disgrifiadau o ddarpariaethau ar wahanol lefelau. Yn yr 
enghraifft uchod, gallai fod yn ddefnyddiol pe bai cyfeiriad at adran 1(3) yn defnyddio ffurf fel 
“Yn adran 1 (achosion y mae Rhan 1 yn gymwys iddynt), yn is-adran (3) (eithriadau)…”). 
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Pennod 6: Enwau a Chyfeiriadau Statudol

20  Cafwyd ambell eithriad. Gorchymyn gan y Cyfrin Gyngor oedd Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015. 
Roedd angen cymeradwyaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru iddo a chafodd ei wneud yn ddwyieithog.

21  Nid yw hyn yn effeithio ar ddefnyddio fersiynau mewn ieithoedd eraill er mwyn dehongli deddfwriaeth uniongyrchol yr UE sy’n cael 
ei ddargadw: gweler adran 3(4) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

Rhagymadrodd

6.1 Trosolwg o’r Bennod 
(1) Mae’r Bennod hon yn rhoi canllawiau ar sut i gyfeirio at yr amryfal fathau o ddeddfwriaeth 

ddomestig a deddfwriaeth yr UE a sut i ddisgrifio’r rhaniadau a’r is-raniadau ynddynt. 
Nodir rheolau technegol y dylid eu dilyn er mwyn sicrhau cysondeb. 

(2) Sylwch fod terminoleg wahanol yn cael ei defnyddio i ddisgrifio darpariaethau a grwpiau 
o ddarpariaethau, gan ddibynnu ar y math o ddeddfwriaeth a lleoliad y darpariaethau. 
Er enghraifft, mae darpariaeth sy’n dwyn y rhif “(1)” neu “(2)” yn is-adran os yw’n ymddangos 
yng nghorff Deddf, yn baragraff yng nghorff offeryn statudol, yn is-baragraff mewn Atodlen 
i Ddeddf neu offeryn statudol, ac yn bwynt mewn darn o ddeddfwriaeth yr UE. 

(3) Dylid darllen y Bennod hon gyda Phennod 5, sy’n rhoi canllawiau cyffredinol ar ddefnyddio 
croesgyfeiriadau at ddarpariaethau statudol eraill. Gweler hefyd Bennod 7 i gael canllawiau 
ar ddrafftio darpariaethau sy’n diwygio deddfwriaeth arall (gan gynnwys canllawiau ychwanegol 
ar ddisgrifio’r darpariaethau sy’n cael eu diwygio).

6.2 Cyfeiriadau at ddeddfwriaeth y DU a’r UE yn y testun Cymraeg
(1) Yn uniaith Saesneg y deddfir Deddfau Senedd y Deyrnas Unedig, Gorchmynion y Cyfrin 

Gyngor ac is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion y Goron20. Cyhoeddir offerynnau 
deddfwriaethol a wneir gan sefydliadau’r UE yn ieithoedd swyddogol yr UE, sy’n cynnwys 
Saesneg ond nid Cymraeg, a deuir â deddfwriaeth uniongyrchol yr UE (gan gynnwys rheoliadau 
a phenderfyniadau) i mewn i’r gyfraith ddomestig o’r diwrnod ymadael yn unig ar ffurf y fersiwn 
Saesneg.21 

(2) Pan fo testun Cymraeg Bil Cynulliad neu offeryn statudol Cymreig yn cyfeirio at ddeddfwriaeth 
nad yw’n bodoli yn Gymraeg, yr arfer sydd wedi ennill ei blwyf yw cyfeirio at y ddeddfwriaeth 
drwy ddefnyddio “cyfieithiad cwrteisi” Cymraeg o’i henw yn hytrach na’r enw Saesneg 
gwreiddiol.

(3) Wrth gyfeirio at raniadau o ddeddfwriaeth y DU a’r UE, dylai testun Cymraeg Bil neu offeryn 
ddefnyddio’r derminoleg Gymraeg briodol. Er enghraifft, dylid galw Rhan o Ddeddf Seneddol 
yn “Rhan”, a dylid galw Erthygl o Gyfarwyddeb UE yn “Erthygl”, er nad yw’r ddeddfwriaeth 
wreiddiol yn defnyddio’r termau hynny.

Cyfeiriadau at deddfwriaeth ddomestig ym Miliau’r Cynulliad

6.3 Sut i gyfeirio at Ddeddfau a Mesurau yn gyffredinol
(1) Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd y DU ill dau’n pasio deddfwriaeth o’r enw 

Deddfau. Os bydd darpariaeth yn cyfeirio’n gyffredinol at Ddeddfau gan Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru neu Ddeddfau gan Senedd y DU, dylai wneud yn glir ai Deddfau a basiwyd gan y 
Cynulliad ynteu gan Senedd y DU a olygir, neu’r ddwy. 

(2) Cyflwynwyd Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 
12 Chwefror 2019. Os caiff ei basio, bydd y Bil yn ailenwi’r Cynulliad a’i Ddeddfau. Wedyn bydd 
angen i gyfeiriadau at y sefydliad a’i ddeddfwriaeth adlewyrchu’r enwau newydd.  
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(3) Yn achos Deddfau gan Senedd y DU, cyfeiriwch at “Ddeddf Seneddol” neu “Deddf gan Senedd 
y Deyrnas Unedig”.

(4) Yn ystod tymor y trydydd Cynulliad (2007-2011), bu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn pasio 
deddfwriaeth o’r enw Mesurau. Mae Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn 
cynnwys diffiniad cyffredinol o “Mesur Cynulliad” a’r term hwnnw a ddylai gael ei ddefnyddio 
wrth gyfeirio’n gyffredinol at Fesurau.

(5) Mae “Deddf” a “Mesur” bob amser yn dechrau â phriflythyren, boed wrth gyfeirio at Ddeddf 
neu Fesur penodol, ynteu at Ddeddfau neu Fesurau yn gyffredinol. 

6.4 Sut i gyfeirio at enw Deddf neu Fesur penodol mewn Bil
(1) Pan fo Bil yn cyfeirio at enw Deddf penodol gan Senedd y DU (boed yn Ddeddf gyffredinol 

gyhoeddus ynteu’n Ddeddf leol), dylai’r cyfeiriad llawn gynnwys enw byr y Ddeddf, ac wedyn ei 
rhif pennod mewn cromfachau. Er enghraifft:

Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32)
(Government of Wales Act 2006 (c. 32))

Deddf Prifysgol Cymru, Caerdydd 2004 (p. vi)
(University of Wales, Cardiff Act 2004 (c. vi))

(2) Wrth gyfeirio at Ddeddfau Seneddol hŷn, dylid nodi dau bwynt arall:
(a) Mewn Deddfau a basiwyd cyn diwedd sesiwn Seneddol 1961-62, roedd yr enw’n cynnwys 

coma rhwng y gair “Act” a’r flwyddyn (e.e. “Pipe-lines Act, 1962”). Dylai’r coma gael ei 
hepgor mewn cyfeiriad at y Ddeddf.

(b) Tan ddiwedd 1962, gallai dwy Ddeddf a oedd wedi eu pasio yn yr un flwyddyn gael 
yr un rhif pennod, gan fod yna gyfres newydd o rifau pennod i bob sesiwn Seneddol. 
Byddai deddfau’n cael eu henwi drwy roi blwyddyn deyrnasol y sesiwn ac wedyn y rhif 
pennod. Wrth gyfeirio at Ddeddf a basiwyd cyn diwedd 1962, dylai’r flwyddyn deyrnasol 
gael ei chynnwys o flaen y rhif pennod os (ond dim ond os) cafodd Deddf arall ei phasio 
yn yr un flwyddyn galendr â’r un rhif pennod. Er enghraifft:

Deddf Pysgodfeydd 1955 (3 a 4 Eliz. 2 p. 7)
(Fisheries Act 1955 (3 & 4 Eliz. 2 c. 7))

Deddf Telegraffiaeth Ddiwifr (Personau Dall) 1955 (4 a 5 Eliz. 2 p. 7)
(Wireless Telegraphy (Blind Persons) Act 1955 (4 & 5 Eliz. 2 c. 7))

(3) Pan fo Bil yn cyfeirio at Ddeddf neu Fesur Cynulliad penodol, dylai’r cyfeiriad llawn gynnwys 
enw byr y Ddeddf neu’r Mesur, ac wedyn y rhif “dccc” neu “mccc” mewn cromfachau. 
Er enghraifft:

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (dccc 1)
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (mccc 1)

(4) Mae’r wybodaeth hon i gyd i’w chael ar ddechrau’r Ddeddf neu’r Mesur a gyhoeddwyd.
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6.5 Sut i gyfeirio at is-ddeddfwriaeth: pwyntiau cyffredinol
(1) Rheoliadau, rheolau a gorchmynion yw’r mathau mwyaf cyffredin o is-ddeddfwriaeth a wneir 

drwy offeryn statudol. Mewn cyfeiriadau at reoliadau, rheolau neu orchmynion yn gyffredinol, 
nid yw’r geiriau hyn yn dechrau â phriflythrennau. Er enghraifft, gallai adran o’ Ddeddf 
gyfeirio’n gyffredinol at “rheoliadau o dan yr adran hon”.

(2) Bydd “Rheoliadau” a “Rheolau” yn dechrau â phriflythrennau wrth gyfeirio at set benodol 
o reoliadau neu reolau, a bydd “Gorchymyn” yn dechrau â phriflythyren wrth gyfeirio at 
orchymyn penodol. Er enghraifft, byddai darpariaeth mewn set o reoliadau yn cyfeirio atynt fel 
“y Rheoliadau hyn”.

(3) Mae i “Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor” briflythrennau bob tro, hyd yn oed wrth gyfeirio at 
Orchmynion yn y Cyfrin Gyngor yn gyffredinol.

6.6 Sut i gyfeirio at enw offeryn statudol penodol mewn Bil
(1) Pan fo Bil yn cyfeirio at offeryn statudol penodol a wneir gan un o Weinidogion y Goron neu gan 

Ei Mawrhydi yn y Cyfrin Gyngor, dylai’r cyfeiriad llawn gynnwys enw’r offeryn, wedyn y rhif O.S. 
mewn cromfachau. Er enghraifft:

Rheoliadau Adeiladu 2010 (O.S. 2010/2214)

(2) Dylai’r cyfeiriad llawn at offeryn statudol a wnaed gan un o Weinidogion Cymru neu gan 
hen Gynulliad Cenedlaethol Cymru gynnwys enw’r offeryn, ac wedyn y rhif O.S. yng nghyfres 
y DU mewn cromfachau, gyda’r is-rif yng nghyfres Cymru y tu mewn i set arall o gromfachau. 
Er enghraifft:

Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017 (O.S. 2017/202 (Cy. 57))

(3) Yn yr un modd, dylai’r cyfeiriad llawn at orchymyn cychwyn neu reoliadau cychwyn gynnwys 
yr is-rif yn y gyfres gychwyn, a dylai’r cyfeiriad llawn at offeryn statudol ynghylch ffioedd neu 
weithdrefnau llys gynnwys yr is-rif yn y gyfres gyfreithiol. Er enghraifft:

Gorchymyn Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1) 2017 
(O.S. 2017/152 (Cy. 44) (C. 16))
Gorchymyn Ffioedd Achosion Sifil 2008 (O.S. 2008/1053 (Cyfr. 5))

(4) Mae’r enw a’r rhif cyfeirnod i’w gweld ar ddechrau’r offeryn a gyhoeddwyd.

6.7 Ble i osod cyfeiriadau llawn mewn Bil
(1) Y tro cyntaf y mae Bil yn cyfeirio at Ddeddf, Mesur neu offeryn penodol, dylai roi cyfeiriad llawn 

sy’n cynnwys teitl ac wedyn y rhif cyfeirnod mewn cromfachau. O ran cyfeiriadau diweddarach 
at yr un darn o ddeddfwriaeth, ystyriwch a fyddai’n fuddiol cynnwys y rhif cyfeirnod ar ôl yr enw. 
Yn gyffredinol, dylai’r rhif gael ei gynnwys yn y cyfeiriad cyntaf at y ddeddfwriaeth mewn adran 
neu Atodlen, ond does dim angen ei roi mewn cyfeiriadau wedyn yn yr un adran neu Atodlen.

(2) Pan fo Bil yn cynnwys Atodlen o ddiwygiadau a drefnwyd o dan benawdau italig yn rhoi enw 
pob darn o ddeddfwriaeth y mae’n ei ddiwygio, dylid rhoi’r rhifau cyfeirnod yn y penawdau 
hynny (p’un a ydynt wedi eu rhoi mewn man arall yn y Bil ai peidio) ond nid ym mharagraffau’r 
Atodlen. Ym mhob achos arall, dylai’r rhif cyfeirnod ymddangos yn nhestun y ddarpariaeth 
sy’n cynnwys y cyfeiriad.
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6.8 Mae cyfeiriadau at ddeddfiadau yn cynnwys diwygiadau’r gorffennol 
a’r dyfodol

(1) Pan fo Deddf gan y Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn cyfeirio at ddeddfiad arall, mae adran 
25 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn golygu bod y cyfeiriad yn gyfeiriad at y deddfiad 
hwnnw fel y mae wedi ei ddiwygio, wedi ei ymestyn neu wedi ei gymhwyso gan unrhyw 
ddeddfiad arall. Mae adran 25 yn gymwys p’un a yw’r deddfiad diwygio wedi ei wneud cyn 
ynteu ar ôl y Ddeddf neu’r offeryn sy’n cynnwys y cyfeiriad22, ac mae’n cael effaith oni bai 
bod darpariaeth bendant i’r gwrthwyneb yn cael ei gwneud neu fod y cyd-destun yn mynnu 
fel arall23. 

(2) Mae adran 25 yn golygu nad oes angen fel arfer i Fil neu offeryn sy’n cyfeirio at ddeddfiad 
arall sôn bod y deddfiad wedi ei ddiwygio neu y gallai gael ei ddiwygio yn y dyfodol. Ni ddylai’r 
cyfeiriad grybwyll diwygiadau’r gorffennol neu’r dyfodol oni bai bod rhywbeth yn y cyd-destun 
yn awgrymu nad ydynt wedi eu cynnwys. Os oes angen dweud rhywbeth, cynhwyswch eiriau 
fel “fel y’i diwygir [o bryd i’w gilydd]”.

(3) Os yw’n bwysig sicrhau eich bod yn cyfeirio at ddeddfiad dim ond fel y mae’n cael effaith 
ar yr adeg y caiff eich Bil neu’ch offeryn ei ddeddfu, gall fod angen ichi gynnwys darpariaeth 
benodol i’r perwyl hwnnw er mwyn atal adran 25 rhag gweithredu mewn perthynas â 
diwygiadau yn y dyfodol.

(4) Yn yr un modd, os ydych yn cyfeirio at ddeddfwriaeth a ddiwygiwyd eisoes, ond eich bod 
am gyfeirio ati fel y cafodd effaith cyn y diwygiadau, fe all fod arnoch angen geiriad pendant 
i sicrhau bod adran 25 yn cael ei hepgor. Er enghraifft, efallai y bydd yn briodol cyfeirio at 
adran “fel y’i deddfwyd yn wreiddiol”.

6.9 Cyfeirio at Fil mewn Bil arall
(1) Weithiau mae’n angenrheidiol i Fil Cynulliad gyfeirio at Fil arall sy’n cael ei ystyried gan 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu Senedd y DU.

(2) Ni ddylid gweld unrhyw wrthwynebiad i gyfeirio at Fil Cynulliad sydd wedi pasio cyfnod 1, neu at 
Fil Seneddol sydd wedi cael ei Ail Ddarlleniad yn y ddau Dŷ. Ni ellir cyhuddo’r Cynulliad o 
gymryd y ddeddfwrfa berthnasol yn ganiataol, gan fod y ddeddfwrfa honno eisoes wedi cytuno 
ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

(3) Gall fod adegau hefyd pan fo’n briodol cyfeirio at Fil sydd mewn cyfnod cynharach, er enghraifft 
os nad yw’r Bil hwnnw’n ddadleuol, neu os bydd cynnwys cyfeiriadau ato yn golygu ei bod gryn 
dipyn yn haws i Aelodau’r Cynulliad ddeall effaith arfaethedig y Bil Cynulliad sy’n cynnwys 
y cyfeiriadau.

(4) Pan fo Bil Cynulliad yn cyfeirio at Fil arall, mae yna risg y gallai’r Bil y cyfeirir ato newid cyn cael 
ei ddeddfu neu beidio â chael ei ddeddfu o gwbl. Wedyn gall fod angen i’r Bil Cynulliad sy’n 
cyfeirio ato gael ei ddiwygio.

(5) Dylai Bil Cynulliad gyfeirio at Fil arall fel pe bai eisoes yn Ddeddf, gan ddefnyddio’r enw a 
roddir gan y ddarpariaeth ynglŷn â’r enw byr. Ni fydd gan y Bil arall rif dccc na rhif pennod eto, 
felly dylid rhoi’r rhif “00” iddo. Dylid mewnosod y rhif gwirioneddol fel newid argraffu pan fydd 
y Bil arall wedi ei basio.

22  Wrth fewnosod croesgyfeiriad at ddeddfiad arall mewn deddfwriaeth nad yw Rhan 2 o Ddeddf 2019 yn gymwys iddi (gan gynnwys 
unrhyw ddeddfwriaeth a ddeddfir cyn 2020, ac unrhyw un o Ddeddfau Senedd y Deyrnas Unedig), cofiwch na fydd adran 20(2) 
o Ddeddf Dehongli 1978 o reidrwydd yn cael yr un effaith.

23  Ar ôl i’r deddfiad gwreiddiol gael ei ddiwygio, bydd cyd-destun y cyfeiriad at y deddfiad hwnnw yn cynnwys y ddeddfwriaeth sy’n ei 
diwygio yn ogystal â’r ddeddfwriaeth sy’n cyfeirio ati.
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Ffurf cyfeiriadau mewn offerynnau statudol

6.10 Sut a ble i roi cyfeiriadau llawn
(1) Pan fo darpariaeth yng nghorff neu raglith offeryn statudol yn cyfeirio at Ddeddf, Mesur neu 

offeryn statudol arall, bydd enw’r ddeddfwriaeth arall yn ymddangos yn nhestun y 
ddarpariaeth, a rhoddir y cyfeiriad rhifiadol mewn troednodyn. 

(2) Yn gyffredinol, dim ond y tro cyntaf y crybwyllir y Ddeddf, y Mesur neu’r offeryn y bydd 
angen cynnwys troednodyn er mwyn rhoi’r enw. Er hynny, efallai y byddai’n briodol cynnwys 
troednodyn ar gyfer cyfeiriad yn nes ymlaen at yr un ddeddfwriaeth os oes gwybodaeth arall 
y byddai’n fuddiol ei rhoi mewn perthynas â’r cyfeiriad hwnnw (er enghraifft, am ei fod yn 
cyfeirio at ddarpariaeth arall sydd wedi ei diwygio’n wahanol). Os felly, bydd y troednodyn 
diweddarach fel arfer yn dechrau drwy ailadrodd y cyfeiriad rhifiadol.

(3) Yn achos Deddfau a Mesurau, dylai’r troednodyn ddechrau â’r flwyddyn ac wedyn y bennod, 
y rhif dccc neu mccc, na ddylai fod mewn cromfachau. Er enghraifft:

2018 p. 12  
2018 dccc 2 

(4) Os crybwyllir Deddf neu Fesur mewn unrhyw le arall mewn troednodyn, dylid rhoi’r enw ar y 
ffurf a ddefnyddir ym Miliau’r Cynulliad, sef yr enw byr gyda’r rhif cyfeirnod mewn cromfachau.

(5) Pan fo darpariaeth mewn un offeryn statudol yn cyfeirio at offeryn statudol arall, dylai’r 
troednodyn i’r cyfeiriad ddechrau â rhif O.S. yr offeryn y cyfeirir ato (gan gynnwys unrhyw is-rif 
mewn cromfachau). 

(6) Os bydd unrhyw offeryn statudol arall yn cael ei grybwyll mewn troednodyn, cyfeirir ato fel arfer 
yn ôl y rhif O.S. yn unig, heb gynnwys yr enw. Er hynny, mae troednodiadau i raglithiau yn aml 
yn rhoi enwau Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau yn llawn y tro cyntaf y maent yn 
sôn amdanynt. 

(7) Pan fo gan offeryn statudol Atodlen o ddiwygiadau wedi eu trefnu o dan benawdau sy’n rhoi 
enwau’r ddeddfwriaeth a ddiwygiwyd, gellir rhoi’r rhifau cyfeirnod naill ai yn y penawdau 
mewn cromfachau (gan ddilyn arddull Biliau), neu mewn troednodiadau i’r cyfeiriadau at 
y ddeddfwriaeth ym mharagraffau’r Atodlen. 

6.11 Esbonio darpariaethau newydd
(1) Pan fo offeryn statudol yn cyfeirio at ddeddfwriaeth sydd wedi ei diwygio, dylai’r troednodyn 

i’r cyfeiriad nodi diwygiadau sy’n berthnasol i’r offeryn (gan gynnwys trosglwyddo 
swyddogaethau). Dyma enghraifft o gyfeiriad at Ddeddf gyda throednodyn sy’n esbonio 
gwelliant perthnasol:

… adran 14A o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014(1)…
(1)  2014 dccc 4. Mewnosodwyd adran 14A gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 (dccc 2), Atodlen 4, paragraff 34.

(2) Os yw offeryn yn cyfeirio at ddarn o ddeddfwriaeth sydd wedi ei ddiwygio, ond nad yw 
rhai neu’r cyfan o’r diwygiadau yn berthnasol i’r offeryn, dylai’r troednodyn nodi hynny. 
Dyma’r ffurfeiriadau arferol.
(a) Os nad yw’r un o’r deddfiadau diwygio yn gymwys:

O.S. 1996/1502, y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn berthnasol i’r 
Rheoliadau hyn.

(b) Os oes o leiaf un deddfiad diwygio sy’n berthnasol ac o leiaf ddau nad ydynt yn 
berthnasol:

O.S. 1997/2182, a ddiwygiwyd gan O.S. 2016/639 (Cy. 175); mae offerynnau 
diwygio eraill ond nid yw’r un ohonynt yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn.Tudalen y pecyn 151
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(c) Os oes o leiaf ddau ddeddfiad diwygio sy’n berthnasol ac o leiaf un nad yw’n berthnasol:
O.S. 1997/818; yr offerynnau diwygio perthnasol yw O.S. 2001/3323 (Cy. 276), 
2003/955 (Cy. 129).

Rhaniadau mewn deddfwriaeth ddomestig

6.12 Rhagymadrodd
(1) Mewn deddfwriaeth ddomestig, gall yr enw a roddir i ddarpariaeth sydd wedi ei rhifo mewn 

ffordd benodol amrywio yn ôl a yw’r ddarpariaeth yn ymddangos mewn deddfwriaeth sylfaenol 
ynteu is-ddeddfwriaeth, ac a yw’n ymddangos yng nghorff y ddeddfwriaeth ynteu Atodlen. 
Mae’r tabl yn crynhoi’r confensiynau sy’n llywodraethu enwi a rhifo darpariaethau, a ddisgrifir 
yn fanylach yn y paragraffau sy’n dilyn.  

Rhif y 
Ddarpariaeth

Deddf neu 
Fesur

Offeryn Statudol (rheoliadau, 
gorchmynion, rheolau)

Atodlen i Ddeddf, Mesur 
neu Offeryn Statudol

1, 2, 3 adran rheoliad, erthygl neu reol paragraff

(1), (2), (3) is-adran paragraff ↓ is-baragraff ↓
(a), (b), (c) paragraff is-baragraff paragraff paragraff is-baragraff

(i), (ii), (iii) is-baragraff paragraph is-baragraff is-baragraff paragraff

(2) Sylwch y gall darpariaethau sy’n cael eu rhifo yn yr holl ffyrdd hyn gael eu galw’n baragraffau, 
gan ddibynnu ar ble maent yn ymddangos. Ond mae is-adran o baragraff bob amser yn  
is-baragraff, ac mae is-adran o is-baragraff bob amser yn baragraff.

6.13 Cyfeirio at ddarpariaethau Deddfau a Mesurau
(1) Mewn Deddfau Seneddol a Deddfau a Mesurau gan y Cynulliad, mae hierarchaeth sylfaenol 

y darpariaethau fel a ganlyn (gan fynd o’r uchaf i’r isaf):
• adran
• is-adran
• paragraff
• is-baragraff

(2) Rhennir Deddfau a Mesurau yn adrannau sy’n dwyn y rhifau 1, 2, 3 etc. Cyfeiriwch at “adran o” 
Ddeddf neu Fesur a sylwch nad yw “adran” yn dechrau â phriflythyren. (Cyn 2001, dilynid 
rhifau adrannau yn Neddfau Senedd y DU gan atalnod llawn, ond ni ddylid cynnwys atalnod 
llawn ar ôl y rhifau mewn cyfeiriadau at adrannau.)

(3) Mae adran sy’n cynnwys mwy nag un frawddeg fel arfer yn cael ei rhannu’n is-adrannau â’r 
rhifau (1), (2), (3) etc. Sylwch fod cysylltnod yn “is-adran” yn Gymraeg ond nad oes cysylltnod 
yn “subsection” yn Saesneg.

(4) Gall is-adran gynnwys paragraffau sydd wedi eu rhifo (a), (b), (c) etc. 

(5) Gall paragraffau gynnwys is-baragraffau sydd wedi eu rhifo (i), (ii), (iii) etc. Sylwch fod  
“is-baragraff yn Gymraeg a “sub-paragraph” yn Saesneg ill dau yn cynnwys cysylltnod.

(6) Ni fydd adran sy’n cynnwys un frawddeg yn unig yn cael ei rhannu’n is-adrannau, ond fe all 
gynnwys paragraffau wedi eu rhifo (a) (b), (c) etc. a all gynnwys is-baragraffau wedi eu rhifo (i), 
(ii) (iii) etc. (fel yn achos is-adran).
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(7) Gall adran neu is-adran hefyd gynnwys rhestr o ddiffiniadau heb rifau. Cyfeiriwch at ddiffiniad 
o’r fath fel “y diffiniad o x”. Gall diffiniad heb rif gynnwys paragraffau (a) (b), (c) etc. a all 
gynnwys is-baragraffau (i), (ii) (iii) etc.

6.14 Cyfeirio at Atodlenni
(1) Cyfeiriwch at “Atodlen i”, nid “o”, Deddf neu Fesur. Sylwch fod “Atodlen” bob amser yn dechrau 

â phriflythyren.

(2) Mae Atodlenni’n cael eu rhifo 1, 2, 3 etc. Ond os un Atodlen yn unig sydd, dylech roi’r pennawd 
“Yr Atodlen” iddi a chyfeirio ati fel “yr Atodlen”.24 

(3) Mewn Atodlen ac ynddi ddarpariaethau sy’n sefyll ar eu traed eu hunain mae’r hierarchaeth 
sylfaenol fel a ganlyn:
• paragraff
• is-baragraff
• paragraff
• is-baragraff

(4) At ei gilydd bydd Atodlen o ddarpariaethau sy’n sefyll ar eu traed eu hunain yn cael ei rhannu’n 
baragraffau â’r rhifau 1, 2, 3 etc. ond mae’n bosibl iddi fod yn un paragraff heb rif.

(5) Os yw paragraff yn cynnwys mwy nag un frawddeg, bydd fel rheol yn cael ei rannu’n  
is-baragraffau wedi eu rhifo (1), (2), (3) etc.  

(6) Gellir rhannu is-baragraffau yn baragraffau wedi eu rhifo (a), (b), (c) etc. (Sylwch mai 
paragraffau yw’r enw arnynt, ac nid is-is-baragraffau.) Gall y paragraffau hyn yn eu tro gael 
eu rhannu’n is-baragraffau wedi eu rhifo (i) (ii), (iii) etc.

(7) Os yw paragraff mewn Atodlen yn cynnwys un frawddeg yn unig, nid yw’n cael ei rannu’n  
is-baragraffau wedi eu rhifo (1), (2), (3) etc. Ond fe all yn hytrach gynnwys is-baragraffau (a), 
(b), (c) etc. a all eu hunain gynnwys paragraffau (i), (ii), (iii) etc.

(8) Gall paragraff mewn Atodlen, neu is-baragraff ac iddo’r rhif (1), (2), (3) etc, gynnwys 
rhestr o ddiffiniadau heb rifau. Cyfeiriwch at “y diffiniad o x”. Gall diffiniad heb rif gynnwys 
paragraffau (a) (b), (c) etc. a all gynnwys is-baragraffau (i), (ii), (iii) etc.

6.15 Cyfeirio at ddarpariaethau mewn is-ddeddfwriaeth
(1) Mewn offerynnau statudol, mae hierarchaeth sylfaenol y darpariaethau fel a ganlyn:

• rheoliad, rheol neu erthygl
• paragraff
• is-baragraff
• paragraff

(2) Mae prif raniadau’r gwahanol fathau o offerynnau fel a ganlyn:
• Rhennir set o reoliadau yn nifer o reoliadau unigol. Cyfeiriwch at “reoliad [rhif] o” 

y rheoliadau o dan sylw. Er enghraifft:
Gweler rheoliad 4 o Reoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) 
(Cymru) 2017.

• Rhennir set o reolau yn nifer o reolau unigol. Cyfeiriwch at “reol [benodol] o” y rheolau.

24  Yn achlysurol, mae Atodlen ar ei phen ei hun wedi ei rhifo’n Atodlen 1. Ni ddylech ddilyn y dull hwn mewn Bil neu offeryn newydd; 
ond os ydych yn cyfeirio at Atodlen sydd wedi ei rhifo fel hyn, cyfeiriwch ati fel “Atodlen 1” (“Schedule 1”).
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• Rhennir gorchymyn neu Orchymyn y Cyfrin Gyngor yn nifer o erthyglau. Cyfeiriwch at “erthygl 
[benodol] o” y gorchymyn. Sylwch nad yw “erthygl” yn dechrau â phriflythyren.25 

(3) Mae rheoliadau, rheolau ac erthyglau yn cael eu rhifo 1, 2, 3 etc. (Peidiwch â chynnwys 
atalnod llawn ar ôl y rhif, hyd yn oed os oes un ar ôl y rhif yn yr offeryn gwreiddiol.)  

(4) Os yw rheoliad, rheol neu erthygl yn cynnwys mwy nag un frawddeg, fe’i rhennir fel rheol yn 
baragraffau wedi eu rhifo (1), (2), (3) etc.  

(5) Gall paragraffau gael eu rhannu’n is-baragraffau wedi eu rhifo (a), (b), (c) etc. 

(6) Gall is-baragraffau gael eu rhannu’n baragraffau wedi eu rhifo (i), (ii), (iii) etc. (Yr enw ar yr  
is-raniadau hyn yw paragraffau, nid is-is-baragraffau.)

(7) Os yw rheoliad, rheol neu erthygl yn cynnwys un frawddeg yn unig, nid ydynt yn cael eu 
rhannu’n baragraffau wedi eu rhifo (1), (2), (3) etc. Er hynny, fe allant gynnwys paragraffau (a), 
(b), (c) etc. a all eu hunain gynnwys is-baragraffau (i), (ii), (iii) etc.

(8) Gall rheoliad, rheol neu erthygl, neu baragraff wedi ei rifo (1), (2) etc, hefyd gynnwys rhestr 
o ddiffiniadau heb rifau. Mae rhestrau o’r math hwn yn gweithio yn yr un modd mewn 
offerynnau statudol ag mewn Deddfau. 

(9) Mae Atodlenni yn gweithio yn yr un modd mewn offerynnau statudol ag mewn Deddfau.

6.16 Cyfeiriadau at is-raniadau penodol mewn darpariaethau
(1) Mae cyfeiriad at is-raniad penodol mewn darpariaeth yn cael ei roi fel arfer yn y ffurf 

“gyfansawdd” a ganlyn sy’n cynnwys rhifau pob lefel darpariaeth sy’n berthnasol:

adran 3(1)(a)
rheoliad 2(2)(b)

(2) Pan fyddwch yn nodi is-raniad o ddeddfwriaeth gan ddefnyddio’r math hwn o gyfeiriad 
cyfansawdd, defnyddiwch y term bob amser ar gyfer y lefel uchaf o ddarpariaeth y cynhwysir 
ei rhif yn y cyfeiriad. Er enghraifft, cyfeiriwch at “adran 3(1)(a)” am mai adran 3 yw’r lefel 
uchaf, ac nid at “paragraff 3(1)(a)” er eich bod yn nodi paragraff penodol mewn un is-raniad 
o’r adran.

(3) Os oes nifer o gyfeiriadau at elfennau o’r un ddarpariaeth yn ymddangos yn agos at ei gilydd, 
gall fod yn well osgoi cyfeiriadau “cyfansawdd” a fyddai’n golygu ailadrodd rhif y ddarpariaeth. 
Er enghraifft, os ydych eisoes wedi crybwyll adran 3 a bod angen cyfeirio wedyn at  
adran 3(1)(a), efallai y bydd yn well gennych ddweud “is-adran (1)(a) o’r adran honno”. 

6.17 Cyfeirio at ddarpariaethau sydd wedi eu grwpio yn Rhannau a Phenodau
(1) Gall y darpariaethau yng nghorff Deddf neu offeryn statudol gael eu grwpio mewn dwy neu 

ragor o Rannau sy’n ymdrin â phynciau gwahanol. Gall y paragraffau mewn Atodlen i Ddeddf 
neu offeryn gael eu trefnu mewn Rhannau hefyd. Cyfeiriwch at “Rhan o” y Ddeddf, yr offeryn 
neu’r Atodlen. Mae “Rhan” bob amser yn dechrau â phriflythyren.

(2) Gellir rhannu Rhan o Ddeddf neu offeryn yn ddwy neu ragor o Benodau, ac yn achlysurol 
iawn mae Rhan o Atodlen yn cael ei rhannu’n Benodau. Cyfeiriwch at “Pennod o” y Rhan. 
Mae “Pennod”  bob amser yn dechrau â phriflythyren.

(3) Deellir yn gyffredinol fod cyfeiriad at Ran o Ddeddf neu offeryn, neu at Bennod o un o’u 
Rhannau, yn cynnwys unrhyw Atodlenni a gyflwynir gan adrannau, rheoliadau neu erthyglau 
yn y Rhan neu’r Bennod.

25  Mae rheol wahanol yn gymwys i ddeddfwriaeth Gogledd Iwerddon a’r UE. Mewn cyfeiriadau at orchmynion Gogledd Iwerddon neu 
Orchmynion yn y Cyfrin Gyngor ar gyfer Gogledd Iwerddon, dylai “Erthygl” bob amser ddechrau â phriflythyren. Mae’r un peth yn wir 
am Erthyglau yn offerynnau’r UE: gweler paragraff 6.26 isod.
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(4) Wrth gyfeirio at baragraff penodol o Atodlen sydd wedi eu rhannu’n Rhannau, nid yw fel rheol 
yn angenrheidiol nodi y Rhan y mae’r paragraff yn ymddangos ynddi. Ond, mewn rhai Atodlenni 
i hen Ddeddfau mae rhifau’r paragraffau’n dechrau o’r newydd ym mhob rhan, felly bydd angen 
ichi gyfeirio at y Rhan i egluro pa baragraff yr ydych yn ei olygu.

6.18 Rhifau Rhannau a Phenodau mewn deddfwriaeth hŷn
(1) Cyn 2001, rhifau Rhufeinig a gâi eu defnyddio i rifo Rhannau a Phenodau mewn Deddfau 

Seneddol a’u Hatodlenni. Dechreuwyd defnyddio y rhifolion Arabaidd o 2001 ymlaen. 
Parhâi drafftwyr rhai offerynnau statudol i ddefnyddio rhifolion Rhufeinig ar ôl hynny, ond 
rhifolion Arabaidd sy’n cael eu defnyddio bellach ar gyfer Rhannau a Phenodau yn yr holl 
ddeddfwriaeth ddomestig.

(2) Rhifolion Arabaidd a ddylai gael eu defnyddio ym mhob cyfeiriad at Rannau a Phenodau 
yn y ddeddfwriaeth bresennol, hyd yn oed os oedd y ddeddfwriaeth wreiddiol yn defnyddio 
rhifolion Rhufeinig. Er enghraifft, os yw’r pennawd ar drydedd Ran o’r Ddeddf yn dweud 
“Part III”, dylid cyfeirio ati fel “Rhan 3”.

(3) Rhifolion Arabaidd a ddylai gael eu defnyddio hefyd wrth fewnosod neu amnewid Rhannau neu 
Benodau, hyd yn oed os rhifolion Rhufeinig sydd i’r Rhannau neu’r Penodau sydd eisoes yn 
bodoli: gweler paragraff 7.19. 

(4) Ond os oes angen dyfynnu testun sy’n cynnwys rhifolion Rhufeinig (e.e. er mwyn ei ddiwygio), 
dylech ddyfynnu’r testun fel y mae.

Cyfeiriadau at ddeddfwriaeth yr UE

6.19 Rhagymadrodd
(1) Y prif fathau o offeryn deddfwriaethol a wneir gan sefydliadau’r UE o dan y Cytuniadau yw 

rheoliadau, cyfarwyddebau a phenderfyniadau. Mae’r canllawiau a ganlyn yn ymwneud â sut 
y dylai Biliau ac offerynnau statudol gyfeirio at offerynnau o’r mathau hyn, sy’n tueddu i ddilyn 
fformat safonol.

(2) Weithiau gall fod angen cyfeirio at offerynnau eraill gan yr UE nad ydynt yn gyfrwymol, 
megis argymhellion, safbwyntiau, cynigion a datganiadau. Mae fformat yr offerynnau hyn yn 
amrywio, ac mae’n bosibl na fyddant yn dilyn y confensiynau sy’n gymwys i ddeddfwriaeth 
gyfrwymol yr UE. Gan hynny, mae’n anos rhoi canllawiau ynghylch cyfeirio at yr offerynnau hyn.

(3) Mae’r canllawiau a ganlyn yn adlewyrchu’r sefyllfa o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, sy’n diddymu Deddf Cymunedau Ewropeaidd 1972 “ar y diwrnod ymadael” 
ond sy’n darparu i gyfraith yr UE barhau yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig. Yn benodol, 
mae adran 3 o Ddeddf 2018 yn darparu bod “deddfwriaeth uniongyrchol yr UE” (sy’n cynnwys 
y rhan fwyaf o reoliadau a phenderfyniadau’r UE) yn cael ei dargadw yn y gyfraith ddomestig 
ar y diwrnod ymadael ac wedyn. Adeg ysgrifennu, mae adran 20(1) o’r Ddeddf yn diffinio’r 
“diwrnod ymadael” fel 11.00 pm ar 31 Hydref 2019.

(4) Nid yw cyfarwyddebau’r UE yn cael eu dargadw yng nghyfraith y DU ar y diwrnod ymadael 
ac wedyn. Ond, mae adran 2 o Ddeddf 2018 yn cadw effaith is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan 
Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 a deddfwriaeth ddomestig arall sy’n rhoi cyfraith yr 
UE  ar waith, ac mae adran 4 yn darparu bod hawliau a rhwymedigaethau eraill yng nghyfraith 
yr UE yn dal i gael eu cydnabod yn y gyfraith ddomestig. 

(5) Nid yw Deddf 2018 yn gwneud darpariaeth ar gyfer gweithredu cytundeb ymadael rhwng y DU 
a’r UE.26 Byddai angen Deddf arall gan Senedd y DU i roi ei effaith i unrhyw gytundeb a gâi ei 
wneud, ac fe fyddai’r Ddeddf honno’n debyg o addasu neu atal gweithrediad Deddf 2018 yn 
ystod unrhyw gyfnod pontio y darperid ar ei gyfer yn y cytundeb. Gan hynny mae Deddf 2018 
yn nodi’r sefyllfa a fyddai’n gymwys pe bai’r DU yn ymadael â’r UE heb gytundeb ymadael.

26  Mae adran 13 o Ddeddf 2018 yn gwneud darpariaeth fanwl ynghylch y broses Seneddol y mae’n rhaid ei dilyn cyn y caniateir 
i  gytundeb ymadael gael ei ddilysu. Tudalen y pecyn 155
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6.20 Cyfeiriadau at ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir ar ôl 
ymadael â’r UE

(1) Pan fo un o offerynnau deddfwriaethol yr UE yn parhau i gael effaith yn y Deyrnas Unedig 
fel “deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir”, bydd dwy fersiwn o’r offeryn hwnnw 
o’r diwrnod ymadael ymlaen: y fersiwn sy’n ffurfio rhan o’r gyfraith ddomestig ac a all gael 
ei diwygio gan ddeddfwriaeth ddomestig arall; a’r fersiwn sy’n dal yn ffurfio rhan o gyfraith 
yr Undeb Ewropeaidd ac nad yw’n gymwys mwyach i’r Deyrnas Unedig.

(2) Pan fo Deddf gan y Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn cyfeirio at ddeddfwriaeth uniongyrchol 
yr UE a ddargedwir yng nghyfraith y DU, mae adran 24 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 
yn darparu bod y cyfeiriad yn gyfeiriad at y ddeddfwriaeth honno fel y mae’n ffurfio rhan o 
gyfraith y DU (ac nid fel mae’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE)27. Gan hynny, dylai Biliau ac  
is-ddeddfwriaeth y Cynulliad gyfeirio at y ddeddfwriaeth hon yn yr un ffordd ar ôl ymadael 
â’r UE ag o’r blaen. Does dim angen dweud bod y cyfeiriad yn gyfeiriad at y ddeddfwriaeth fel 
y mae wedi ei dargadw yn y gyfraith ddomestig gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018, oni bai bod y cyd-destun yn awgrymu fel arall. 

(3) Serch hynny, os bydd Bil neu offeryn yn cyfeirio at unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol gan 
yr UE a oedd yn bodoli cyn y diwrnod ymadael, gan fwriadu cyfeirio ati yn y ffurf y bydd yn dal 
yn gymwys i’r Undeb Ewropeaidd ar ôl y diwrnod ymadael, bydd angen i’r cyfeiriad gynnwys 
geiriau i egluro hynny. Er enghraifft, gallai gyfeirio at reoliad “fel y mae’n cael effaith yng 
nghyfraith yr UE”.

(4) Mae “deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir” hefyd yn cynnwys Protocol 1 i Gytundeb 
yr AEE a’r Atodiadau i’r Cytundeb hwnnw, i’r graddau y maent yn cymhwyso ac yn addasu 
deddfwriaeth uniongyrchol arall gan yr UE mewn perthynas â’r AEE. Mae adran 24 o Ddeddf 
Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn golygu y bydd cyfeiriadau at ddarpariaethau’r Protocol a’r 
Atodiadau sy’n cael eu dargadw yn y gyfraith ddomestig yn gyfeiriadau at y rheiny fel y maent 
yn ffurfio rhan o’r gyfraith ddomestig. 

(5) Mae Atodlen 1 i Ddeddf 2019 hefyd yn darparu diffiniad cyffredinol o “cytundeb yr AEE”  
sy’n cynnwys unrhyw newidiadau yn y cytundeb neu ychwanegiadau ato yn y dyfodol, ond sy’n 
hepgor deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir o’r diwrnod ymadael ymlaen. Felly, os yw 
Bil neu offeryn yn cynnwys cyfeiriad at Gytundeb yr AEE nad yw adran 24 yn gymwys iddo, bydd 
y cyfeiriad y gyfeiriad at y cytundeb fel y mae’n dal yn gymwys i’r AEE28.

(6) Mae Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn diffinio “Offeryn UE” fel pe na bai’n 
cynnwys unrhyw ran o ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir o’r diwrnod ymadael 
ymlaen, ac felly bydd cyfeiriad cyffredinol at offerynnau’r UE yn gyfeiriad at yr offerynnau hynny 
sy’n gymwys i’r UE29.

6.21 Sut i gyfeirio at reoliadau, cyfarwyddebau a phenderfyniadau
(1) Os ydych yn cyfeirio at reoliadau, cyfarwyddebau neu benderfyniadau’r UE yn gyffredinol, 

ni ddylai’r geiriau hynny ddechrau â phriflythrennau. Ond dylai Rheoliad, Cyfarwyddeb neu 
Benderfyniad ddechrau â phriflythyren bob amser wrth gyfeirio at offeryn penodol.

(2) Pan fydd Bil Cynulliad neu offeryn statudol Cymreig yn cyfeirio at ddarn penodol o 
ddeddfwriaeth yr UE am y tro cyntaf, dylai roi enw llawn yr offeryn. Mae’r enw llawn yn cynnwys 
yr elfennau a ganlyn:
• y math o offeryn (e.e. rheoliad neu gyfarwyddeb)
• y sefydliad yn yr UE a wnaeth yr offeryn (e.e. y Cyngor neu’r Comisiwn)

27  Mae’r un peth yn wir am gyfeiriadau mewn deddfwriaeth y mae Deddf Dehongli 1978 yn gymwys iddi, yn rhinwedd adran 20(3) i (5) 
o’r Ddeddf honno. Daw’r is-adrannau hynny i rym ar y diwrnod ymadael.

28  Mae i’r diffiniad o “Cytundeb yr AEE” yn Neddf 2019 yr un effaith â’r diffiniad o “EEA Agreement” yn Neddf Dehongli 1978, a fydd yn 
gymwys i gyfeiriadau a fewnosodir mewn ddeddfwriaeth nad yw Rhan 2 o Ddeddf 2019 yn gymwys iddi.

29  Mae i’r diffiniad o “Offeryn UE” yn Neddf 2019 yr un effaith â’r diffiniad o “EU instrument” yn Neddf Dehongli 1978, a fydd yn gymwys 
i gyfeiriadau a fewnosodir mewn ddeddfwriaeth nad yw Rhan 2 o Ddeddf 2019 yn gymwys iddi.Tudalen y pecyn 156
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• rhif cyfeirnod yr offeryn (gweler isod)
• y dyddiad y cafodd ei fabwysiadu
• disgrifiad o bwnc yr offeryn (a all gynnwys datganiad ei fod yn diddymu neu’n diwygio 

offerynnau eraill)

(3) Dylai’r holl wybodaeth hon ymddangos ar ddechrau’r offeryn fel y’i cyhoeddwyd yng 
Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd neu ar deddfwriaeth.gov.uk.

(4) Ar ôl i enw llawn un o offerynnau deddfwriaethol yr UE gael ei roi, gall y cyfeiriadau dilynol 
at yr un offeryn hepgor y dyddiad a’r pwnc

(5) Ers dechrau 2015, mae’r UE yn defnyddio system rifo safonedig ar gyfer ei holl offerynnau 
deddfwriaethol ac wedi rhoi rhif cyfeirnod unigryw i bob offeryn. Fformat rhif cyfeirnod offeryn 
a gyhoeddwyd ar neu ar ôl 1 Ionawr 2015 yw:

  (parth) blwyddyn/rhif

  Y “parth” yw un o’r byrfoddau (EU), (Euratom), (EU, Euratom) neu (CFSP), ac mae’r flwyddyn 
bob amser yn cael ei hysgrifennu â phedwar digid (e.e. 2017).

(6) Dyma enghreifftiau o enwau llawn offerynnau a wnaed ers dechrau 2015:

Rheoliad (EU) 2017/1130 Senedd Ewrop a’r Cyngor dyddiedig 14 Mehefin 2017 
sy’n diffinio nodweddion llestrau pysgota
Cyfarwyddeb y Comisiwn (EU) 2015/996 ddyddiedig 19 Mai 2015 sy’n sefydlu 
dulliau cyffredin o asesu sŵn yn unol â Chyfarwyddeb 2002/49/EC Senedd Ewrop 
a’r Cyngor

(7) Ceid sawl arfer gwahanol ar gyfer rhifo offerynnau cyn 2015. Dyma’r prif bwyntiau i’w nodi 
am y sefyllfa cyn 2015.
(a) Roedd cyfres rifo ar wahân i bob math o offeryn.
(b) Roedd rhif cyfeirnod rheoliad yn cael ei osod mewn trefn a fformat gwahanol 

(e.e. “Rheoliad (EC) Rhif 44/2001”) i rif cyfeirnod cyfarwyddeb neu benderfyniad 
(e.e. “Cyfarwyddeb 2008/98/EC”).

(c) Nid oedd y rhif cyfeirnod a roddid mewn cromfachau ar ôl enw penderfyniad yn rhan 
ffurfiol o’r enw. (Serch hynny, fe ddylai cyfeiriad at enw penderfyniad a wnaed cyn 2015 
gynnwys y rhif cyfeirnod.)

(d) Cyn 2000 roedd y flwyddyn yn cael ei hysgrifennu ar ffurf dau ddigid yn hytrach na 
phedwar.

(8) Dyma enghreifftiau o enwau llawn offerynnau a wnaed cyn 2015:

Rheoliad (EU) Rhif 1151/2012 Senedd Ewrop a’r Cyngor dyddiedig 21 Tachwedd 
2012 ynghylch cynlluniau ansawdd ar gyfer cynhyrchion amaethyddol a bwydydd
Cyfarwyddeb y Cyngor 98/83/EC ddyddiedig 3 Tachwedd 1998 ar ansawdd dŵr 
y bwriedir iddo gael ei yfed gan bobl

(9) Yn nhestun Cymraeg Bil neu offeryn statudol, mae’r cyfan o enw offeryn deddfwriaethol 
UE yn cael ei gyfieithu, ac eithrio’r “parth” (megis EU neu EC) yn y rhif cyfeirnod.

6.22 Cyfeirio at ddeddfwriaeth yr UE fel y’i diwygiwyd
(1) Mae adran 25 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn darparu bod cyfeiriad at ddeddfiad 

mewn Deddf gan y Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn gyfeiriad ato fel y’i diwygiwyd ar unrhyw 
adeg, boed cyn neu ar ôl i’r Ddeddf neu’r offeryn ddod yn gyfraith (gweler paragraff 6.8). 
Mae’r diffiniad o “deddfiad” yn Atodlen 1 i Ddeddf 2019 yn cynnwys deddfwriaeth 
uniongyrchol yr UE a ddargedwir. Gan hynny, mae cyfeiriad at ddarn o ddeddfwriaeth yr UE 
a ddargedwir yn y gyfraith ddomestig ar y diwrnod ymadael yn gyfeiriad at y ddeddfwriaeth 
honno fel y’i diwygiwyd gan unrhyw ddeddfwriaeth ddomestig arall unrhyw bryd.
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(2) Gan hynny, os ydych yn bwriadu cyfeirio at y fersiwn a ddargedwir o ddarn o ddeddfwriaeth 
uniongyrchol yr UE (megis rheoliad neu benderfyniad), a chyfeirio ato fel y’i diwygiwyd o 
bryd i’w gilydd, does dim angen ichi ddweud pa fersiwn yr ydych yn cyfeirio ati oni bai bod 
rhywbeth yn y cyd-destun yn awgrymu bwriad gwahanol. Os ydyw, fe allech gynnwys geiriau 
fel “fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd”.

(3) Fel yn achos cyfeiriadau at ddeddfwriaeth ddomestig gyffredin, dylai offerynnau statudol sy’n 
cyfeirio at ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir gynnwys troednodiadau sy’n crybwyll 
diwygiadau perthnasol a wnaed gan Ddeddfau ac offerynnau statudol eraill. 

(4) Mae adran 26 o Ddeddf 2019 yn darparu bod cyfeiriad mewn Deddf gan y Cynulliad neu 
offeryn Cymreig at un o offerynnau’r UE yn gyfeiriad at yr offeryn fel y’i diwygiwyd gan unrhyw 
un arall o offerynnau’r UE cyn y diwrnod y caiff y Ddeddf y Cydsyniad Brenhinol neu y gwneir yr 
offeryn30. Mae Atodlen 1 i Ddeddf 2019 yn darparu bod “offeryn UE” yn golygu unrhyw offeryn 
a gyhoeddwyd gan un o sefydliadau’r UE, ond nid yw’n cynnwys dim sy’n dod yn ddeddfwriaeth 
uniongyrchol yr UE a ddargedwir.

(5) Gan hynny, os yw Deddf neu offeryn statudol yn cyfeirio at ddarn o ddeddfwriaeth 
uniongyrchol yr UE fel y mae’n dal i gael effaith yn yr Undeb Ewropeaidd, neu at fath gwahanol 
o ddeddfwriaeth yr UE megis cyfarwyddeb, y rhagdybiaeth yw bod y cyfeiriad yn cynnwys 
diwygiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth arall yr UE cyn i’r Ddeddf neu’r offeryn gael eu deddfu. 
Os yw’r cyfeiriad hefyd wedi ei fwriadu i gynnwys diwygiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth 
ddiweddarach yr UE (sy’n ymddangos yn annhebygol ar ôl y diwrnod ymadael), fe fydd angen 
egluro hynny.

(6) Os bwriedir i gyfeiriad at unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir neu offeryn 
UE hepgor diwygiadau a fyddai’n cael eu cynnwys fel arall, dylid ychwanegu geiriad i egluro 
hynny. Er enghraifft, os ydych am hepgor unrhyw ddiwygiadau a wnaed ar neu ar ôl y diwrnod 
ymadael, fe allech chi gyfeirio at y ddeddfwriaeth “fel yr oedd yn cael effaith yn union cyn y 
diwrnod ymadael”.

6.23 Cyfeirio at y Cyfnodolyn Swyddogol mewn offeryn statudol
(1) Mewn offeryn statudol, ni ddylid cael troednodyn i gyd-fynd â chyfeiriad at reoliad neu 

benderfyniad UE yn cyfeirio at Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd os yw’r cyfeiriad 
yn gyfeiriad at yr offeryn fel y mae’n ffurfio rhan o gyfraith y DU. Dim ond os ydych yn cyfeirio 
at offeryn fel y mae’n gymwys yn yr Undeb Ewropeaidd y dylech gynnwys troednodyn yn cyfeirio 
at y Cyfnodolyn Swyddogol y cyhoeddwyd yr offeryn ynddo.

(2) Gan nad yw cyfarwyddebau’n cael eu dargadw yn y gyfraith ddomestig, rhaid i unrhyw gyfeiriad 
at gyfarwyddeb gyfeirio at y gyfarwyddeb fel y mae neu yr oedd yn gymwys yn yr Undeb 
Ewropeaidd. Gan hynny, dylid cynnwys troednodyn yn cyfeirio at y Cyfnodolyn Swyddogol 
y cyhoeddwyd y cyfarwyddeb ynddo i gyd-fynd â’r cyfeiriad at ei henw llawn.

(3) Dylid rhoi’r enw mewn troednodyn i’r cyfeiriad cyntaf at yr offeryn. Rhaid iddo gynnwys cyfres 
a rhif y Cyfnodolyn Swyddogol (mae deddfwriaeth yn cael ei chyhoeddi yng nghyfres “L”), 
y dyddiad cyhoeddi a rhif y tudalen, yn y fformat a ganlyn:

 OJ Rhif L 119, 4.5.2016, t. 1

(4) Os yw’r offeryn statudol yn cyfeirio at offeryn UE sydd wedi ei ddiwygio, dylai’r troednodyn 
sy’n rhoi’r cyfeiriad at y Cyfnodolyn Swyddogol hefyd grybwyll y diwygiadau sy’n berthnasol 
(fel yn achos diwygiadau i ddeddfwriaeth ddomestig).

30  Mae i adran 26 o Ddeddf 2019 yr un effaith ag adran 20A o Ddeddf Dehongli 1978, a fydd yn gymwys i gyfeiriadau at offerynnau’r 
UE sy’n cael eu mewnosod mewn deddfwriaeth nad yw Rhan 2 o Ddeddf 2019 yn gymwys iddi.
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Rhaniadau rheoliad, cyfarwyddeb neu benderfyniad 

6.24 Strwythur offerynnau: cyffredinol
(1) Dilynir enw un o offerynnau deddfwriaethol yr UE gan raglith sy’n nodi cefndir cyfreithiol 

yr offeryn a’r rhesymau dros ei fabwysiadu. 

(2) Dilynir y rhaglith gan ddarpariaethau gweithredol yr offeryn. Mae hierarchaeth sylfaenol 
y darpariaethau mewn rheoliad, cyfarwyddeb neu benderfyniad fel a ganlyn:
• erthygl
• paragraff
• is-baragraff
• pwynt
• indent

6.25 Cronicliadau
(1) Yn achlysurol mae angen cyfeirio at gronicliad. Cyflwynir cronicliadau gan y geiriau “Gan fod:” 

ac os oes mwy nag un maent fel arfer yn cael eu rhifo (1), (2) etc. (Mae hyn yn ofynnol ar gyfer 
y rhan fwyaf o offerynnau ers Chwefror 2000.)

(2) Os yw’r cronicliadau wedi eu rhifo, dylid cyfeirio at “cronicliad 1”, “cronicliad 2” etc. 
(heb gromfachau o gwmpas y rhifau). Os nad oes ganddynt rifau, cyfeiriwch at “y cronicliad 
cyntaf”, “yr ail gronicliad” etc. Cyfeiriwch at gronicliadau “o” yr offeryn, nid “i” yr offeryn.

6.26 Erthyglau a pharagraffau
(1) Bydd darpariaethau gweithredol rheoliad, cyfarwyddeb neu benderfyniad yn cynnwys un neu 

fwy o Erthyglau. Os dim ond un Erthygl sydd, cyfeirir ati fel yr “Unig Erthygl”. Os oes dwy neu 
fwy, maent yn cael eu rhifo 1, 2, 3 etc. Cyfeiriwch at “Erthygl 1”, “Erthygl 2” etc. o’r offeryn. 
Sylwch fod “Erthygl” bob amser yn dechrau â phriflythyren (yn wahanol i erthyglau mewn 
rheolau domestig).

(2) Gall Erthygl gynnwys mwy nag un frawddeg, pryd y gall gael ei rhannu’n nifer o baragraffau 
(ond ni fydd bob amser yn cael ei rhannu felly). Sylwer nad yw “paragraff” yn dechrau â 
phriflythyren.

(3) Gellir rhifo paragraffau Erthygl. Cyfeiriwch atynt fel paragraff 1, 2, 3 etc. Peidiwch â rhoi atalnod 
llawn ar ôl rhif y paragraff, er bod un yn yr offeryn. Os rhoddir rhif yr Erthygl hefyd, cyfeiriwch 
at Erthygl 1(1), 1(2), 1(3) etc. Yn y math hwn o gyfeiriad “cyfansawdd”, rhowch rif y paragraff 
mewn cromfachau er nad oes cromfachau yn yr offeryn ei hun.

(4) Fel arall, gall paragraffau fod heb rifau. Cyfeiriwch at baragraffau heb rifau mewn Erthygl fel 
“y paragraff cyntaf”,”yr ail baragraff” etc.  

(5) Gall paragraff â rhif mewn Erthygl gynnwys mwy nag un frawddeg, pryd y gall gael ei rannu’n 
ddau neu fwy o is-baragraffau heb rifau (ond ni fydd bob amser yn cael ei rannu felly). 
Cyfeiriwch at “yr is-baragraff cyntaf”, “yr ail is-baragraff” etc. Sylwch nad oes cysylltnod yn 
“subparagraph” yn Saesneg (yn wahanol i is-baragraffau mewn deddfwriaeth ddomestig) ond 
bod yna gysylltnod yn “is-baragraff” yn Gymraeg. Nid ydynt yn dechrau â phriflythrennau.

(6) Os yw Erthygl, paragraff neu is-baragraff yn cynnwys may na dwy frawddeg mewn un bloc 
o destun, cyfeiriwch atynt fel y frawddeg gyntaf, yr ail frawddeg etc.
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6.27 Pwyntiau ac indentiau
(1) Gall Erthyglau, paragraffau ac is-baragraffau gynnwys pwyntiau. Nid yw’r rhain fel arfer 

yn frawddegau cyflawn, ac yn gyffredinol ceir geiriau rhagarweiniol o’u blaen. 

(2) Mae pwyntiau’n cael eu rhifo, a gellir cael mwy nag un lefel o bwyntiau yn y ddarpariaeth. Gelir 
rhifo’r lefel uchaf (1), (2), (3) etc. neu (a), (b), (c) etc. Gall pwyntiau sydd wedi eu rhifo (1), (2), 
(3) etc. gynnwys pwyntiau wedi eu rhifo (a), (b), (c) etc. Os yw pwyntiau sydd wedi eu rhifo (a), 
(b), (c) etc. yn cynnwys rhagor o bwyntiau, mae’r rheiny’n cael eu rhifo (i), (ii) (iii) etc. 

(3) Gellir nodi pwynt drwy ddefnyddio ffurf “gyfansawdd” i gyfeirio ato. Er enghraifft, gellir cyfeirio 
at bwynt (a) o baragraff 1 o Erthygl 4 o offeryn fel “Erthygl 4(1)(a)” neu “paragraff 1(a)”.

(4) Wrth gyfeirio at lefelau is o bwyntiau, ceisiwch osgoi ailadrodd y gair “pwynt”. Er enghraifft, 
dylai cyfeiriad fel arfer ddweud “ym mhwynt (1)(c)(ii)” yn hytrach nag “ym mhwynt (1), 
ym mhwynt (c), ym mhwynt (ii)”.

(5) Gall diffiniadau ymddangos unrhyw le mewn offeryn, ond mae Erthygl “diffiniadau” fel arfer 
yn nodi diffiniadau fel rhestr o bwyntiau wedi eu rhifo. Mewn diffiniad, mae’r term diffiniedig 
yn ymddangos mewn dyfynodau sengl (er mai dyfynodau dwbl a ddefnyddir mewn deddfwriaeth 
ddomestig).

(6) Gall Erthyglau, paragraffau, is-baragraffau a phwyntiau gynnwys indentiau hefyd. Fel pwyntiau, 
nid yw indentiau’n frawddegau cyflawn fel rheol, ac yn gyffredinol fe’u rhagflaenir gan eiriau 
rhagarweiniol.

(7) Nid oes rhifau i indentiau, ac fe’u nodir â llinell doriad hir “—”. Cyfeiriwch atynt fel yr indent 
cyntaf, yr ail indent etc.

6.28 Grwpiau o ddarpariaethau
(1) Gall yr Erthyglau mewn offeryn UE gael eu trefnu mewn nifer o grwpiau. Dyma hierarchaeth 

arferol y grwpiau:
• Teitl 
• Pennod
• Adran

(2) Y peth mwyaf cyffredin yw grwpio Erthyglau fesul Pennod. Cyfeiriwch at “Pennod o” yr offeryn 
(gan ddechrau â phriflythyren bob tro).  

(3) Yn ei thro gall Pennod gael ei rhannu’n Adrannau, ac yn achlysurol bydd Erthyglau offeryn wedi 
eu grwpio’n Adrannau heb unrhyw Benodau. Cyfeiriwch at “Adran o” yr offeryn neu’r Bennod 
(gan ddechrau â phriflythyren bob tro). 

(4) Mewn offerynnau mwy, gall Penodau gael eu grwpio fesul Teitl. Gall offeryn gynnwys Teitlau 
y mae rhai ohonynt wedi eu rhannu’n Benodau ac eraill sydd heb eu rhannu felly. Cyfeiriwch at 
“Teitl o” yr offeryn (gan ddechrau â phriflythyren bob tro).  

(5) Gall Penodau, Adrannau a Theitlau fod wedi eu rhifo gan ddefnyddio rhifolion Rhufeinig neu 
Arabaidd. (Rhifolion Arabaidd sy’n arferol ar gyfer Adrannau a rhifolion Rhufeinig sy’n arferol ar 
gyfer Teitlau.) Beth bynnag fo’r dull rhifo a ddefnyddir yn yr offeryn gwreiddiol, dylech bob amser 
ddefnyddio rhifolion Arabaidd wrth gyfeirio at rif Pennod, Adran neu Deitl, neu wrth fewnosod 
Pennod, Adran neu Deitl newydd mewn offeryn sy’n dod yn rhan o’r gyfraith ddomestig ar 
y diwrnod ymadael. 

Tudalen y pecyn 160



Ysgrifennu Cyfreithiau Cymru: Canllaw |  60

6.29 Atodiadau
(1) Gall offeryn gynnwys un neu ragor o Atodiadau. Cyfeiriwch at “Atodiad i” y rheoliad, 

y gyfarwyddeb neu’r penderfyniad (nid “Atodiad o” yr offeryn). Mae “Atodiad” yn dechrau 
â phriflythyren bob tro. 

(2) Pan geir mwy nag un Atodiad, fel arfer maent yn cael eu rhifo I, II, III etc, ond mae gan rai 
offerynnau Atodiadau sydd wedi eu rhifo A, B, C etc. Os yw’r Atodiadau i offeryn wedi eu rhifo 
â rhifolion Rhufeinig, serch hynny dylai cyfeiriadau atynt ddefnyddio rhifolion Arabaidd (ac felly 
hefyd ddarpariaethau sy’n mewnosod Atodiadau newydd mewn offeryn sy’n dod yn rhan o’r 
gyfraith ddomestig ar y diwrnod ymadael). 

(3) Fel Atodlen i ddarn o ddeddfwriaeth ddomestig, gall Atodiad i offeryn UE gynnwys rhestr 
neu tabl sy’n parhau gosodiad a nodwyd mewn Erthygl o’r offeryn, neu gall nodi gosodiadau 
deddfwriaethol cyflawn. Gall Atodiad hefyd gynnwys darpariaethau sydd wedi eu grwpio fesul 
Adran neu Ran. 

(4) Does dim gofynion gosod o ran arddull deunydd mewn Atodiadau: gellir defnyddio unrhyw 
system rifo neu isrannu sy’n briodol ar gyfer cynnwys yr Atodiad. Pan fo Atodiad yn cynnwys 
darpariaethau wedi eu rhifo, cyfeirir yn aml at raniadau’r Atodiad fel “pwyntiau”, ond ni fydd 
y rhifau o reidrwydd yn dilyn yr un confensiynau â’r rhifau yng nghorff yr offeryn.
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Pennod 7: Diddymu a Diwygio

Rhagymadrodd

7.1 Trosolwg o’r Bennod 
(1) Mae’r Bennod hon yn ymwneud â darpariaethau ym Miliau ac mewn offerynnau statudol sy’n 

newid deddfwriaeth arall. Mae’n cynnwys canllawiau ar y canlynol:
(a) disgrifio lleoliad ac effaith diwygiad testunol, rhifo darpariaethau newydd sy’n cael 

eu mewnosod mewn cyfres bresennol, a phwyntiau eraill ynglŷn ag arddull;
(b) penderfynu pa destun i’w ddiwygio (gan gynnwys diwygio penawdau a cysyllteiriau);
(c) diwygio darpariaethau nad ydynt eto mewn grym neu sy’n destun diwygiadau neu 

ddiddymiadau nad ydynt eto mewn grym;
(d) drafftio diwygiadau i ddeddfwriaeth nad ydynt yn ymwneud â’r testun.

(2) Mae’r Bennod hon yn gymwys i ddiwygiadau i ddeddfwriaeth ddomestig (Deddfau, rheoliadau, 
gorchmynion etc.) a diwygiadau i ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir (rheoliadau, 
penderfyniadau a deddfwriaeth arall gan yr UE sy’n ffurfio rhan o’r gyfraith ddomestig o’r 
diwrnod ymadael yn rhinwedd adran 3 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018).

(3) Mae’r Bennod hon yn defnyddio’r derminoleg a ganlyn ar gyfer gwahanol fathau o ddiwygiad:
(a) ystyr “mewnosod” yw ychwanegu deunydd newydd at ddarn presennol o ddeddfwriaeth 

heb dynnu deunydd sy’n bodoli eisoes;
(b) ystyr “amnewid” yw tynnu deunydd presennol o ddeddfwriaeth a’i amnewid â deunydd 

newydd;
(c) ystyr “diddymu” yw tynnu deunydd o Ddeddf neu Fesur fel nad yw mwyach yn ffurfio rhan 

o gyfraith Cymru a Lloegr; 
(d) ystyr “dirymu” yw tynnu deunydd o is-ddeddfwriaeth neu o ddeddfwriaeth uniongyrchol 

yr UE a ddargedwir fel nad yw mwyach yn ffurfio rhan o gyfraith Cymru a Lloegr.

(4) Dylid darllen y Bennod hon gyda’r canllawiau ym Mhennod 6 ar sut i gyfeirio at ddarnau eraill 
o ddeddfwriaeth a disgrifio’u rhaniadau a’u his-raniadau. Gweler Pennod 9 i gael canllawiau 
ar ddrafftio darpariaethau sy’n rhoi pwerau i ddiwygio deddfwriaeth arall.

7.2 Gwahaniaethau rhwng diwygiadau Cymraeg a Saesneg
  Wrth ddiwygio deddfwriaeth ddwyieithog, gall y diwygiadau y mae eu hangen i greu effaith 

gyfreithiol benodol fod yn bur wahanol yn Gymraeg a Saesneg, er enghraifft oherwydd 
y cystrawennau brawddeg gwahanol sydd gan y ddwy iaith. Wrth lunio diwygiadau, 
dylech ganolbwyntio ar sicrhau’r un effaith gyfreithiol yn y ddwy iaith, yn hytrach nag ar sicrhau 
bod y ddwy set o ddiwygiadau yn edrych yr un fath.

Geiriau gweithredol a fformat diwygiadau testunol

7.3 Mewnosod ac amnewid
(1) Dylai diwygiadau i fewnosod testun newydd fod ar y ffurf a ganlyn:

ar ôl “trenau” mewnosoder “neu fysiau”
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(2) Dylai diwygiadau i amnewid testun osod y testun newydd yn lle’r hen destun drwy ddefnyddio’r 
ffurf a ganlyn:

yn lle “trenau” rhodder “bysiau”

(3) Sylwch ar y pwyntiau arddull a ganlyn:
(a) dylai’r testun presennol bob amser gael ei grybwyll o flaen y testun newydd, a dylai unrhyw 

ran o’r testun presennol neu’r testun newydd a nodir yn y diwygiad ymddangos mewn 
dyfynodau dwbl;  

(b) dylai’r diwygiad gael ei fynegi ar ffurf orchmynnol bob amser (e.e. fel cyfarwyddyd i 
“mewnosod” testun newydd) ac nid ar ffurf ddatganiadol (e.e. fel datganiad bod testun 
newydd “yn cael ei fewnosod”).

7.4 Diddymu a dirymu
(1) Defnyddiwch y ffurf orchmynnol a ganlyn i ddiddymu neu ddirymu unrhyw beth llai na Deddf, 

Mesur neu offeryn cyfan (h.y. i dynnu Rhan neu Bennod, neu un neu fwy o ddarpariaethau 
cyflawn, neu i dynnu geiriau o fewn darpariaeth):

hepgorer Atodlen 3
hepgorer “trenau” 

(2) Ond i ddileu Deddf neu Fesur cyfan o gyfraith Cymru a Lloegr defnyddiwch y ffurf ddatganiadol 
a ganlyn:

Mae Deddf X wedi ei diddymu.

(3) Yn achos is-ddeddfwriaeth a deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir, y term priodol 
yw “dirymu” yn hytrach na “diddymu”. Er enghraifft:

Mae Gorchymyn X wedi ei ddirymu.

7.5  Gwneud cyfres o ddiwygiadau i ddarn o ddeddfwriaeth
(1) Mae hyn yn ymwneud â drafftio cyfres o ddiwygiadau i’r un darn o ddeddfwriaeth a nodir mewn 

un adran o Fil, un neu fwy o reoliadau neu erthyglau mewn offeryn statudol, neu un neu ragor 
o baragraffau mewn Atodlen.

(2) Yr arfer yw cynnwys darpariaeth ar ffurf ddatganiadol sy’n cyflwyno’r diwygiadau, ond dylai’r 
diwygiadau unigol eu hunain bob amser fod yn orchmynnol. Er enghraifft:

(1) Mae Deddf X wedi ei diwygio fel a ganlyn. 
(2) Yn adran 1, ar ôl is-adran (1) mewnosoder—  

(3) Dylai’r diwygiadau fel arfer ddilyn trefn y darpariaethau sy’n cael eu diwygio, gan y gall diwygio 
darpariaethau allan o’u trefn fod yn ddryslyd ac yn fwy tebygol o fynd o’i le. Ond os oes yna brif 
ddiwygiad a nifer o fân ddiwygiadau sy’n ei ddilyn, weithiau gall fod yn fwy o gymorth ymdrin 
â’r prif welliant yn gyntaf.

7.6 Atodlenni o ddiwygiadau ac Atodlenni o ddiddymiadau neu ddirymiadau
(1) Pan fo Bil yn gwneud nifer fawr o ddiwygiadau i ddeddfwriaeth arall, peth cyffredin yw gosod y 

diwygiadau mewn un neu fwy o Atodlenni, neu osod y prif ddiwygiadau yng nghorff y Bil ond y 
mân ddiwygiadau mewn Atodlen. Gellir mynd ati yn yr un modd mewn offeryn statudol (er bod 
offerynnau sy’n cynnwys diwygiadau canlyniadol yn unig weithiau yn nodi’r holl ddiwygiadau 
yng nghorff yr offeryn). Ym mhob achos, ystyriwch pa ffordd o gyflwyno’r diwygiadau fydd gliriaf 
i’ch darllenwyr, a cheisiwch fod yn gyson.
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(2) Dylai Atodlen o ddiwygiadau nodi’r diwygiadau yn y drefn a ganlyn:
(a) diwygiadau i ddeddfwriaeth sylfaenol (Deddfau Senedd y DU a Deddfau a Mesurau’r 

Cynulliad);
(b) diwygiadau i is-ddeddfwriaeth (boed honno wedi ei gwneud gan Weinidogion y Goron 

ynteu gan Weinidogion Cymru);
(c) diwygiadau i ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir.

(3) Ym mhob un o’r categorïau hyn, dylai diwygiadau cyffredinol gael eu nodi mewn trefn 
gronolegol. Ond weithiau gall fod yn fwy defnyddiol dechrau â’r diwygiadau i’r prif ddarn 
o ddeddfwriaeth yn y maes perthnasol, cyn ymdrin â’r lleill yn gronolegol.

(4) Dylai Atodlen sy’n cynnwys diwygiadau i nifer o ddarnau o ddeddfwriaeth gael ei threfnu fel 
rheol o dan benawdau italig sy’n rhoi enwau’r Deddfau, y Mesurau neu’r offerynnau sy’n cael 
eu diwygio. Dyma’r arddull a argymhellir:

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (dccc 4)
1. Yn Atodlen 2 i Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015…

(5) Sylwch ar y canlynol:
(a) mae angen rhoi enw byr y Ddeddf, y Mesur neu’r offeryn yn nhestun y diwygiad yn ogystal 

ag yn y pennawd;
(b) dim ond yn y pennawd y dylid rhoi rhif cyfeirnod y Ddeddf, y Mesur neu’r offeryn (e.e. rhif 

pennod yn achos un o Ddeddfau Senedd y Deyrnas Unedig neu rif dccc/anaw yn 
achos Deddf gan y Cynulliad), ac nid ei ailadrodd yn nhestun y diwygiad. (Mewn offeryn 
statudol, mae’r rhif yn aml yn cael ei roi yn hytrach mewn troednodyn, ynghyd â manylion 
diwygiadau cynharach sy’n berthnasol.)

(6) Mae’n bosibl ymdrin â’r holl ddiwygiadau i un darn o ddeddfwriaeth mewn un paragraff 
mewn Atodlen (gydag is-baragraffau ar wahân yn diwygio darpariaethau gwahanol), neu gael 
paragraffau ar wahân mewn Atodlen i ymdrin â phob darpariaeth sy’n cael ei diwygio. Os oes 
llawer o ddiwygiadau i’r un deddfiad, bydd defnyddio paragraff ar wahân i ddiwygio pob adran 
neu Atodlen yn rhoi lefel arall o ddarpariaeth ichi weithio gyda hi, ac fe allai hynny osgoi’r 
angen i gael paragraffau hir iawn neu i ddefnyddio sawl lefel o is-raniad ym mhob paragraff. 
Dewiswch un dull a cheisiwch ei ddefnyddio’n gyson drwy’r Bil neu’r offeryn.

(7) Nid yw Atodlenni o ddiddymiadau yn gyffredin ym Miliau’r Cynulliad, nad ydynt yn tueddu 
i gynnwys llawer o ddiddymiadau llwyr. Mae’n debyg y bydd y diwygiadau y mae eu hangen 
i sicrhau nad yw deddfwriaeth yn gymwys i Gymru mwyach yn cynnwys cymysgedd o 
ddiwygiadau testunol i dynnu Cymru o ddarpariaethau a fydd yn dal yn gymwys i rannau eraill 
o’r DU, a diddymiadau darpariaethau sy’n gymwys i Gymru yn unig.31 Nid yw’n debygol o fod 
yn ddefnyddiol rhannu diwygiadau a diddymiadau mewn Atodlenni gwahanol.

(8) Pan fo offeryn statudol yn amnewid nifer o offerynnau blaenorol yn gyfan gwbl neu yn rhannol, 
gall rhestr o’r offerynnau neu’r darpariaethau a ddirymir gael ei chynnwys naill ai yng nghorff 
yr offeryn neu mewn Atodlen, a hynny o dan y pennawd “dirymiadau” neu “yr offerynnau 
sydd wedi eu dirymu”. Mwyaf i gyd o offerynnau sy’n cael eu dirymu, mwyaf tebygol yw hi mai 
Atodlen fydd yn briodol.

31  Edrychid ar y ddau fath o ddarpariaeth fel “diddymiad” at ddibenion Rhan 2 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 ynghylch effaith 
diddymiadau: gweler adran 37(1) o’r Ddeddf. Ond yn draddodiadol dim ond darpariaethau sy’n tynnu deunydd o’r gyfraith a gynhwysir 
mewn Atodlen o ddiddymiadau.
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Disgrifio lleoliad diwygiad testunol: pwyntiau cyffredinol

7.7 Nodi’r ddarpariaeth y gwneir y diwygiad ynddi
(1) Rhaid i ddarpariaeth ddiwygio egluro ble yn y ddeddfwriaeth bresennol y mae’r diwygiad yn 

cael ei wneud. Rhaid peidio â chreu amheuaeth ynghylch pa ddarpariaeth sy’n cael ei diwygio, 
neu ble mae darpariaeth newydd i’w mewnosod. Gweler Penodau 5 a 6 i gael canllawiau ar 
ddrafftio croesgyfeiriadau a chyfeirio at ddeddfwriaeth sydd eisoes yn bod.

(2) Wrth ddisgrifio darpariaeth sy’n cael ei diwygio, gweithiwch i lawr o lefel uchaf y ddarpariaeth 
(megis yr adran neu’r Atodlen) i’r lefel lle gwneir y diwygiad. Gallwch roi rhifau’r holl raniadau 
ac is-raniadau perthnasol mewn cyfeiriad “cyfansawdd” fel hyn:

Yn adran 3(1)(a), yn lle “ceir” rhodder “bysiau”.

(3) Os bydd diwygiad yn cyfeirio at y ddarpariaeth y mae’n ei diwygio fel hyn, gall roi enw’r Ddeddf 
neu’r offeryn o flaen y cyfeiriad at y ddarpariaeth ynteu ar ei ôl:

Yn Neddf X, yn adran 3(1)(a), … 
Yn adran 3(1)(a) o Ddeddf X, …

(4) Fel arall, gallwch enwi pob rhaniad ac is-raniad ar wahân, gan ddechrau ar y lefel uchaf 
a gweithio i lawr i’r lefel lle gwneir y diwygiad. Dylech ffafrio’r dull hwn wrth wneud nifer o 
ddiwygiadau i ddarpariaeth, er mwyn osgoi ailadrodd ac adlewyrchu strwythur y ddeddfwriaeth 
bresennol. Er enghraifft:

Yn adran 3—
(a) yn is-adran (1)(a), yn lle “trenau” rhodder “bysiau”;
(b) yn is-adran (2), hepgorer paragraff (a).

(5) O gyfeirio at y ddarpariaeth fel hyn, gallwch roi teitl y ddeddfwriaeth o flaen y cyfeiriad at y lefel 
uchaf o is-raniad (megis adran neu Atodlen) neu ar ei ôl, ond dylai cyfeiriadau at lefelau is 
o ddarpariaeth ddod wedyn:

Yn Neddf X, yn adran 3, yn is-adran (1)(a), … 
Yn adran 3 o Ddeddf X, yn is-adran (1)(a), … 

(6) Bydd angen i ddiwygiad i ddiffiniad mewn rhestr heb rifau nodi’r ddarpariaeth sy’n cynnwys 
y diffiniad, y diffiniad sy’n cael ei ddiwygio ac unrhyw is-raniad ynddi:

Yn rheoliad 2, yn y diffiniad o “awdurdod lleol”, ym mharagraff (b), …

(7) Dylai diwygiad i unrhyw restr arall sydd heb rifau nodi lleoliad y rhestr a’r cofnod sy’n cael ei 
ddiwygio. Ac efallai y bydd angen i ddiwygiad i dabl nodi y cofnod a’r golofn yn y tabl lle mae’r 
diwygiad yn cael ei wneud:

Yn Atodlen 3, yn y tabl ym mharagraff 2, yn y cofnod ar gyfer landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig, yn yr ail golofn, …

7.8 Gwneud yr un diwygiad mewn darpariaethau gwahanol
(1) Efallai y bydd angen gwneud yr un diwygiad i nifer o ddarpariaethau, er enghraifft, os oes 

cysyniad neu gorff cyhoeddus presennol yn cael ei amnewid ag un newydd. Y dull amlycaf 
a mwyaf diogel yn gyffredinol yw nodi pob diwygiad ar wahân.

(2) Does dim gwrthwynebiad i ddefnyddio un ddarpariaeth ddiwygio i wneud rhediad o newidiadau 
sydd yr un fath yn union, er enghraifft drwy ddisgrifio’r newid ac wedyn restru’r darpariaethau 
sydd i’w diwygio.32 Ond peidiwch â neidio o gwmpas yn y dilyniant yn y ddeddfwriaeth 

32  Os yw’r geiriau y mae’r diwygiad yn effeithio arnynt yn digwydd fwy nag unwaith mewn unrhyw un o’r darpariaethau y byddwch yn eu 
crybwyll, gall fod angen hefyd ichi ddefnyddio un o’r ffurfeiriadau a nodir ym mharagraff 7.13.
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bresennol. Er enghraifft, os ydych yn gwneud yr un newidiadau i is-adrannau (1) a (3), a newid 
gwahanol i is-adran (2), peidiwch â delio ag is-adrannau (1) a (3) gyda’i gilydd ac wedyn mynd 
yn ôl i is-adran (2). Diwygiwch bob is-adran ar wahân yn y drefn y maent yn ymddangos.

(3) O ran egwyddor, fe ellid defnyddio un gwelliant cyffredinol i newid term a ddefnyddir drwy’r 
cyfan o ddarn o ddeddfwriaeth. Efallai fod hyn yn ymddangos fel ffordd ddeniadol i symleiddio’r 
gwaith drafftio, ond nid yw’n osgoi’r angen i ddod o hyd i bob un o’r newidiadau angenrheidiol, 
ac yn ymarferol mae’n debyg mai prin fydd yr achosion lle y bydd yn briodol. 

(4) Dim ond os yw’r drafftiwr yn sicr bod hynny’n gweithio ar gyfer pob cyfeiriad at derm y dylai 
diwygiad cyffredinol gael ei ddefnyddio, ond prin fydd achosion lle mae hyn yn wir. Efallai y bydd 
y ddeddfwriaeth bresennol yn defnyddio nifer o amrywiadau ar y term, megis ffurfiau unigol 
a lluosog, ffurfiau wedi eu treiglo yn Gymraeg, a ffurfiau meddiannol yn Saesneg. Hefyd gall 
newid enw olygu bod angen newid rhagenwau neu ferfau, a fydd yn gorfod cael ei wneud 
ar wahân. Mae’r materion hyn yn debygol o godi’n amlach wrth wneud newidiadau mewn 
dwy iaith.

(5) Efallai y bydd modd mynd i’r afael â’r materion hyn drwy wneud nifer o ddiwygiadau cyffredinol 
ychwanegol, gan ymdrin ar wahân ag ymadroddion ac ynddynt ffurf Gymraeg dreigledig, 
neu enw meddiannol yn Saesneg. Os nad oes modd osgoi diwygiad gwirioneddol gyffredinol, 
a’i fod yn arwain at amrywiaeth o dreigladau, dylech nodi hynny drwy ychwanegu “(gan dreiglo 
yn ôl yr angen)”. 

7.9 Nodi pa fersiwn iaith o ddeddfiad dwyieithog sy’n cael ei diwygio
(1) Wrth ddiwygio deddfiad dwyieithog yn y ddwy iaith, bydd y testun yn y ddwy iaith yn y Ddeddf 

ddiwygio neu’r offeryn diwygio yn diwygio’r fersiwn iaith gyfatebol yn y ddeddfwriaeth bresennol 
(h.y. mae’r testun Cymraeg yn gwneud y diwygiad yn Gymraeg ac mae’r testun Saesneg 
yn gwneud y diwygiad yn Saesneg). Does dim angen i’r diwygiad ddweud pa destun yn 
y ddeddfwriaeth bresennol y mae’n effeithio arno.

(2) Ambell waith bydd angen diwygio’r testun Cymraeg yn unig neu’r testun Saesneg yn unig mewn 
deddfiad dwyieithog. Os felly, bydd y ddau destun yn y Ddeddf ddiwygio neu’r offeryn diwygio 
yn gwneud yr un diwygiad i un testun iaith yn y ddeddfwriaeth bresennol, a dylai’r ddarpariaeth 
ddiwygio nodi a yw’r y diwygiad hwnnw’n cael ei wneud “yn y testun Cymraeg” ynteu “yn y 
testun Saesneg”. Er enghraifft:

Yn rheoliad 5, yn y testun Cymraeg, hepgorer “nad” 
In regulation 5, in the Welsh language text, omit “nad” 

7.10 Disgrifiadau mewn cromfachau o ddarpariaethau sy’n cael eu diwygio
(1) Arfer cyffredin yw cynnwys disgrifiad byr mewn cromfachau o’r ddarpariaeth sy’n cael ei 

diwygio, i helpu’r darllenydd i weld yr hyn y mae’r diwygiad yn ei wneud. I gael canllawiau 
cyffredinol ar ddisgrifiadau mewn cromfachau, gweler paragraff 5.7.

(2) Dim ond os yw’n fuddiol y dylid cynnwys disgrifiad mewn cromfachau o ddarpariaeth sy’n cael 
ei diwygio. Mae’n debycach o fod yn fuddiol yn achos diwygiad sylweddol o bwys. 

(3) Efallai na fydd disgrifiad yn fuddiol mewn Atodlen o ddiwygiadau canlyniadol, pan nad oes 
effaith wirioneddol bwysig i’w ddisgrifio (a llai o ddarllenwyr i’w disgrifio iddynt). Er enghraifft, 
os ydych yn newid enw corff yn yr holl ddeddfwriaeth sy’n bodoli eisoes, ond dim byd arall, 
efallai nad oes fawr o ddiben disgrifio pob darpariaeth lle gwneir y newid. 

(4) Mae hefyd yn annhebygol o fod yn werth rhoi disgrifiad o adran y mewnosodir adran newydd 
ar ei hôl, oni bai bod cysylltiad agos iawn rhwng y ddwy.
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Disgrifio lleoliad diwygiad o fewn darpariaeth

7.11 Nodi rhannau o ddarpariaeth sydd â pharagraffau
(1)  Mae hyn yn ymwneud â diwygio darpariaeth (megis adran neu is-adran) a rennir yn baragraffau 

wedi eu rhifo (a), (b), (c) etc.

(2) Os yw’r diwygiad yn effeithio ar eiriau sy’n ymddangos mewn mwy nag un elfen o’r 
ddarpariaeth, bydd angen cynnwys geiriau i nodi’r elfen berthnasol.

(3) Dylai’r geiriau o flaen y paragraffau gael eu nodi fel “y geiriau o flaen paragraff (a)” — neu beth 
bynnag yw’r paragraff cyntaf — ac nid fel “y geiriau agoriadol”.

(4) Os oes geiriau ar ôl y paragraffau, dylent gael eu nodi fel “y geiriau ar ôl paragraff ( )” —  
gan roi rhif y paragraff olaf — ac nid fel “y geiriau cloi”.

(5) Os yw’r diwygiad yn effeithio ar eiriau sy’n ymddangos unwaith yn unig, does dim angen 
pennu’r geiriau sy’n ymddangos o flaen y paragraffau, ynddyn nhw neu ar eu hôl. Ond weithiau 
fe all fod o gymorth gwneud hynny (e.e. os yw’r ddarpariaeth yn arbennig o hir). 

7.12 Nodi testun o fewn darpariaeth
(1) Pan fo diwygiad yn ymwneud ag elfen benodol mewn darpariaeth, neu eiriau penodol mewn 

darpariaeth, rhaid bod yn sicr ynghylch ble mae’r diwygiad yn cael ei wneud neu ba eiriau 
y mae’n effeithio arnynt.

(2) Pan fo diwygiad yn dyfynnu geiriau yn y ddarpariaeth sy’n cael ei diwygio, does dim angen 
cyfeirio atynt fel “y geiriau”. Er enghraifft, dylai mewnosodiad gael ei wneud “ar ôl “x” yn 
hytrach nag “ar ôl y geiriau “x”.

(3) Er hynny, wrth ddiddymu neu amnewid swm mawr o destun mewn darpariaeth, efallai na fydd 
yn ddefnyddiol nodi’r holl destun hwnnw yn y diwygiad. Yn hytrach, gall y geiriau sy’n cael eu 
diddymu neu eu hamnewid gael ei ddisgrifio yn y ffyrdd a ganlyn:

y geiriau o “x” hyd at “y”
y geiriau o “x” hyd at y diwedd

(4) Pan fo diwygiad yn disgrifio cyfran o ddarpariaeth fel hyn, mae adran 21 o Ddeddf 
Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn golygu bod y gyfran yn cynnwys y geiriau a ddyfynnir. 
Gan hynny, bydd darpariaeth sy’n hepgor “y geiriau o “x” hyd at “y” yn tynnu’r geiriau “x” ac “y” 
yn ogystal â’r testun rhyngddynt.

7.13 Amnewid geiriau neu ychwanegu at eiriau pan fônt yn digwydd fwy nag 
unwaith

(1) Pan fo geiriau’n digwydd fwy nag unwaith mewn darpariaeth a’ch bod chi am nodi un o’r 
lleoedd lle maent yn ymddangos, mae’r dulliau a ganlyn yn bosibl:

ar ôl “x”, yn [y lle cyntaf] [yr ail le] y mae’n digwydd, mewnosoder “y”
ar ôl [yr “x” cyntaf] [yr ail “x”] mewnosoder “y”
ar ôl [y cyfeiriad cyntaf] [yr ail gyfeiriad] at “x” mewnosoder “y”

(2) Mewn rhai achosion, efallai y bydd yn symlach amnewid ychydig yn fwy o’r testun er mwyn 
osgoi gorfod cyfeirio at y lle cyntaf neu’r ail le y mae gair neu ymadrodd yn digwydd.

(3) Pan fo gair neu ymadrodd yn digwydd ddwywaith yn yr un ddarpariaeth a’ch bod chi am ymdrin 
â’r ddau le y mae’n digwydd, mae’r dulliau a ganlyn yn bosibl:

ar ôl “x”, yn y ddau le y mae’n digwydd, mewnosoder “y”
ar ôl y ddau gyfeiriad at “x” mewnosoder “y”
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(4) Pan fo gair neu ymadrodd yn digwydd dair gwaith neu fwy yn yr un ddarpariaeth a’ch bod chi 
am ymdrin â phob lle y mae’n digwydd, mae’r dulliau a ganlyn yn bosibl:

ar ôl “x”, ym mhob lle y mae’n digwydd, mewnosoder “y”
ar ôl pob “x” mewnosoder “y”
ar ôl pob cyfeiriad at “x” mewnosoder “y”

(5) Er bod pob un o’r dulliau uchod yn dderbyniol, dylai Bil fabwysiadu un ohonynt a’i ddefnyddio’n 
gyson.

(6) Peidiwch â gosod cromfachau o amgylch y geiriau sy’n nodi’r mannau lle gwelir y gair neu’r 
ymadrodd, gan fod cromfachau’n cael eu cadw yn gyffredinol ar gyfer deunydd sy’n cael 
ei gynnwys er mwyn helpu’r darllenydd ond nad oes iddo effaith gyfreithiol o sylwedd. Ond, os 
ydych am wneud y diwygiad yn y pennawd yn ogystal ag ym mhob man yng nghorff darpariaeth, 
gallwch wneud hynny’n glir drwy ychwanegu (“gan gynnwys y pennawd”).

7.14 Lleoliad testun newydd o fewn darpariaeth: ar ei hôl, ar y dechrau,  
ar y diwedd

(1) Mae hyn yn ymwneud â mewnosod geiriau newydd mewn rhaniad presennol o’r testun 
(megis is-adran neu baragraff).

(2) Dylai’r testun newydd gael ei fewnosod fel arfer “ar ôl” y gair sy’n ei ragflaenu.

(3) Ond wrth fewnosod y testun ar ddechrau rhaniad presennol, y ffurf arferol yw dweud:

ar y dechrau mewnosoder “x”

  yn hytrach na dweud bod y testun newydd yn cael ei fewnosod “o flaen” geiriau penodol.

(4) Ac wrth fewnosod testun ar ddiwedd rhaniad yn y testun, y ffurf arferol yw dweud:

ar y diwedd mewnosoder “x”

  yn hytrach na dweud bod y testun newydd yn cael ei fewnosod “ar ôl” geiriau penodol.

(5) Dylai diwygiad sy’n mewnosod geiriau ar ddiwedd darpariaeth bresennol ddweud 
“mewnosoder” yn hytrach nag “ychwaneger”.

Disgrifio lleoliad darpariaeth newydd

7.15 Lleoliad darpariaeth newydd: o flaen neu ar ôl
(1) Mae hyn yn ymwneud â mewnosod rhaniad newydd o destun (megis Atodlen, adran, is-adran, 

paragraff neu is-baragraff) o fewn cyfres bresennol o ddarpariaethau.

(2) Yr arfer yw mewnosod darpariaeth newydd “ar ôl” un arall. 

(3) Wrth fewnosod y lefel uchaf o raniad (megis adran neu Atodlen newydd mewn Deddf), 
gellir gwneud hyn yn un o’r ffyrdd a ganlyn:

Yn Neddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (dccc 1), ar ôl adran 177 mewnosoder—
Ar ôl adran 177 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (dccc 1) mewnosoder—

(4) Y dull o fewnosod darpariaeth newydd “ar ôl” y ddarpariaeth sy’n ei rhagflaenu a ddylai gael 
ei ddefnyddio hefyd wrth fewnosod is-raniad newydd o destun ar ddiwedd rhaniad presennol 
(e.e. is-adran newydd ar ddiwedd adran bresennol, neu baragraff newydd ar ddiwedd Atodlen 
bresennol).

(5) Er hynny, mae nifer o achosion lle gall fod yn briodol mewnosod rhaniad newydd o destun 
“o flaen” un presennol:
(a) Pan fo darpariaeth yn mewnosod adran newydd ar ddechrau Deddf, neu Atodlen Gyntaf 

newydd i Ddeddf neu offeryn, bydd angen iddi wneud y mewnosodiad “o flaen adran 1” 
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(b) Gall “o flaen” fod yn ddefnyddiol pan geir darpariaeth newydd sydd i’w mewnosod ar 
ddechrau Rhan, Pennod, neu grŵp o ddarpariaethau o dan groes-bennawd, pan allai 
ei mewnosod “ar ôl” y ddarpariaeth flaenorol arwain at ddryswch ynghylch a ddylai 
ymddangos ar ddiwedd y Rhan, y Bennod neu’r grŵp blaenorol. Er enghraifft:

Yn Rhan 2, o flaen adran 5 mewnosoder—
(c) Wrth fewnosod paragraff newydd ar ddechrau rhestr bresennol o baragraffau, 

dylid gwneud y mewnosodiad “o flaen paragraff (a)” — neu pa un bynnag yw’r paragraff 
cyntaf — yn hytrach nag “ar ôl y geiriau o flaen paragraff (a)”.

7.16 Mewnosod o flaen neu ar ôl darpariaethau heb rifau
(1) I ychwanegu is-adran newydd at adran nad yw wedi ei his-rannu eisoes, neu is-baragraff 

newydd at baragraff mewn Atodlen nad yw wedi ei is-rannu, gwnewch y canlynol:
(a) yn gyntaf ailrifwch y testun presennol:

Yn adran 1 daw’r ddarpariaeth bresennol yn is-adran (1)
(b) yn nesaf gwnewch unrhyw ddiwygiadau i’r testun presennol (ond os yw’r rheiny’n 

arwyddocaol, gall fod yn well amnewid yr adran neu’r paragraff cyfan):
Yn yr is-adran honno, ar ôl “x” mewnosoder “y”

(c) wedyn mewnosodwch yr is-adran neu’r is-baragraff newydd ar ei ôl:
Ar ôl yr is-adran honno mewnosoder—
“(2) ...”

(2) Mae ystyriaethau tebyg yn gymwys wrth fewnosod Atodlen newydd mewn darn o ddeddfwriaeth 
ac iddo un Atodlen a honno heb rif. Os bydd yr Atodlen newydd yn dod ar ôl yr un bresennol, 
ailrifwch yr Atodlen bresennol fel Atodlen 1 ac wedyn mewnosodwch yr Atodlen 2 newydd ar ei 
hôl. Os yr Atodlen newydd a fydd yn dod gyntaf, ailrifwch yr Atodlen bresennol fel Atodlen 2 ac 
wedyn mewnosodwch yr Atodlen 1 newydd o’i blaen.

(3) Wrth ailrifo darpariaethau fel hyn, gwiriwch a oes unrhyw groesgyfeiriadau atynt y mae angen 
eu diwygio hefyd.

7.17 Mewnosod mewn rhestrau sydd heb rifau
(1) Wrth fewnosod cofnod mewn rhestr sydd heb rifau, megis rhestr o ddiffiniadau neu gyrff 

statudol, gofalwch nad oes amheuaeth ynghylch ble y dylai’r cofnod newydd ymddangos. 
Y ffordd fwyaf manwl i nodi lleoliad y diwygiad fel arfer yw pennu’r cofnod presennol y mae’r 
mewnosodiad i gael ei wneud ar ei ôl.

(2) Weithiau bydd mewnosodiad mewn rhestr sydd heb rifau yn cael ei gyfleu fel diwygiad i 
fewnosod testun “yn y lle priodol”. Gall hyn fod yn gyfleus wrth wneud nifer o ddiwygiadau i 
restr mewn deddfwriaeth ddwyieithog, lle gall y cofnodion newydd ymddangos mewn mannau 
gwahanol yn y ddau destun iaith.

(3) Er hynny, dim ond os yw’n glir sut mae’r rhestr wedi ei threfnu y bydd y dull hwn yn briodol, 
er enghraifft pan fo’r rhestr yn rhedeg yn nhrefn yr wyddor. Hyd yn oed wedyn, gall fod yn 
ddefnyddiol rhoi rhywfaint o arweiniad i’r darllenydd, e.e. drwy gyfeirio at “y lle priodol yn 
nhrefn yr wyddor”.

Rhifo darpariaethau a fewnosodir

7.18 Defnyddiwch yr wyddor Saesneg wrth ychwanegu darpariaethau sydd wedi 
eu rhifo

(1) Yr wyddor Saesneg a ddefnyddir i rifo unedau testun yn nhestunau Saesneg a Chymraeg 
Deddfau’r Cynulliad (gweler paragraff 2.7(5)). Dyna oedd yr arfer ynglŷn â Mesurau’r 
Cynulliad hefyd, ac mae wedi ei ddefnyddio yn offerynnau statudol Cymru ers 1 Ebrill 2012. 
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Felly, mae’r argymhellion a ganlyn ynghylch ychwanegu darpariaethau sydd wedi eu rhifo 
yn gymwys i ddiwygiadau i’r testun Cymraeg yn ogystal â’r testun Saesneg.

(2) Er hynny, yr wyddor Gymraeg a ddefnyddid i rifo darpariaeth yn y testun Cymraeg yn offerynnau 
statudol Cymru a wnaed cyn Ebrill 2012, a dylai diwygiadau i’r offerynnau hynny ddilyn arddull 
rifo’r gwreiddiol. 

7.19 Defnyddiwch rifau Arabaidd wrth ychwanegu Rhannau, Penodau etc. 
(1) Mewn rhai Deddfau Seneddol ac offerynnau statudol hŷn, mae’r Rhannau a’r Penodau 

wedi eu rhifo gan ddefnyddio rhifolion Rhufeinig (gweler paragraff 6.18). Yr arfer modern 
yw defnyddio rhifau Arabaidd ar gyfer Rhannau a Phenodau. Wrth fewnosod neu amnewid 
Rhan neu Bennod mewn deddfwriaeth sy’n defnyddio rhifolion Rhufeinig, defnyddiwch 
rifolion Arabaidd hyd yn oed os bydd hynny’n arwain at gymysgedd o arddulliau rhifo yn y 
testun diwygiedig. Er enghraifft, dylai Rhan newydd a fewnosodir rhwng Rhan III a Rhan IV 
o Ddeddf fod yn Rhan 3A. 

(2) Dylid mabwysiadu’r un dull wrth ddiwygio deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir yn 
y gyfraith ddomestig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Gall deddfwriaeth 
yr UE fod â Theitlau, Penodau neu Atodiadau sydd wedi eu rhifo gan ddefnyddio rhifolion 
Rhufeinig (gweler paragraffau 6.28 a 6.29). Os ydych yn mewnosod neu’n amnewid Teitl, 
Pennod neu Atodiad, defnyddiwch rifau Arabaidd hyd yn oed os defnyddiodd yr offeryn 
gwreiddiol rifolion Rhufeinig. 

7.20 Ychwanegu darpariaethau ar ddiwedd cyfres
  Mae’r canlynol yn gymwys wrth fewnosod darpariaeth ar ddechrau cyfres bresennol o 

ddarpariaethau (e.e. is-adran ar ddechrau adran neu Atodlen o flaen yr Atodlen gyntaf). 
• Mae adrannau newydd sy’n cael eu mewnosod o flaen adran gyntaf Deddf yn cael 

eu rhagflaenu gan y llythyren “A” (A1, A2, A3 etc.).
• Defnyddir yr un dull o ran yr holl raniadau eraill mewn testun (ac eithrio paragraffau sydd 

â llythyren). Gan hynny, mewnosododd Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 
Atodlenni A1 ac A2 o flaen Atodlen 1 i Ddeddf Henebion a Mannau Archaeolegol 1979. 

• “ZA1” neu (“zai”) fydd darpariaeth a fewnosodir o flaen “A1” neu “ai”).
• O ran paragraffau sydd â llythyren, (za), (zb) etc. fydd paragraffau newydd sy’n cael 

eu mewnosod o flaen paragraff (a).
• A (zza), (zzb) etc. fydd paragraffau a fewnosodir o flaen (za).

7.21 Ychwanegu darpariaethau ar ddiwedd cyfres
  Wrth ychwanegu darpariaeth ar ddiwedd y gyfres bresennol o ddarpariaethau o’r un math 

(e.e. is-adran ar ddiwedd adran neu Atodlen ar ôl yr Atodlenni sydd eisoes yn bodoli), 
dylai’r rhifau barhau mewn dilyniant.

7.22 Mewnosod darpariaethau cyfan rhwng darpariaethau presennol
(1) Mae’r canlynol yn gymwys wrth fewnosod darpariaethau cyfan rhwng darpariaethau presennol.

• 1A, 1B, 1C etc. fydd darpariaethau newydd a fewnosodir rhwng 1 a 2.
• 1AA, 1AB, 1AC etc. fydd darpariaethau newydd a fewnosodir rhwng 1A ac 1B.
• 1ZA, 1ZB, 1ZC etc. (nid 1AA etc.) fydd darpariaethau newydd a fewnosodir rhwng 1 ac 1A.
• 1AZA, 1AZB, 1AZC etc. fydd darpariaethau newydd a fewnosodir rhwng 1A ac 1AA. 

(2) Peidiwch â chreu dynodydd ar lefel is oni bai bod rhaid ichi.
• 1AB (nid 1AAA) fydd darpariaeth newydd a fewnosodir rhwng 1AA ac 1B.
• Ond 1AAA fydd darpariaeth newydd a fewnosodir rhwng 1AA ac 1AB.
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(3) Mae’r argymhellion uchod yr un mor berthnasol i baragraffau sydd â llythyren ac i  
is-baragraffau sydd â rhifau Rhufeinig .
• (aa), (ab), (ac) etc. fydd paragraffau newydd rhwng paragraffau (a) a (b).
• (aza), (azb), (azc) etc. fydd paragraffau newydd rhwng paragraffau (a) ac (aa).
• (ia), (ib), (ic) etc. fydd is-baragraffau newydd rhwng is-baragraffau (i) a (ii).

7.23 Mewnosodiadau sy’n arwain at gyfres o fwy na 26 o ddarpariaethau 
â llythrennau  

  Ar ôl rhif sy’n gorffen â Z defnyddiwch Z1, Z2, Z3 etc. Er enghraifft, ar ôl adran 61Z 
mewnosodwch adrannau 61Z1, 61Z2 etc. Ar ôl paragraff (z) mewnosodwch baragraffau (z1), 
(z2) etc.

7.24 Ailddefnyddio rhifau
(1) Os bydd diwygiad yn dileu is-raniad cyfan o destun (e.e. is-adran) ac yn mewnosod is-raniad 

newydd sydd o ran ei sylwedd yn ei amnewid (am ei fod yn ymdrin â’r un pwnc), dylai’r diwygiad 
fod ar ffurf amnewidiad a gall rhif yr is-raniad presennol gael ei ailddefnyddio.

(2) Os oes darpariaeth newydd i’w mewnosod yn yr un lle ag un bresennol ond na fwriedir iddi ei 
hamnewid, gwnewch ddau ddiwygiad ar wahân i hepgor y ddarpariaeth bresennol a mewnosod 
yr un newydd, a pheidiwch ag ailddefnyddio rhif yr hen ddarpariaeth.

(3) Wrth fewnosod is-raniad cyfan o destun (e.e. is-adran) mewn man lle mae is-raniad o’r un 
fath wedi ei ddiddymu o’r blaen, ni ddylai rhif y ddarpariaeth a ddiddymwyd gael ei ddefnyddio 
ar gyfer y ddarpariaeth newydd. 

(4) Os yr un olaf mewn cyfres oedd y ddarpariaeth a ddiddymwyd (e.e. yr is-adran olaf mewn 
adran), rhowch y rhif nesaf ar ôl y ddarpariaeth a ddiddymwyd i’r ddarpariaeth newydd. 
Er enghraifft, os yw adran yn gorffen ag is-adran (4) am fod is-adran (5) wedi ei diddymu, 
dylai is-adran newydd ar y diwedd gael ei rhifo â’r rhif (6) nid (4A).

Beth i’w gynnwys mewn diwygiadau testunol

7.25 Faint o destun i’w amnewid
(1) Y man cychwyn wrth ddrafftio amnewidiad yw y dylech amnewid cyn lleied o’r testun ag y bo 

modd. Ran amlaf, bydd yn llai tebygol o fynd o chwith ac yn ei gwneud yn haws i’r sawl sy’n 
darllen y Bil neu’r offeryn diwygio weld beth sy’n newid.

(2) Er hynny, i ddarllenydd y ddeddfwriaeth ddiwygio, neu ddarllenydd y ddeddfwriaeth sy’n 
cael ei diwygio, mewn rhai achosion bydd yn ddefnyddiol os byddwch yn amnewid testun 
ychwanegol (neu hyd yn oed amnewid darpariaeth gyfan yn hytrach na gwneud diwygiad 
ynddi).  Er enghraifft, gall hyn fod yn wir:
(a) pan fydd nifer o newidiadau cysylltiedig yn cael eu gwneud i un ddarpariaeth;
(b) pan fyddai grŵp o ddiwygiadau yn arwain yn y pen draw at newid holl sail y ddarpariaeth 

bresennol heb adael fawr ddim o’r testun blaenorol;
(c) pan fydd gwneud hynny yn peri ei bod yn haws adnabod y testun a amnewidiwyd 

(gweler paragraff 7.13(2));
(d) i wella cysondeb y ddarpariaeth ddiwygiedig, er enghraifft pan fyddai’r diwygiadau fel 

arall yn gadael y ddarpariaeth yn cynnwys cyfeiriadau at Weinidogion Cymru yn ogystal 
â chyfeiriadau at yr Ysgrifennydd Gwladol neu’r hen Gynulliad Cenedlaethol a’r rheiny 
bellach yn gorfod cael eu darllen fel cyfeiriadau at Weinidogion Cymru.
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(3) Pan geir diwygiadau blaenorol i’r ddarpariaeth sy’n cael ei diwygio, gall amnewid mwy o destun 
nag y mae ei angen mewn gwirionedd helpu hefyd yn y sefyllfaoedd a ganlyn:
(a) gall amnewid geiriau ychwanegol alluogi’r drafftiwr i amnewid yr holl destun a 

fewnosodwyd gan ddiwygiad cynharach, gyda’r canlyniad bod y ddarpariaeth ddiwygio 
gynharach yn ddiangen ac yn gallu cael ei diddymu (gweler hefyd baragraff 7.34);

(b) pan fo’r ddarpariaeth sydd i’w diwygio wedi ei diwygio o’r blaen heb ddiwygio’r testun, 
efallai y bydd amheuaeth ynghylch pa eiriau sydd i’w diwygio’n destunol. Efallai y byddwch 
yn gallu osgoi’r anhawster hwn drwy ddileu neu amnewid testun sy’n dechrau o flaen 
y geiriau sydd o dan amheuaeth ac sy’n dod i ben ar eu hôl (h.y. testun “o” air sy’n 
ymddangos o flaen y geiriau amheus “hyd at” air sy’n ymddangos ar eu hôl).33 

(4) Mae’r risgiau yn sgil amnewid mwy o destun nag sy’n angenrheidiol yn cynnwys:
(a) colli croesgyfeiriad, diwygiad annhestunol neu hen arbediad, a
(b) awgrymu bod newidiadau’n cael eu gwneud i destun nad yw’n newid mewn gwirionedd.

7.26 Diwygio cysyllteiriau ac atalnodi mewn darpariaethau sydd â pharagraffau
(1) Pan fo diwygiad yn diddymu neu’n amnewid paragraff neu is-baragraff a ddilynir gan gysylltair, 

mae angen bod yn glir a yw’r cysylltair yn cael ei dynnu ai peidio. Yn gyffredinol, bernir nad 
yw’r cysylltair yn rhan o’r paragraff neu’r is-baragraff, ond yr arfer yw egluro a oes bwriad i’r 
diwygiad effeithio ar y cysylltair ai peidio.

(2) Gan na fernir bod y cysylltair yn rhan o’r paragraff, ni ddylai’r diwygiad ddweud ei fod yn hepgor 
y paragraff “gan gynnwys“ y cysylltair. Yn hytrach, dylai diwygiad sy’n ymdrin â chysylltair gael 
ei roi yn y ffurf a ganlyn:

hepgorer paragraff (a) a’r “a” ar ei ôl
hepgorer paragraff (b) (ond nid y “neu” ar ei ôl)

(3) Gall mewnosod neu ddileu paragraff olygu nad oes angen cysylltair ar ôl paragraff arall 
mwyach neu y dylid ei symud. Os felly, bydd angen cynnwys diwygiadau i ddileu’r cysylltair 
presennol a (lle bo’n briodol) ychwanegu un newydd yn y lle cywir. Mae’n dderbyniol diddymu’r 
paragraff olaf a’r cysylltair sy’n ei ragflaenu mewn un diwygiad:

hepgorer paragraff (d) a’r “neu” o’i flaen

(4) Peidiwch â chynnwys diwygiadau sy’n cywiro’r atalnodi ar ddiwedd paragraffau neu  
is-baragraffau yn unig, heb effeithio ar y testun. Er enghraifft, wrth ddiddymu’r paragraff olaf 
mewn is-adran, peidiwch â chynnwys diwygiad newydd i amnewid y coma neu’r hanner colon 
ar ddiwedd y paragraff blaenorol ag atalnod llawn (ond gofalwch ymdrin ag unrhyw gysyllteiriau 
y mae angen eu dileu neu eu mewnosod).

7.27 Diwygio penawdau
(1) Mae’n dderbyniol diwygio pennawd darpariaeth neu set o ddarpariaethau. Yn benodol, gall fod 

yn fuddiol gwneud hyn os bydd diwygiad testunol i’r darpariaethau yn peri bod y pennawd yn 
ffug. Ond does dim angen diwygio pennawd dim ond am nad yw’n ddelfrydol ar gyfer y testun 
diwygiedig.

(2) Mewn rhai achosion bydd angen newid pennawd heb fod yna newid yn y testun o dan y 
pennawd. Mae’r rhain yn cynnwys achosion lle ychwanegir set gyfochrog o ddarpariaethau 
ar ôl darpariaethau presennol a bod angen penawdau rhwng y setiau cyfagos o ddarpariaethau 
a’u cysylltu â’i gilydd. Un enghraifft fyddai pe bai un o Ddeddfau Senedd y Deyrnas Unedig yn 
cynnwys darpariaethau a fyddai’n gymwys i Loegr yn unig a bod darpariaethau newydd yn cael 
eu mewnosod ar eu hôl a fyddai’n gymwys i Gymru yn unig.

33  Ceir nifer o enghreifftiau o’r dull hwn yn Atodlen 2 i Orchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013  
(e.e. paragraffau 1 ac 8-11). 
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(3) Dylid drafftio diwygiadau i benawdau yn yr un modd â diwygiadau i ddarpariaethau gweithredol 
(h.y. fel cyfarwyddiadau i fewnosod testun, ei amnewid neu ei hepgor).

(4) Mewn rhestr o ddiwygiadau i ddarpariaeth (megis adran neu reoliad), gall diwygiad i’r 
pennawd gael ei gynnwys ar ddechrau’r rhestr, a dyna’r dull arferol y dylid ei ddefnyddio wrth 
wneud cyfres o ddiwygiadau canlyniadol yn unig. Gan hynny, dylai diwygiad i bennawd adran 
ymddangos ar ôl y geiriau sy’n darparu bod yr adran yn cael ei diwygio “fel a ganlyn” ond o 
flaen y diwygiadau i’r deunydd gweithredol yn yr adran.

(5) Fel arall, os ydych yn gwneud diwygiadau mwy arwyddocaol i ddarpariaeth, efallai y byddai’n 
briodol gadael y diwygiad i’r pennawd tan y diwedd, ar y sail ei fod yn dilyn o’r newidiadau 
o sylwedd.

(6) Mae gan adran, rheoliad, Rhan, Pennod neu Atodlen “pennawd” yn hytrach na “teitl”. Ac ni 
ddywedir mai pennawd “i” y rhaniad perthnasol yn y ddeddfwriaeth ydyw, dim ond cyfleu ei fod 
yn perthyn iddo. Er enghraifft, gallai diwygiad gael ei wneud “ym mhennawd Rhan 3”.

(7) Dylid disgrifio croes-bennawd italig o flaen grŵp o ddarpariaethau, neu bennawd italig mewn 
Atodlen, fel “y pennawd italig o flaen” y ddarpariaeth yn dilyn y pennawd.

Pwyntiau eraill ynglŷn â drafftio diwygiadau ac effaith diwygiadau

7.28 Diwygio deddfwriaeth sy’n gymwys i rannau eraill o’r Deyrnas Unedig neu’n 
ymestyn iddynt

(1) Caiff Deddfau’r Cynulliad ddiwygio Deddfau Senedd y Deyrnas Unedig fel bod darpariaethau 
newydd yn cael eu mewnosod sy’n berthnasol i Gymru yn unig, neu fel bod darpariaethau 
presennol yn peidio â bod yn gymwys i Gymru. Yn yr un modd, caiff Gweinidogion Cymru wneud 
diwygiadau sy’n gymwys i Gymru yn unig mewn is-ddeddfwriaeth sy’n gymwys i rannau eraill 
o’r Deyrnas Unedig. 

(2) Wrth wneud y math hwn o ddiwygiad, gofalwch fod cymhwysiad tiriogaethol y darpariaethau 
sy’n deillio ohono yn y ddeddfwriaeth ddiwygiedig wedi ei ddatgan yn glir ar wyneb y 
ddeddfwriaeth honno. Bydd angen mewnosod geiriad sy’n disgrifio’r achosion y mae’r 
darpariaethau a fewnosodir neu a ddiwygir yn gymwys iddynt, oni bai bod rhywbeth yn 
y ddeddfwriaeth ddiwygiedig eisoes yn ymdrin â sut i’w cymhwyso’n gywir. 

(3) Peidiwch â drafftio diwygiad sy’n ymddangos fel pe bai’n gymwys yn gyffredinol, ond sydd wedi 
ei gyfyngu i Gymru gan ddarpariaeth sy’n eistedd yn y Ddeddf neu’r offeryn diwygio yn unig. 
Efallai y bydd yr effaith ar destun y ddeddfwriaeth ddiwygiedig yn aneglur, ac efallai na fydd 
darllenwyr y ddeddfwriaeth honno yn sylweddoli mai cyfyngedig yw cymhwysiad y diwygiad.

(4) Mae Deddfau’r Cynulliad ac offerynnau a wneir odanynt yn ymestyn i awdurdodaeth 
gyfreithiol Cymru a Lloegr yn unig, ond nid ydynt yn cynnwys darpariaethau ynghylch hyn 
(gweler paragraff 10.10). Mae’r dull hwn yr un mor gymwys pan fo Deddf neu offeryn yn diwygio 
neu’n diddymu darpariaethau mewn deddfwriaeth sy’n ymestyn y tu hwnt i Gymru a Lloegr. 
Does dim angen egluro mai ar gyfraith Cymru a Lloegr yn unig y mae’r diwygiad neu’r diddymiad 
yn effeithio, am na all Deddf gan y Cynulliad effeithio ar gyfraith unrhyw awdurdodaeth arall. 

(5) Yn achlysurol bydd darpariaeth bresennol yn ffurfio rhan o gyfraith Cymru a Lloegr ac o 
gyfraith yr Alban neu Ogledd Iwerddon, ond wedi peidio â bod yn gymwys i Loegr. Os bwriedir 
i’r ddarpariaeth beidio â bod yn gymwys i Gymru mwyach, y canlyniad mae’n debyg yw nad 
yw mwyach yn ffurfio rhan o gyfraith Cymru a Lloegr. Yn gyffredinol, y ffordd orau i gyflawni’r 
canlyniad hwn fydd diddymu’r ddarpariaeth: bydd y diddymiad yn cael effaith ar gyfraith Cymru 
a Lloegr ond nid cyfraith unrhyw awdurdodaeth arall.
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7.29 Dehongli testun a fewnosodir ac effaith testun a fewnosodir
(1) Pan fo Deddf neu offeryn yn mewnosod neu’n amnewid testun mewn darn presennol 

o ddeddfwriaeth, y rhagdybiaeth yw y bydd ystyr ac effaith y testun hwnnw yn cael eu 
llywodraethu gan y darpariaethau dehongli sy’n berthnasol i’r ddeddfwriaeth ddiwygiedig. 
Adlewyrchir y sefyllfa honno bellach yn adran 32 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019. 

(2) Gall y darpariaethau ynglŷn â dehongli sy’n gymwys i’r ddeddfwriaeth ddiwygiedig fod yn 
wahanol i’r rhai sy’n gymwys i’r Ddeddf neu’r offeryn diwygio. Gan hynny, efallai y bydd 
achosion lle gallai’r un gair neu ddarpariaeth gael effaith wahanol yn ôl p’un a yw’n ymddangos 
mewn diwygiad i ddeddfwriaeth bresennol ynteu mewn darpariaeth sy’n sefyll ar ei thraed ei 
hun yn y ddeddfwriaeth newydd.

(3) Mae’r darpariaethau dehongli sy’n gymwys i Ddeddf gan y Cynulliad newydd neu is-offeryn 
Cymreig newydd yn cynnwys Rhan 2 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019. Ond bydd deunydd 
a fewnosodwyd yn y mathau a ganlyn o ddeddfwriaeth yn dod o dan Ddeddf Dehongli 1978:
(a) Deddfau Senedd y Deyrnas Unedig; 
(b) Deddfau’r Cynulliad a gafodd y Cydsyniad Brenhinol cyn 2020;
(c) Mesurau’r Cynulliad;
(d) Is-offerynnau Cymreig a wnaed cyn 2020;
(e) deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir.

(4) Mae i’r mwyafrif o’r rheolau yn Neddf 2019 yr un effaith â’r rhai yn Neddf 1978, ac maent 
yn ddarostyngedig i unrhyw fwriad croes yn yr un modd â’r rheolau yn Neddf 1978. Er hynny, 
wrth ddrafftio diwygiadau i ddeddfiadau y mae Deddf 1978 yn gymwys iddynt, bydd angen ichi 
fod yn ymwybodol o’r gwahaniaethau rhwng y rheolau yn y ddwy Ddeddf. Mae’r tabl a ganlyn 
yn crynhoi rhai o’r prif wahaniaethau.

Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019, 
Rhan 2

Deddf Dehongli 1978

Darpariaeth gulach ar gyfer arfer pwerau’n 
rhagolygol (gweler paragraffau 10.7 a 10.9)

Darpariaeth letach ar gyfer arfer pwerau’n 
rhagolygol

Pŵer cyffredinol i amrywio cyfarwyddydau 
a’u tynnu’n ôl (gweler paragraff 9.17)

Dim darpariaeth ynghylch cyfarwyddydau 
(felly gall fod angen pŵer pendant i’w 
hamrywio neu eu tynnu’n ôl)

Mae cyfeiriadau at ddeddfiadau eraill yn 
gyfeiriadau atynt fel y’u diwygiwyd unrhyw 
bryd (gweler paragraff 6.8)

Nid yw cyfeiriadau at ddeddfiadau eraill o 
reidrwydd yn cynnwys diwygiadau’r dyfodol 

Mae’r ddeddfwriaeth yn rhwymo’r Goron oni 
bai ei bod yn gwneud darpariaeth bendant 
fel arall (gweler paragraff 10.4)

Dim darpariaeth ynghylch hyn (felly gall 
fod angen darpariaeth bendant i amnewid 
y rhagdybiaeth nad yw’r Goron wedi 
ei rhwymo)

Mae’r ddiffiniad diofyn o “Cymru” 
yn cynnwys tir a’r môr tiriogaethol 
(gweler paragraff 3.25)

Mae’r diffiniad diofyn o “Cymru” yn cynnwys 
ardaloedd cynghorau sir a chynghorau 
bwrdeistref sirol yn unig (h.y. tir)
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7.30 Cysondeb ag arddull y deddfwriaeth wreiddiol
(1) At ei gilydd, dylai testun sy’n cael ei fewnosod mewn deddfwriaeth sy’n bodoli eisoes ddilyn 

argymhellion y canllawiau hyn. Ond, mae cysondeb ag arddull y ddeddfwriaeth wreiddiol 
hefyd yn ystyriaeth berthnasol, a gall fod yn rheswm dros wyro oddi wrth y canllawiau hyn 
mewn achosion lle gallai eu dilyn beri dryswch gwirioneddol. Mae’r achos o blaid cysondeb 
â’r gwreiddiol yn debygol o fod yn gryfach wrth fewnosod geiriau mewn darpariaeth bresennol 
nag wrth fewnosod darpariaethau cyfan newydd. 

(2) Dylai testun a fewnosodir a thestun a amnewidir fel arfer osgoi defnyddio iaith hynafol a geiriau 
diangen. Yn Saesneg ni ddylent ddefnyddio “shall” oni fydd yn cael ei fewnosod mewn testun 
sydd eisoes yn defnyddio “shall” yn yr un modd, a dylent ddefnyddio iaith sy’n niwtral o ran 
rhywedd lle bynnag y bo modd. I gael rhagor o arweiniad yn hyn o beth, gweler paragraffau 
3.14 a 3.24.

(3) Pan fo effaith deddfwriaeth wedi ei newid gan addasiad annhestunol, gallai drafftio testun 
i’w fewnosod yn yr un modd â’r gwreiddiol arwain at y canlyniad anghywir. Mae angen gofal 
arbennig lle roddodd deddfwriaeth swyddogaethau i’r Ysgrifennydd Gwladol sydd wedi 
eu trosglwyddo wedyn i Weinidogion Cymru. Gallai mewnosod cyfeiriadau newydd at yr 
Ysgrifennydd Gwladol roi swyddogaethau newydd i’r person anghywir. 

7.31 Atalnodi diwygiadau
(1) Dylai testun a fewnosodir neu a amnewidir gael ei atalnodi yn yr un modd â’r testun sy’n cael 

ei ddiwygio. Er enghraifft, dylai ddilyn yr un dull â’r gwreiddiol wrth ddefnyddio coma neu 
hanner colon ar ddiwedd paragraff.

(2) Dylai atalnodi sy’n ffurfio rhan o’r ddarpariaeth ddiwygio (yn hytrach na rhan o’r testun 
a fewnosodir neu a amnewidir) gael ei gynnwys y tu allan i’r dyfynodau. Ond os bydd 
geiriau a fewnosodir neu a amnewidir yn gorffen ag atalnod llawn o flaen y dyfynodau cloi, 
peidiwch â chynnwys atalnod llawn arall ar ôl y dyfynodau cloi.

Ymdrin â darpariaethau sydd wedi eu diwygio neu sydd heb fod mewn grym eto 

7.32 Diwygio darpariaethau nad ydynt mewn grym eto
(1) Peidiwch ag anwybyddu deddfwriaeth nad yw eto mewn grym. At ei gilydd dylech dybio y bydd 

deddfwriaeth sydd heb gychwyn yn dod i rym, a’i chadw mewn cyflwr lle y gallai gael ei dwyn 
i rym. Felly os yw’r polisi y tu ôl i Fil neu offeryn yn gofyn am newidiadau i ddarpariaeth, neu os 
byddai’n gofyn am newidiadau pe bai mewn grym, dylai’r ddarpariaeth gael ei diwygio yn unol 
â hynny fel arfer. 

(2) Weithiau ceir cwestiwn a yw diwygiad i Ddeddf gael ei ddwyn i rym drwy ddefnyddio pwerau 
yn y Ddeddf ddiwygio ynteu pwerau yn y Ddeddf sydd wedi ei diwygio.

(3) Y peth cyntaf i’w nodi yw bod sut a phryd y daw darpariaethau Deddf i rym yn cael eu pennu 
gan y Ddeddf honno. Mae hyn yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau yn y Ddeddf honno 
sy’n diwygio deddfwriaeth bresennol nad yw mewn grym eto. Ar y llaw arall, ni fwriedir i 
ddarpariaethau mewn Deddf ynghylch pa bryd y daw i rym fod yn gymwys, adeg deddfu, i’r holl 
destun fod yn  gymwys i’r holl destun sy’n digwydd cael ei ychwanegu ati drwy ddiwygiadau gan 
Ddeddfau diwygio diweddarach.

(4) Mewn rhai achosion, fe all ac fe ddylai’r drafftiwr ddibynnu ar y ddarpariaeth “dod i rym” yn 
y Ddeddf ddiwygio. Er enghraifft, os oes yna bolisi y dylai’r ddarpariaeth sydd heb ei chychwyn 
mewn Deddf gynharach ddod i rym a gweithredu am gyfnod heb y diwygiad sy’n cael ei wneud 
gan y Ddeddf ddiwygio, dim ond ar y ddarpariaeth yn y Ddeddf ddiwygio y gellir dibynnu i ddod 
â’r diwygiad i rym yn nes ymlaen.
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(5) Neu unwaith eto, gall diwygiad olygu mewnosod darpariaeth annibynnol a all fod yn 
effeithiol heb gyfeirio at ddiwygio darpariaethau cyfagos yn y Ddeddf sydd heb eu cychwyn. 
Gallai darpariaeth ychwanegol o’r fath gael ei dwyn i rym yn llawn gan y Ddeddf ddiwygio neu 
odani, a hynny heb ddibynnu ar y darpariaethau cychwyn yn y Ddeddf sydd wedi ei diwygio.

(6) Gall fod achosion lle byddai drafftiwr am i’r testun sy’n cael ei ychwaneg gan Fil ddod i rym yn 
unol â’r darpariaethau yn y Ddeddf sy’n cael ei diwygio. Er enghraifft, fe allai’r drafftiwr fod am 
i bŵer y Ddeddf i wneud darpariaeth drosiannol mewn cysylltiad â dod â’r Ddeddf i rym fod yn 
gymwys i’w darpariaethau fel y maen nhw wedi eu diwygio gan y Bil. Mae hyn yn arbennig o 
debyg efallai pan nad oes gan y diwygiad ystyr ar ei ben ei hun.

(7) Weithiau gall fod yn amlwg bod y diwygiad sy’n cael ei wneud gan y Bil yntau’n addasu 
darpariaethau’r Ddeddf ynglŷn â dod i rym drwy ymhlygiad fel eu bod yn gymwys i’r testun 
diwygiedig yn yr un modd ag y bydden nhw wedi bod yn gymwys i’r testun heb ei ddiwygio. 
Mae’r ymagwedd hon yn ymddangos yn fwyaf rhesymol pan na all y testun a ychwanegir 
gan y diwygiad weithredu’n annibynnol ar y ddarpariaeth sy’n cael ei diwygio.

(8) Ond os nad yw’n amlwg mewn unrhyw achos penodol mai dyma fwriad y Ddeddf ddiwygio, 
yna bydd angen darpariaeth benodol er mwyn cymhwyso darpariaethau’r Ddeddf sy’n cael 
ei diwygio pan ddaw i rym. 

7.33 Diwygio darpariaeth sy’n destun diwygiad nad yw mewn grym
(1) Os yw darpariaeth mewn Deddf neu offeryn presennol yn destun diwygiad neu amnewidiad 

cyfan nad yw mewn grym yn llawn eto, bydd angen ichi ystyried fersiwn wreiddiol y ddarpariaeth 
a’r fersiwn a ddiwygiwyd neu a amnewidiwyd, ill dwy. Gall polisi Bil neu offeryn newydd olygu 
bod angen diwygio’r ddwy fersiwn.

(2) Pan geir dwy fersiwn o ddarpariaeth bresennol, dylai’r darpariaethau diwygio mewn Bil 
neu offeryn newydd bob amser egluro pa fersiwn sy’n cael ei diwygio. Gallant wneud hynny 
drwy gyfeirio:
(a) at y ddarpariaeth fel y’i diwygiwyd neu fel y’i hamnewidiwyd gan y ddeddfwriaeth ddiwygio 

sydd heb gychwyn (wrth gyfeirio at y fersiwn arfaethedig), neu 
(b) at y ddarpariaeth “fel y mae’n cael effaith cyn” i’r diwygiad neu’r amnewidiad ddod i rym 

(gan olygu’r hen fersiwn). 

(3) Hyd yn oed os oes angen yr un diwygiad i’r ddwy fersiwn o’r ddarpariaeth, gall fod yn 
ddefnyddiol egluro mai’r bwriad yw bod y diwygiad yn gymwys i’r ddarpariaeth “fel y mae’n cael 
effaith cyn ac ar ôl” i’r diwygiad neu’r amnewidiad cynharach ddod i rym.

(4) Os ydych yn diwygio testun sydd i’w fewnosod yn Neddf X gan un o ddarpariaethau Deddf Y nad 
yw eto mewn grym, at ei gilydd mae’n ddigonol gweithredu ar y ddarpariaeth ddiwygio yn Neddf 
Y (er ei bod hefyd yn bosibl diwygio’r ddarpariaeth arfaethedig yn Neddf X). Yn y naill achos 
neu’r llall, mae’n ddefnyddiol cynnwys geiriad i ddangos eich bod yn diwygio testun y mae 
Deddf Y yn ei fewnosod yn Neddf X. Er enghraifft:

Yn Atodlen 1 i Ddeddf Y, ym mharagraff 2, yn yr is-adran (1A) sydd wedi ei 
mewnosod yn adran 5 o Ddeddf X, …
Yn adran 5 o Ddeddf X, yn yr is-adran (1A) sydd wedi ei mewnosod gan baragraff 2 
o Atodlen 1 i Ddeddf Y, …

(5) Weithiau bydd diwygiad cynharach sy’n mewnosod darpariaeth mewn Deddf mewn grym yn 
rhannol (er enghraifft, pan fo darpariaeth gyffredinol newydd ynghylch apelau mewn grym yn 
achos rhai mathau o apêl ond nid rhai eraill). I’r graddau y mae’r ddarpariaeth a fewnosodir 
mewn grym, bydd angen ichi weithredu ar y ddarpariaeth honno yn y Ddeddf ddiwygiedig 
(p’un a ydych hefyd yn gweithredu ar y Ddeddf ddiwygio i’r graddau nad yw mewn grym ai peidio).
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(6) Mae’r sefyllfa yn debyg os yw’r polisi newydd yn golygu na ddylai darpariaeth sydd heb gychwyn 
yn Neddf Y sy’n mewnosod deunydd yn Neddf X gael effaith. Os yw’r mewnosodiad yn gymwys 
i Gymru yn unig ac nad yw mewn grym at unrhyw ddiben, mae’n ddigon ei ddiddymu a dim 
byd arall. Ond mae hefyd yn gallu bod yn fuddiol cynnwys diwygiad i Ddeddf X i’w gwneud 
yn glir bod y testun a fewnosodwyd yn rhagolygol yn cael ei dynnu (yn ogystal â diddymu’r 
ddarpariaeth yn Neddf Y); ac fe fydd angen gwneud hyn os yw’r mewnosodiad mewn grym 
at unrhyw ddiben.

7.34 Diwygio darpariaeth yn ddarostyngedig i ddiddymiad nad yw mewn grym
(1) Peidiwch ag anwybyddu darpariaeth dim ond am ei bod yn ddarostyngedig i ddiddymiad sydd 

heb ddod i rym. Dylai’r ddarpariaeth gael ei diwygio os yw polisi eich Bil neu’ch offeryn yn gofyn 
am newid yn y ddarpariaeth cyhyd ag y bo’n parhau heb ei diddymu.

(2) Pan fo Bil yn diwygio darpariaeth sy’n destun diddymiad sydd heb gychwyn, efallai y bydd yna 
gwestiwn a fydd y diddymiad, pan ddaw i rym, yn gymwys i’r ddarpariaeth fel y’i diwygir wedyn. 
Bydd angen i’r drafftiwr wirio y darpariaethau sy’n ymwneud â’r diddymiad a sut mae’n dod 
i rym yn y Ddeddf sy’n cynnwys y diddymiad. 

(3) Os yw’r diddymiad wedi ei gynnwys mewn Deddf neu offeryn y mae Rhan 2 o Ddeddf 
Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn gymwys iddo, mae adran 25 o’r Ddeddf honno yn creu 
rhagdybiaeth bod y ddarpariaeth ddiddymu yn cyfeirio at y ddarpariaeth wreiddiol fel 
y’i diwygiwyd unrhyw bryd.

(4) Serch hynny, dylai diwygiad i’r ddarpariaeth wreiddiol gynnwys geiriad i ddangos bod disgwyl 
iddi gael ei diddymu. Un ateb posibl yw i’r Bil wneud darpariaeth ddarfodol nad yw’n cael 
effaith hyd nes bod y diddymiad mewn grym yn llwyr. 

(5) Weithiau bydd darpariaeth sydd heb ei diddymu eto wedi darfod, sy’n golygu na all y 
sefyllfaoedd yr arferai fod yn gymwys iddynt fodoli mwyach. Os yw darpariaeth wedi darfod, 
gall gael ei hanwybyddu yn hytrach na’i diwygio, hyd yn oed os yw’n destun diddymiad nad 
yw mewn grym eto. Does dim pwynt diweddaru darpariaeth sydd heb unrhyw effaith ymarferol 
mwyach. Ond gofalwch fod y ddarpariaeth wedi darfod mewn gwirionedd – gall y ffaith nad 
yw’r diddymiad wedi ei ddwyn i rym awgrymu bod penderfyniad wedi ei wneud i gadw’r 
ddarpariaeth mewn grym.

7.35 Diddymu diwygiadau a diddymiadau cynharach
(1) Gall diwygiad i ddarpariaeth olygu bod diwygiad cynharach iddi wedi pallu’n llwyr, er enghraifft 

am fod y diwygiad newydd yn diddymu neu’n amnewid y cyfan o’r ddarpariaeth wreiddiol neu 
bopeth a fewnosodwyd gan y diwygiad blaenorol. Arfer da yw diddymu’r diwygiad cynharach os 
yw wedi pallu’n llwyr. Os nad yw diwygiad cynharach wedi pallu’n llwyr, peidiwch â’i ddiddymu.

(2) Nid peth anghyffredin yw ddiddymu deddfiadau diddymu cynharach. Ond os ydych chi wrthi 
bellach yn diddymu gweddill y Ddeddf a oedd yn cynnwys y diddymiad cynharach, mae hi fel 
arfer yn fwy cymen ac yn llai dryslyd i’r darllenydd os byddwch yn diddymu’r cyfan o’r Ddeddf 
honno yn hytrach na thorri darpariaeth ddiddymu allan ohoni. Nid yw diddymu diddymiad 
cynharach yn adfywio’r deddfiad a ddiddymwyd o’r blaen: gweler adran 33 o Ddeddf 
Deddfwriaeth (Cymru) 2019. Ond os oedd yna arbedion ynglŷn â’r diddymiad cynharach, 
bydd angen ystyried a oes angen gwneud unrhyw beth i ddiogelu effaith y rheiny.
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Addasiadau annhestunol

7.36 Defnyddio addasiadau annhestunol
(1) Mae addasiad annhestunol (neu “glos”) yn addasiad ar ddeddfiad na fwriedir iddo arwain 

at newid yn nhestun y deddfiad hwnnw pan gyhoeddir ef nesaf.

(2) Gall addasiadau annhestunol gael eu defnyddio i gymhwyso darpariaethau sydd eisoes yn bod 
at ddiben neu achos newydd, a all osgoi’r angen am ailadrodd helaeth ar ddeunydd tebyg iawn. 
Er hynny, gall y math hwn o addasiad wneud bywyd yn fwy anodd i ddarllenwyr, a fydd yn gorfod 
llunio stori’r sefyllfa newydd ar sail dwy set o ddarpariaethau. Gan hynny, mae’n fwy tebygol 
o fod yn briodol pan fo’r addasiadau y mae eu hangen ar gyfer y sefyllfa newydd yn gymharol 
syml neu’n fach o ran eu nifer; os ydynt yn helaeth, mae yn aml yn well nodi’r darpariaethau 
ar gyfer y sefyllfa newydd yn llawn.

(3) Os cafodd y ddeddfwriaeth bresennol ei deddfu yn uniaith Saesneg, ni fydd ei chymhwyso at 
sefyllfa newydd gydag addasiadau annhestunol yn cynhyrchu darpariaethau cwbl ddwyieithog 
ar gyfer y sefyllfa newydd. Un o fanteision ailddatgan y darpariaethau yn llawn gyda’r 
addasiadau angenrheidiol yw y bydd yna destun dwyieithog. 

(4) Gall y ffaith bod darpariaeth wedi ei chymhwyso at sefyllfa arall gydag addasiadau ei gwneud 
yn anos hefyd i ddrafftwyr ddeddfwriaeth y dyfodol benderfynu sut i gyfeirio at y ddarpariaeth 
neu ei diwygio. Ac os caiff y ddarpariaeth ei diwygio yn nes ymlaen, bydd angen ystyried a yw’r 
addasiadau yn dal yn gymwys iddi, ac a oes angen eu diwygio er mwyn iddynt barhau i weithio. 
Bydd angen ichi gadw mewn cof effaith adran 25 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 
(sy’n darparu bod cyfeiriadau at ddeddfiadau yn gyfeiriadau atynt fel y’u diwygiwyd unrhyw 
bryd), a hynny mewn darpariaethau glosio mewn Deddfau ac offerynnau, ac mewn cyfeiriadau 
diweddarach at y darpariaethau y maent wedi eu haddasu.

(5) Gall addasiadau annhestunol gael eu defnyddio hefyd i’w gwneud yn ofynnol i ddarpariaeth 
bresennol gael ei darllen mewn ffordd wahanol, naill ai’n gyffredinol ynteu at ddibenion 
penodol. Mae’r math hwn o addasiad yn codi materion tebyg iawn, ond gall fod yn arbennig 
o ddefnyddiol fel ffordd o ymdrin â sefyllfa anarferol neu dros dro. Nid yw’r ddarpariaeth glosio 
yn diwygio testun y ddarpariaeth bresennol ac felly gellir ei hanwybyddu mewn achosion 
cyffredin neu ar ôl i’r amgylchiadau yr oedd yn gymwys odanynt ddod i ben.

7.37 Yr angen i osgoi’r ffurfiau a ddefnyddir mewn diwygiadau testunol
(1) Mae achlysuron wedi bod pan nad yw wedi bod yn glir i’r darllenwyr a yw rhywbeth yn addasiad 

testunol ynteu’n addasiad annhestunol. Weithiau mae cyhoeddwyr cyfreithiol hyd yn oed wedi 
argraffu addasiadau annhestunol fel diwygiadau testunol. Felly, mae’n bwysig ei gwneud yn 
glir beth yw’r bwriad, ac osgoi ysgrifennu addasiadau annhestunol fel eu bod yn edrych fel 
diwygiadau testunol.

(2) Weithiau mae addasiadau annhestunol wedi eu drafftio yn yr un ffurf yn y bôn â diwygiad 
testunol, gyda’r unig wahaniaeth i’w weld yn y geiriau agoriadol. “Er engraifft (i’w hosgoi):

(1)   Mae adran 3 yn gymwys i Weinidogion Cymru fel y mae’n gymwys i awdurdod 
lleol ond gyda’r addasiadau a ganlyn—
(a) yn is-adran (1) yn lle “yn ei ardal” rhodder “yng Nghymru”; a
(b) yn is-adran (2) hepgorer “gyda chytundeb Gweinidogion Cymru”.

(3) Byddai’n hawdd camgymryd hyn am ddiwygiad testunol. Mae’r geiriau agoriadol yn rhoi awgrym 
mai rhywbeth heblaw diwygiad testunol yw’r bwriad, ond mae’r gweddill yn union yr un fath â 
diwygiad testunol. Byddai’n arbennig o hawdd colli golwg ar y geiriau agoriadol pe bai’r rhestr 
o amnewidiadau a newidiadau eraill yn hir iawn.
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(4) Byddai’n gliriach, i ddechrau, pe bai’r modd dibynnol yn cael ei ddefnyddio er mwyn dangos 
nad oes bwriad i’r testun gael ei amnewid gan destun gwahanol mewn gwirionedd. Er engraifft:

(1)   Mae adran 3 yn gymwys i Weinidogion Cymru fel y mae’n gymwys i awdurdod 
lleol ond fel pe bai—
(a) “yng Nghymru” yn cael ei roi yn lle “yn ei ardal” yn is-adran (1), a
(b) “gyda chytundeb Gweinidogion Cymru” yn cael ei hepgor yn is-adran (2).

(5) Ond gwell byth fyddai osgoi cyfeirio at amnewid yn gyfan gwbl. Y dull a argymhellir felly yw hyn. 
Er engraifft:

(1)   Mae adran 3 yn gymwys i Weinidogion Cymru fel y mae’n gymwys i awdurdod 
lleol ond fel pe bai—
(a) y cyfeiriad yn is-adran (1) at ardal yr awdurdod yn gyfeiriad at Gymru; a
(b) y cyfeiriad yn is-adran (2) at gytundeb Gweinidogion Cymru wedi ei hepgor.
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Pennod 8: Cyfnodau Amser

34  Bwriedir i’r canllawiau adlewyrchu dull llysoedd Cymru a Lloegr o ddehongli cyfnodau amser a nodir yn y deddfwriaeth ddomestig. 
O ran offerynnau’r UE, gan gynnwys y rhai a ddaw’n ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir ar y diwrnod ymadael, 
mae’r rheolau ar ddehongli cyfnodau amser wedi eu nodi yn Rheoliad (EEC, Euratom) Rhif 1182/71 y Cyngor ar 3 Mehefin 1971 
(a fydd ei hun yn dod yn ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir ar y diwrnod ymadael).

8.1 Rhagymadrodd
(1) Yn aml gall nodi dechrau neu ddiwedd cyfnod o amser a grybwyllir mewn deddfwriaeth 

greu canlyniadau pwysig, megis pennu pa bryd y bydd rhaid i berson gyflwyno cais neu 
roi hysbysiad. 

(2) Wrth ddisgrifio cyfnod penodol o amser, dylech geisio sicrhau:
(a) y gwyddys yn sicr pa bryd y mae’r cyfnod yn dechrau ac yn gorffen;
(b) bod y geiriad yn ei gwneud mor hawdd â phosibl i’r darllenydd ddeall pa bryd y mae’r 

cyfnod yn dechrau ac yn gorffen, heb orfod cyfeirio at y gyfraith achosion;
(c) bod y cyfnod yn cael ei fynegi mor syml ag y bo modd.

(3) Mae’r Bennod hon yn cynnwys canllawiau ar fynegi cyfnodau amser mewn ffyrdd sy’n bodloni’r 
amcanion hyn34.

(4) I gael canllawiau ar gyfeirio at rifau a dyddiadau, gweler Pennod 3.

8.2 Cyfnodau a sbardunir gan ddigwyddiadau: ffracsiynau o ddiwrnodau
(1) Yn aml bydd angen i ddeddfwriaeth ddisgrifio cyfnod drwy gyfeirio at ddigwyddiad. 

Un enghraifft yw cyfnod o 14 o ddiwrnodau i apelio yn erbyn penderfyniad: yma, y digwyddiad 
sy’n sbarduno dechrau’r cyfnod yw’r penderfyniad y byddai’r apêl yn cyfeirio ato.

(2) Yn yr enghraifft hon, gellid tybio y dylai’r cyfnod i apelio redeg o’r ennyd y gwneir y 
penderfyniad. Ond byddai hynny’n peri problemau, a hynny am y bydd y penderfyniad 
wedi ei wneud ran o’r ffordd drwy ddiwrnod, er bod cyfnod apelio sy’n cael ei fynegi mewn 
diwrnodau (neu wythnosau, misoedd neu flynyddoedd) cyfan yn cael ei gyfrif o ddechrau 
diwrnod. Y cwestiwn yw, pa ddiwrnod? Mater o bolisi yw a ddylai diwrnod y penderfyniad neu’r 
digwyddiad arall gael ei gynnwys ai peidio, ond nid yw’r cyfarwyddiadau bob amser yn glir 
yn hyn o beth.

(3) Os ydych chi am hepgor diwrnod y digwyddiad sbarduno, y dull gorau mae’n debyg yw dechrau’r 
cyfnod gyda’r diwrnod ar ôl diwrnod y digwyddiad, a’i gwneud yn ofynnol i gamau gael eu 
cymryd “o fewn” y cyfnod perthnasol (gweler isod). Ond o ran y polisi, mae’n bosibl y bydd yn 
anghywir i’r cyfnod ar gyfer apelio ddechrau rhedeg ar ddechrau’r diwrnod ar ôl y penderfyniad, 
gan y byddai hynny’n atal apêl a gâi ei gwneud ar ddiwrnod y penderfyniad.

(4) Os yw’r cyfnod yn dechrau ar ddechrau diwrnod y digwyddiad, yn dechnegol bydd yn cynnwys 
y rhan o’r diwrnod cyn i’r digwyddiad ddigwydd. Mae’n bosibl na fydd hyn yn peri problem yn 
ymarferol (er enghraifft, bydd yn amhosibl apelio yn erbyn penderfyniad cyn i hwnnw gael 
ei wneud). Ond os yw’r cyfnod ar gyfer apelio neu gymryd camau eraill yn fyr, fe allai fod yn 
werth ystyried a ddylai nifer y diwrnodau gael ei gynyddu o un, o ran polisi, er mwyn cymryd 
i ystyriaeth y ffaith na fydd y diwrnod cyntaf ar gael yn ymarferol.

(5) Efallai na fydd y canlyniad iawn yn cael ei gynhyrchu bob amser os dechreuir cyfnod ar 
ddechrau’r diwrnod y mae digwyddiad penodol yn digwydd: mae angen i bob achos gael ei 
ystyried ar sail ei ragoriaethau ei hun. Os yw’n bwysig cynnwys dim ond y rhan o’r diwrnod ar 
ôl y digwyddiad, bydd angen i’r gwaith drafftio egluro mai’r rhan honno o’r diwrnod yn unig sydd 
wedi ei chynnwys.
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8.3 Disgrifio dechrau cyfnod
(1) Un ffordd ddiamwys o sicrhau y bydd cyfnod yn dechrau ar ddechrau diwrnod penodol yw 

disgrifio’r cyfnod fel (dyweder) “14 o ddiwrnodau gan ddechrau â[‘r diwrnod hwnnw]”. Os yw’r 
polisi’n golygu y dylai’r cyfnod gynnwys y cyfan o’r diwrnod o dan sylw, dyma’r ffurf a ddylai gael 
ei ffafrio. 

(2) Peidiwch â chyfeirio at gyfnod yn dechrau “ar” diwrnod penodol, am fod hynny’n codi’r cwestiwn 
o faint o’r gloch yn union ar y diwrnod dan sylw y bydd y cyfnod yn dechrau. (Gall darparu i 
rywbeth gael effaith “ar” ddiwrnod penodol hefyd beri problemau am yr un rheswm. Ni ddylid 
defnyddio’r dull hwn, ac eithrio yn achos darpariaethau sy’n dod â deddfwriaeth i rym: 
gweler Pennod 10.35)

(3) Hefyd, osgowch gyfeirio at gyfnod yn rhedeg “o” diwrnod neu ddigwyddiad penodol, am fod 
y ffurfiau hyn yn amwys yn eu defnydd arferol. Er y bydd llys fel arfer yn dehongli’r cyfnod o 
ddyddiau neu fisoedd “o” ddigwyddiad penodol fel pe na bai’n cynnwys diwrnod y digwyddiad, 
mae’n ddigon posibl na fydd darllenwyr y ddeddfwriaeth yn ymwybodol o hynny.

(4) At ei gilydd, bydd cyfnod a ddisgrifir fel nifer o ddiwrnodau “ar ôl” digwyddiad penodol hefyd yn 
cael ei gymryd fel pe na bai’n cynnwys y diwrnod y bydd y digwyddiad yn digwydd. Ond os yw’r 
polisi’n gofyn am hepgor diwrnod y digwyddiad, defnyddiwch ffurf gliriach. 

(5) Un opsiwn yw cyfeirio at y cyfnod “ar ôl y diwrnod pan” fydd y digwyddiad yn digwydd 
(yn hytrach na chyfnod ar ôl y digwyddiad ei hun). Ffordd arall o osgoi amwysedd yw darparu 
bod y cyfnod yn dechrau ar ddechrau’r diwrnod nesaf, drwy gyfeirio at gyfnod “gan ddechrau 
â’r diwrnod ar ôl y diwrnod pan” fydd y digwyddiad yn digwydd. 

8.4 Disgrifio diwedd cyfnod
(1) Pan fo angen ichi gyfeirio at ddiwedd cyfnod, gallai cyfeirio at y cyfnod “gan orffen â” diwrnod 

penodol ei gwneud yn glir bod y diwrnod yn cael ei gyfrif yn y cyfnod.

(2) Osgowch gyfeirio at gyfnod sy’n dod i ben “ar” diwrnod penodol, a allai arwain at amheuaeth 
ynghylch faint o’r gloch ar y diwrnod hwnnw y daw’r cyfnod i ben.

(3) Wrth gyfeirio at ddiwedd cyfnod, mae deddfwriaeth weithiau yn cyfeirio yn Saesneg 
at ei “expiry”. Fel arfer, mae’r un effaith yn bosibl, mewn Saesneg ychydig yn gliriach, 
drwy ddefnyddio’r gair “end”. “Diwedd” a ddefnyddir yn y testun Cymraeg i gyfateb i’r ddau.

8.5 “O fewn” cyfnod neu “cyn diwedd” cyfnod
(1) Bydd deddfwriaeth yn aml yn gofyn bod rhywbeth yn cael ei wneud “o fewn” cyfnod penodol 

neu “cyn diwedd” cyfnod. Ni fydd y ffurfiau hyn o reidrwydd yn arwain at yr un canlyniad.

(2) Mae gofyniad bod rhaid gwneud rhywbeth “o fewn” 3 wythnos yn dechrau ar ddyddiad penodol 
yn cyfyngu ar yr amser y caniateir i’r camau gael eu cymryd ynddo i’r cyfnod hwnnw o 3 
wythnos. Mae’n ymddangos y byddai gofyniad bod rhaid i gamau gael eu cymryd “cyn diwedd” 
y cyfnod o 3 wythnos yn caniatáu i’r camau gael eu cymryd unrhyw bryd hyd at ddiwedd y 
cyfnod, gan gynnwys unrhyw bryd cyn i’r cyfnod ddechrau. (Ond efallai na fyddai’n cael yr 
effaith honno os dangosir bod yna fwriad gwahanol.36)

(3) Mewn rhai achosion, byddai effaith ymarferol y ddwy ffurf yr un fath beth bynnag. Un enghraifft 
fyddai lle mae’n rhaid rhoi copi o ddogfen o fewn/cyn diwedd 3 wythnos gan ddechrau ar 
y dyddiad pan ddaw’r ddogfen i fodolaeth. Ond mewn achosion eraill, fe allai’r ddau eiriad 
gwahanol arwain at ganlyniadau sylweddol wahanol.

(4) Mae’n ymddangos bod gofyniad bod rhaid gwneud rhywbeth “erbyn diwedd” cyfnod yr un fath 
â gofyniad bod rhaid ei wneud “cyn diwedd” y cyfnod.

35  Yn achos darpariaeth sy’n dod â deddfwriaeth i rym ar ddiwrnod penodol, mae adran 29 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn ei 
gwneud yn glir y daw’r ddeddfwriaeth i rym ar ddechrau’r diwrnod.

36 Gweler R (Hillingdon LBC) v Secretary of State for Transport [2017] EWHC 121 (Admin).
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8.6 Ymdrin â diwedd cyfnodau ac osgoi bylchau rhwng cyfnodau
(1) Yn aml bydd angen i ddeddfwriaeth ddisgrifio cyfnodau sy’n rhedeg yn olynol, neu wahaniaethu 

rhwng pethau sy’n digwydd cyn ac ar ôl pwynt penodol mewn amser. Yn yr achosion hyn mae’n 
bwysig osgoi creu bylchau anfwriadol neu orgyffwrdd anfwriadol rhwng cyfnodau.

(2) Pan fwriedir i ddarpariaeth gael effaith neu beidio â chael effaith pan ddaw cyfnod i ben, 
at ei gilydd mae’n ddigonol darparu i’r newid yn yr effaith gyfreithiol ddigwydd “ar ddiwedd 
y cyfnod” (a dyma’r dull a ddefnyddir i ddod â darpariaethau i rym ar ddyddiad penodedig: 
gweler paragraff 10.7). Bydd hyn yn golygu bod y sefyllfa newydd yn gymwys i’r amser ar ôl 
diwedd y cyfnod yn.

(3) Weithiau, gall fod yn ddymunol i ddarpariaeth egluro ei bod yn cyfeirio at rywbeth a fydd yn 
digwydd cyn gynted ag y bydd cyfnod o amser wedi dod i ben, neu at ddiwrnod neu gyfnod 
sy’n dilyn yn syth ar ôl y cyfnod o dan sylw heb fwlch. Gall wneud hynny drwy gyfeirio at 
ddigwyddiad, diwrnod neu gyfnod diweddarach sy’n digwydd “yn union ar ôl diwedd” y cyfnod.

(4) Mae angen gofal pan ddiffinnir cyfnodau olynol drwy gyfeirio at ddiwrnod penodol. 
Er enghraifft, os yw darpariaethau’n ymdrin â phethau sy’n digwydd “cyn” diwrnod penodedig 
ac “ar ôl” yr un diwrnod, byddant yn gadael y diwrnod ei hun heb ei ddisgrifio. Er mwyn osgoi 
bwlch, fe allai’r darpariaethau gyfeirio yn hytrach at bethau sy’n digwydd “cyn” y diwrnod 
penodedig ac “ar neu ar ôl” y diwrnod hwnnw.

(5) Pan fo’n bosibl pennu’r union ddyddiadau y bydd un cyfnod yn dod i ben a’r nesaf yn dechrau, 
mae’n gliriach gwneud hynny fel arfer, er enghraifft drwy gyfeirio at y cyfnodau “yn gorffen ar 
31 Mawrth” ac “yn dechrau ar 1 Ebrill”.

8.7 Cyfnodau hysbysu
(1) Pan gynigir y dylai fod yn ofynnol i un person roi cyfnod penodol o hysbysiad i berson arall cyn 

arfer pŵer, mae’n bwysig sicrhau cyfarwyddiadau ynghylch a yw’r cyfnod hwnnw yn cynnwys 
y diwrnod y rhoddir yr hysbysiad a’r diwrnod y caiff y pŵer ei arfer. 

(2) Os yw darpariaeth yn gofyn (er enghraifft) am “7 niwrnod o hysbysiad” cyn arfer pŵer, efallai na 
fydd bob amser yn glir pryd yn union y mae’r cyfnod yn dechrau ac yn dod i ben. Gan ddibynnu 
ar y canlyniad a fwriedir, un ffordd ddefnyddiol i ymdrin â’r mater hwn yw darparu ar gyfer 
cyfnod o (dyweder) “7 niwrnod clir o hysbysiad”. Mae’r cyfeiriad at “diwrnodau clir” yn dangos 
bod y diwrnod y rhoddir yr hysbysiad a’r diwrnod yr arferir y pŵer wedi eu hepgor o’r cyfnod o 
7 niwrnod. Mae “diwrnodau clir” wedi ei ddiffinio mewn rhai darnau o ddeddfwriaeth (fel rheol 
2.8 o Reolau’r Weithdrefn Sifil 1998) ond mae’r ymadrodd yn ddigon clir fel arfer fel nad oes 
angen diffiniad. 

(3) Yn lle gofyn am 7 niwrnod clir o hysbysiad, gellid sicrhau’r un canlyniad drwy ddarparu na 
chaniateir arfer y pŵer hyd nes diwedd 8 niwrnod yn dechrau ar y diwrnod y rhoddir hysbysiad, 
ond mae’n bosibl na fydd hynny bob amser yn ffordd naturiol i ddisgrifio’r cyfnod hysbysu. 

(4) Dylai darpariaeth sy’n pennu isafswm cyfnod hysbysu hefyd gynnwys geiriad i egluro mai 
isafswm yw’r cyfnod, megis “o leiaf”. Gan hynny, gallai cyfnod gofynnol o ddiwrnodau clir gael ei 
fynegi fel (er enghraifft) “o leiaf 7 niwrnod clir”.

8.8 “Y cyfnod o”
  Mae deddfwriaeth yn aml yn cyfeirio at gyfnod fel (er enghraifft) “y cyfnod o 7 niwrnod”. 

Ond ystyriwch a allai’r geiriau “y cyfnod o” gael eu hepgor. Mewn llawr o achosion nid ydynt 
yn ychwanegu dim, ac fe allech gyfeirio’n syml at “7 niwrnod”. Os oes angen cyfeirio’n ôl, 
mae’n bosibl y bydd modd dweud “y 7 niwrnod hynny” yn lle “y cyfnod hwnnw”.
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8.9 Unedau amser
(1) Mae’n gyffredin mynegi cyfnodau o amser mewn diwrnodau, wythnosau, misoedd neu 

flynyddoedd. Bydd pa uned o amser a ddefnyddir yn dibynnu ar ystyriaethau polisi ac 
ystyriaethau drafftio.

(2) Mae cyfnodau o fisoedd yn broblem arbennig, am fod misoedd yn wahanol o ran eu hyd, ac am 
ei bod yn bosibl na fydd darllenwyr deddfwriaeth yn ymwybodol o’r rheolau a gymhwysir wrth 
gyfrifo cyfnodau a fynegir mewn misoedd (gweler isod).

(3) Os yw’n bwysig o ran polisi fod cyfnod yn para yr un mor hir ym mhob achos, ni ddylai’r cyfnod 
gael ei fynegi mewn misoedd. Hyd yn oed pe na bai hynny’n peri pryder, ystyriwch a fyddai’n 
well mynegi cyfnodau mewn wythnosau neu ddiwrnodau yn hytrach na misoedd, o leiaf yn 
achos cyfnodau o hyd at 3 neu 4 mis.

(4) O ran cyfnodau hirach, efallai y byddai’n llai defnyddiol i’r darllenwyr os defnyddiwch unedau 
byr o amser. Er enghraifft, er y bydd darllenwyr yn gyffredinol yn gwybod bod mis yn para 
oddeutu 30 niwrnod, efallai y bydd cyfnod a fynegir fel 150 o ddiwrnodau’n anos ei ddeall.

(5) Gall fod yn briodol mynegi cyfnod byr mewn oriau yn hytrach na diwrnodau, er enghraifft pan 
fo’r cyfnod yn llai na diwrnod, neu os oes bwriad iddo redeg o’r union ennyd y bydd digwyddiad 
yn digwydd yn hytrach nag o ddechrau’r diwrnod.

8.10 Cyfnodau a fynegir mewn misoedd
(1) Pan fo cyfnod a fynegir mewn misoedd yn dechrau ar adeg heblaw dechrau mis, pryd mae’n 

dod i ben? Mae Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn diffinio mis fel mis calendr, 
ond nid yw hynny’n rhoi ateb cyflawn i’r cwestiwn.

(2) Cyfrifir cyfnod o fis y mynegir ei fod yn dechrau “ar ôl” diwrnod neu ddigwyddiad penodol drwy 
ddefnyddio “rheol y dyddiad cyfatebol” yn Dodds v Walker [1981] 1 WLR 1027. Yn yr achos 
hwnnw, pan oedd rhaid i gais gael ei wneud “not more than 4 months after” rhoi hysbysiad ar 
30 Medi 1978, y dyddiad olaf ar gyfer gwneud y cais oedd 30 Ionawr 1979. Daeth y cyfnod i 
ben ar ddiwedd y dydd ym mis Ionawr 1979 a oedd yn cyfateb i’r diwrnod ym mis Medi 1978 
pan ddechreuodd y cyfnod.

(3) Bydd cyfnod a fynegir fel nifer o fisoedd “gan ddechrau â” dyddiad penodol yn dod i ben 
ar ddiwedd y diwrnod cyn y dyddiad cyfatebol yn y mis perthnasol. Felly, pe bai’r cyfnod 
yn Dodds v Walker wedi ei fynegi fel “4 mis gan ddechrau gyda” rhoi’r hysbysiad ar 
30 Medi 1978, wedyn 29 Ionawr fuasai’r dyddiad olaf ar gyfer gwneud y cais.

(4) Am fod rhai misoedd calendr yn fyrrach na’i gilydd, ni fydd yna “ddyddiad cyfatebol” bob amser 
os yw cyfnod yn rhedeg o ddiwrnod ar ddiwedd mis. Rhaid i’r rheolau gael eu haddasu yn yr 
achosion hyn, fel bod y cyfnod yn dod i ben gyda diwrnod olaf y mis olaf. Er enghraifft, pan 
fo cyfnod o un mis yn dechrau ar ddiwedd 30 Ionawr, fe ddaw i ben ar ddiwedd 28 Chwefror 
(neu 29 Chwefror mewn blwyddyn naid).

(5) Effaith y rheolau hyn yw bod hyd cyfnod a fynegir mewn misoedd yn amrywio yn ôl pa bryd yn 
y flwyddyn y mae’r cyfnod yn dechrau. Mae cyfnod o un mis sy’n dechrau ar 5 Ebrill yn fyrrach 
na chyfnod o un mis sy’n dechrau ar 5 Mai, am fod Ebrill yn fyrrach na Mai.

8.11 Diwrnodau gwaith a diwrnodau heblaw diwrnodau gwaith
(1) Pan fo Deddf yn ei gwneud yn ofynnol i berson wneud rhywbeth o fewn cyfnod sy’n dod i 

ben ar benwythnos neu ŵyl banc, at ei gilydd nid yw hynny’n rhoi hawl i’r person wneud y peth 
ar y diwrnod gwaith nesaf37. Os oes polisi y dylid trin diwrnodau heblaw diwrnodau gwaith yn 
wahanol i ddiwrnodau eraill, bydd angen ichi wneud darpariaeth benodol i’r perwyl hwnnw. 

37  Ond os na all cam gael i gymryd oni baid bod swyddfa llys yn agored, ac y byddai’r cyfnod ar gyfer cymryd y cam yn dod i ben ar 
ddiwrnod y byddai swyddfa’r llys wedi cau ar ei hyd, trinnir y cyfnod yn gyffredinol fel pe bai’n dod i ben ar y diwrnod nesaf y byd dy 
swyddfa’n agored. Gweler er enghraifft Pritam Kaur v S Russell & Sons [1973] QB 336; Mucelli v Government of Albania [2009] 1 
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(2) Gall y cwestiwn a yw penwythnosau neu wyliau banc wedi eu cynnwys mewn cyfnod wneud 
gwahaniaeth mawr, yn enwedig os yw’r cyfnod yn fyr. Gallai’r polisi olygu cyfrif diwrnodau gwaith 
yn unig fel rhan o’r cyfnod, neu ymestyn y cyfnod i gynnwys y diwrnod gwaith nesaf os byddai’n 
dod i ben fel arall ar benwythnos neu ŵyl banc.

(3) Os yw unrhyw ddiwrnodau heblaw diwrnod gwaith i gael eu hepgor o gyfnod, bydd angen 
ystyried pa ddiwrnodau yn union y dylai’r rhain fod. Mae Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth 
(Cymru) 2019 yn cynnwys y diffiniad safonol a ganlyn o “diwrnod gwaith” a fydd yn gymwys oni 
bai ei fod yn cael ei hepgor gan y cyd-destun neu gan ddarpariaeth bendant38:

ystyr “diwrnod gwaith” yw unrhyw ddiwrnod nad yw’n ddydd Sadwrn, dydd Sul, 
Dydd Nadolig, Dydd Gwener y Groglith nac yn ddiwrnod sy’n ŵyl banc yng 
Nghymru a Lloegr o dan Ddeddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971 (p. 80)

(4) Sylwch nad yw dydd Nadolig a dydd Gwener y Groglith yn wyliau banc yn dechnegol. 
Mae Atodlen 1 i Ddeddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971 yn rhestru rhai gwyliau banc, 
ond fe all eraill gael eu creu drwy ddatganiad brenhinol o dan adran 1(3). Yng Nghymru 
a Lloegr, mae gŵyl banc dechrau mis Mai a gŵyl banc Dydd Calan wedi eu creu fel hyn.

8.12 Blynyddoedd ariannol
(1) Mae Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn diffinio “blwyddyn ariannol” fel 

blwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth. Bydd y diffiniad hwn yn gymwys i unrhyw gyfeiriad at 
“blwyddyn ariannol” oni bai ei fod yn cael ei hepgor gan y cyd-destun neu gan ddarpariaeth 
bendant. (Ar y llaw arall, mae’r diffiniad yn Atodlen 1 i Ddeddf Dehongli 1978 yn gymwys mewn 
cyd-destunau penodol yn unig, a’r rheiny’n ymwneud â threthiant a’r llywodraeth ganolog.) 

(2) Mewn deddfwriaeth sy’n sefydlu corff cyhoeddus newydd, efallai y bydd angen gwneud 
darpariaeth ynghylch blwyddyn ariannol gyntaf y corff os caiff ei sefydlu ar ddyddiad heblaw 
1 Ebrill.

38  Nid yw Deddf Dehongli 1978 yn cynnwys diffiniad cyffredinol o “working day”, felly fe all fod angen cynnwys diffiniad wrth fewnosod 
cyfeiriad at “ddiwrnod gwaith” mewn deddfwriaeth y mae’r Ddeddf honno yn gymwys iddi.
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Pennod 9: Pwerau i Wneud is-Ddeddfwriaeth 
ac i Roi Cyfarwyddydau

Rhagymadrodd 

9.1 Trosolwg o’r Bennod 
(1) Mae’r Bennod hon yn rhoi canllawiau ar ddrafftio darpariaethau yn Neddfau’r Cynulliad sy’n 

caniatáu ymdrin â materion mewn is-ddeddfwriaeth yn hytrach na chael eu nodi yn y Ddeddf 
ei hun. 

(2) Mae’r Bennod yn cynnwys canllawiau ar eiriau i’w defnyddio:
• i roi pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth;
• i sicrhau y gall is-ddeddfwriaeth wneud mathau penodol o ddarpariaeth 

(megis darpariaethau canlyniadol a diwygiadau i ddeddfwriaeth sylfaenol); 
• i’w gwneud yn ofynnol bod is-ddeddfwriaeth yn cael ei gwneud drwy offeryn statudol 

ac i gymhwyso’r weithdrefn gadarnhaol neu’r weithdrefn negyddol yn y Cynulliad.

(3) Mae’r Bennod hefyd yn cynnwys canllawiau ar faterion penodol a allai godi wrth ddrafftio 
darpariaethau mewn deddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth ynghylch rhoi 
cyfarwyddydau.

(4) Mae canllawiau ar benderfynu a ddylid ymdrin â mater mewn deddfwriaeth sylfaenol ynteu 
is-ddeddfwriaeth, ac ar benderfynu pa weithdrefn Cynulliad a ddylai fod yn gymwys i offeryn 
statudol, wedi eu nodi ym Mhennod 10 o’r Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau’r Cynulliad. 

Ffurf pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth

9.2 Rheoliadau nid gorchmynion
(1) At ei gilydd dylai pwerau i’r Gweinidogion wneud is-ddeddfwriaeth drwy offeryn statudol fod ar 

ffurf pwerau i wneud “rheoliadau” yn hytrach na “gorchymyn”. Dyma’r dull sydd wedi ei ddilyn 
mewn Biliau a gyflwynwyd yn y Cynulliad ac yn Senedd y Deyrnas Unedig ers 2014.

(2) Nid yw’r dull hwn yn gymwys i bwerau i ddod â darpariaethau mewn Deddf gan y Cynulliad 
i rym, a ddylai barhau i fod ar ffurf pwerau i wneud gorchmynion. Yn hyn o beth, mae’r arfer 
ynglŷn â Biliau’r Cynulliad yn wahanol i’r arfer ynglŷn â Biliau Senedd y Deyrnas Unedig 
(sy’n rhoi pwerau i wneud “rheoliadau cychwyn” ers 2014). 

(3) Fe allai fod yn briodol hefyd rhoi pŵer newydd i Weinidogion Cymru i wneud is-ddeddfwriaeth 
ar ffurf gorchymyn wrth ddiwygio Deddf sydd eisoes yn cynnwys pwerau i wneud gorchmynion, 
os dyna’r dull drafftio mwyaf cyfleus. 

(4) Nid yw’r dull cyffredinol o roi pŵer i’r Gweinidogion i wneud rheoliadau yn golygu na chaniateir 
defnyddio mathau eraill o is-ddeddfwriaeth pan fo’n briodol. Er enghraifft, mae gweithdrefnau 
cyrff cyhoeddus a thribiwnlysoedd fel arfer yn cael eu nodi mewn “rheolau”; ac mae’n gyffredin 
defnyddio “cynllun” i drosglwyddo hawliau a rhwymedigaethau rhwng cyrff neu i bennu ffioedd 
a thaliadau. 

(5) Bwriad y dull cyffredinol yw gwella cysondeb, ond ni fydd y cwestiwn a yw pŵer i Weinidogion 
Cymru i wneud is-ddeddfwriaeth yn cael ei ddisgrifio fel pŵer i wneud rheoliadau, rheolau neu 
orchmynion o reidrwydd yn dwyn unrhyw arwyddocâd ymarferol. Pan fo gan Weinidogion Cymru 
bŵer i wneud un o’r mathau hyn o is-ddeddfwriaeth drwy offeryn statudol, mae adran 39 o 
Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn eu galluogi i wneud yr is-ddeddfwriaeth mewn unrhyw 
un arall o’r ffurfiau hyn. Er enghraifft, gellir defnyddio pŵer i wneud gorchymyn hefyd i wneud 
set o reoliadau. Mae adran 39 yn gymwys ni waeth sut y rhoddwyd y pŵer na pha bryd. 
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(6) Mae’r dull cyffredinol o roi pwerau i’r Gweinidogion i wneud rheoliadau yn hytrach na 
gorchmynion yn gymwys i is-ddeddfwriaeth a wneir drwy offeryn statudol. Nid yw’n golygu 
na ddylai Deddfau greu pwerau i wneud mathau eraill o orchymyn, megis gorchmynion prynu 
gorfodol neu orchmynion a wneir gan y llysoedd neu’r awdurdodau lleol. 

9.3 Dulliau rhoi pwerau
(1) Y ffurf fwyaf cyffredin i roi pŵer i wneud rheoliadau yw “Caiff Gweinidogion Cymru drwy 

reoliadau…”. Mae hyn yn uniongyrchol a diamwys, er nad yw’n dilyn cystrawen brawddeg 
arferol mewn Cymraeg na Saesneg. Fe allech ystyried defnyddio iaith ychydig yn fwy naturiol 
i sicrhau’r un effaith drwy ddweud “Caiff Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau sydd…”. 

(2) Ffurf fyrrach sydd yr un mor dderbyniol, ac sydd wedi ei defnyddio’n fwyfwy mewn Deddfau 
diweddar yw “Caiff rheoliadau”. Mae hyn yn osgoi ailadrodd cyfeiriadau at Weinidogion Cymru 
ac felly fe allai helpu i symleiddio Bil sy’n cynnwys nifer o bwerau i wneud rheoliadau.

(3) Pan ddefnyddir y ffurf hon, mae angen i’r Ddeddf egluro pwy sydd â’r pŵer i wneud y 
rheoliadau. Gall wneud hyn drwy wneud darpariaeth gyffredinol “Mae rheoliadau o dan 
y Ddeddf hon i’w gwneud gan Weinidogion Cymru”. Neu gall gynnwys diffiniad cyffredinol 
o “rheoliadau” fel “rheoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru”.

(4) Weithiau mae’n gyfleus defnyddio geiriad goddefol i roi pŵer i wneud rheoliadau, er enghraifft 
drwy ei gwneud yn ofynnol i berson wneud cais ar ffurf “a bennir mewn rheoliadau”. 
Ond cymerwch ofal ynglŷn â’r dull hwn. Fe all roi’r argraff bod rhaid i reoliadau gael eu gwneud, 
a fydd yn ddi-fudd os nad dyna’r bwriad. Ac weithiau mae’n gallu creu amheuaeth a yw’r 
darpariaeth yn rhoi pŵer newydd i wneud rheoliadau ynteu yn cyfeirio yn hytrach at reoliadau 
a wnaed o dan bŵer arall.

(5) I osgoi ailadrodd cyfeiriadau at reoliadau, mae hefyd yn bosibl cyfeirio at bethau 
“rhagnodedig”, “a ragnodir” etc. gan ddiffinio hyn wedyn mewn darpariaeth ddehongli fel 
“wedi ei ragnodi mewn rheoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru”. Ond at ei gilydd mae’n 
well osgoi’r dull hwn, gan fod termau fel “ffurf ragnodedig” yn artiffisial ac yn tueddu i ddrysu 
darllenwyr. 

9.4 Disgrifio’r hyn y bydd rheoliadau yn ei wneud: “rhagnodi”, “darparu” etc.
(1) Wrth ddisgrifio’r hyn y bydd rheoliadau yn ei wneud, mae’n gyffredin i Ddeddfau roi pwerau 

i “rhagnodi” rhywbeth neu “gwneud darpariaeth” ar gyfer rhywbeth neu ynghylch rhywbeth. 
Prif fantais yr ymadroddion generig hyn yw eu bod yn caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd 
ynghylch sut y bydd y rheoliadau’n ymdrin â mater. Er hynny, gallant ymddangos yn gyfreithlyd, 
ac arwain at ohirio ystyried pa fath o ddarpariaeth y bydd y rheoliadau yn ei wneud mewn 
gwirionedd.

(2) Yn aml mae’n bosibl defnyddio iaith fanylach sy’n cyfleu’r bwriad yn fwy uniongyrchol, ac os oes 
modd dod o hyd i ffurf fanylach fe ddylai gael ei defnyddio fel arfer. Er enghraifft, gallai Deddf 
ddweud y gall rheoliadau “galluogi” pethau i gael eu gwneud neu “ei gwneud yn ofynnol” i 
bethau gael eu gwneud, gallai “gosod” ffioedd neu “pennu” amodau, gallai “creu” eithriadau, 
ac yn y blaen. Ar y cyfan, bydd pwerau a fynegir fel hyn yn gliriach ac yn creu effaith fwy 
uniongyrchol na phwerau i “rhagnodi” neu “gwneud darpariaeth”.

(3) Ystyriwch bob amser a oes modd hepgor y geiriau “gwneud darpariaeth”. Er enghraifft, 
gallai pŵer i reoliadau “wneud darpariaeth sy’n gwneud adroddiadau yn ofynnol” fynd yn bŵer 
i “wneud adroddiadau yn ofynnol” heb golli dim byd. Os nad oes modd hepgor y cyfeiriad at 
wneud darpariaeth yn llwyr, ystyriwch a allai gael ei ddisodli gan y ffurf fyrrach “darparu”.
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Pwerau i wneud mathau penodol o ddarpariaeth

9.5 Pwerau i wneud darpariaeth wahanol at ddibenion ac achosion gwahanol
(1) Mae’n gyffredin iawn i Ddeddfau’r Cynulliad egluro y gall pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth gael 

eu harfer i wneud darpariaeth wahanol “at ddibenion gwahanol”, neu weithiau “at ddibenion 
gwahanol ac ar gyfer achosion gwahanol”.

(2) Ystyriwch a oes angen pŵer pendant i wneud darpariaeth wahanol ar gyfer achosion gwahanol 
mewn gwirionedd. Os gall y rheoliadau fod yn gymwys i amrywiaeth o achosion sy’n sylweddol 
wahanol i’w gilydd, mae’n ddigon posibl y bydd angen trin yr achosion hynny mewn ffyrdd 
gwahanol er mwyn cyflawni eu diben. Gan hynny, efallai y byddai’n hawdd casglu mai pŵer 
i wneud darpariaeth wahanol yw’r bwriad heb ddarpariaeth bendant. Ystyriwch a oes unrhyw 
beth yn y cyd-destun a fyddai’n golygu bod y casgliad hwnnw’n peri syndod.

(3) Os oes angen pŵer pendant i wneud darpariaeth wahaniaethol, mae pŵer i wneud darpariaeth 
wahanol “at ddibenion gwahanol” yn ymddangos yn ehangach ac yn fwy hyblyg na phŵer 
i wneud darpariaeth wahanol “ar gyfer achosion gwahanol”. Byddai cyfeirio at “ddibenion 
gwahanol” yn ymddangos fel pe bai’n caniatáu i reoliadau gynnwys nid yn unig ddarpariaethau 
y bwriedir iddynt gyflawni’r un amcan polisi mewn sefyllfaoedd gwahanol, ond hefyd 
ddarpariaethau sydd â nifer o amcanion gwahanol. 

(4) Os yw’r sefyllfaoedd lle y gallai pŵer gael ei arfer mewn ffordd wahanol yn hysbys, ystyriwch 
fod yn fwy penodol yn eu cylch. Efallai y byddai’n fwy defnyddiol dweud y gallai pŵer i wneud 
rheoliadau ynghylch ysgolion gael eu harfer yn wahanol mewn perthynas â gwahanol fathau 
o ysgolion na dibynnu ar gyfeiriad cyffredinol at achosion neu ddibenion gwahanol. 

(5) Os oes pŵer i wneud darpariaeth wahanol at ddibenion gwahanol neu ar gyfer achosion 
gwahanol, mae’n annhebygol y bydd unrhyw beth yn cael ei ennill drwy gyfeirio hefyd at 
wahanol “amgylchiadau” neu “disgrifiadau o achos” . Os gall fod angen i’r rheoliadau ymdrin 
ag achos unigol yn ogystal â gallu gwneud darpariaeth fwy cyffredinol ynghylch categorïau o 
achos, eglurwch hynny mor glir â phosibl. 

9.6 Pwerau i wneud darpariaeth wahanol ar gyfer ardaloedd daearyddol 
gwahanol

(1) Fel arfer, byddai pobl yn disgwyl i’r gyfraith fod yr un fath ledled Cymru. Os oes yna bolisi 
y dylai rheoliadau allu gwneud darpariaeth wahanol ar gyfer rhannau gwahanol o Gymru 
(megis ardaloedd awdurdod lleol gwahanol), cynhwyswch bŵer pendant i wneud darpariaeth 
wahanol “ar gyfer ardaloedd gwahanol”. 

(2) Osgowch ffurfiau sy’n awgrymu mai dim ond agwedd ar wneud darpariaeth wahanol at 
ddibenion gwahanol yw gwneud darpariaeth wahanol ar gyfer ardaloedd gwahanol. Yn benodol, 
peidiwch â dweud “at ddibenion gwahanol (gan gynnwys ardaloedd gwahanol)”.

9.7 Peidio ag arfer pwerau
(1) At ei gilydd, does dim angen egluro nad oes rhaid i bwerau i wneud is-ddeddfwriaeth 

gael eu harfer i’r eithaf. Os oes pŵer, yn hytrach na dyletswydd, i wneud rheoliadau, 
gallai’r Gweinidogion ddewis peidio ag arfer y pŵer o gwbl. Gan hynny, ni ddylid disgwyl 
fel arfer y bydd pŵer yn cael ei arfer o ran yr holl achosion sydd o fewn ei rychwant. 

(2) Os oes angen rhywbeth, gall pŵer i wneud darpariaeth wahanol at ddibenion gwahanol 
fod yn ddigon i ddangos ei bod yn bosibl na chaiff unrhyw ddarpariaeth ei gwneud ar gyfer 
rhai achosion.
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9.8 Pwerau i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc.
(1) Dylai pwerau i is-ddeddfwriaeth gynnwys unrhyw un neu ragor o’r mathau a ganlyn o 

ddarpariaeth atodol gael eu rhoi mewn modd pendant. Gellir gwneud hyn unwaith mewn 
darpariaeth gyffredinol o’r Ddeddf, neu ar wahân mewn perthynas â phob pŵer.

“Darpariaeth ganlyniadol”

(2) Dyma ddarpariaeth sy’n dilyn o ganlyniad i brif ddarpariaethau Deddf neu set o reoliadau, 
megis diwygiad canlyniadol i ddeddfiad arall i sicrhau ei fod yn dal i weithio’n gywir yn sgil 
newidiadau gan y Ddeddf neu’r rheoliadau.

Darpariaeth “gysylltiedig” neu “atodol”

(3) Mae’n gyffredin rhoi pwerau i wneud darpariaeth gysylltiedig ac atodol, er bod y ddau fath 
o ddarpariaeth yn debyg. Bydd y rhain yn ddarpariaethau sy’n ymdrin â digwyddiad sy’n 
gysylltiedig â’r prif ddarpariaethau, neu’n ychwanegu rhywbeth at y prif ddarpariaethau, 
er mwyn llenwi’r manylion a gwneud i’r prif ddarpariaethau weithio.

(4) Does dim gwahaniaeth ystyr amlwg rhwng “supplementary” a “supplemental” yn Saesneg, 
a mynegir y ddau fel “atodol” yn Gymraeg. Dylech ffafrio “supplementary”, gan mai dyna’r 
ffurf fwyaf arferol.

“Darpariaeth drosiannol”

(5) Dyma ddarpariaeth i sicrhau bod y naill gyfundrefn gyfreithiol yn pontio’n drefnus i’r llall, 
megis darpariaeth sy’n egluro sut mae deddfwriaeth yn gymwys mewn perthynas â cheisiadau 
neu achosion sydd wedi dechrau o dan drefn flaenorol ond sydd heb eu cwblhau pan ddaw’r 
ddeddfwriaeth newydd i rym.

“Darpariaeth ddarfodol” 

(6) Dyma ddarpariaeth dros dro a fydd yn dod i ben ar ddiwrnod penodol neu pan geir digwyddiad 
penodol. Er enghraifft, gwnaeth Deddf Llywodraeth Cymru 2006 ddarpariaeth ddarfodol 
bod cyfeiriadau at y Goruchaf Lys yn y Ddeddf honno’n cael effaith fel cyfeiriadau at Bwyllgor 
Barnwrol y Cyfrin Gyngor hyd nes i’r ddeddfwriaeth a fyddai’n sefydlu’r Goruchaf Lys ddod i rym. 
Gall darpariaeth ddarfodol fod yn ddarpariaeth drosiannol ond does dim angen iddi fod felly.

“Darpariaeth arbed”

(7) Dyma ddarpariaeth sy’n cadw gweithrediad darn presennol o ddeddfwriaeth neu reol gyfreithiol 
bresennol, at ddibenion cyfyngedig, er eu bod yn cael eu diwygio neu eu diddymu. Gall y 
ddarpariaeth wneud hyn dros dro neu’n barhaol, ac at ddibenion trosiannol neu ddibenion 
eraill. Gan hynny, gallai arbediad fod yn ddarpariaeth drosiannol neu ddarfodol ond does 
dim angen iddi fod felly.

(8) Sylwch fod adran 34 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn darparu rhai arbedion 
cyffredinol yn achos pethau sy’n cael eu gwneud cyn i ddiddymiad deddfiad ddod i rym, 
sef arbedion a fydd yn cael effaith oni bai bod darpariaeth bendant i’r gwrthwyneb yn cael 
ei gwneud neu fod y cyd-destun yn mynnu fel arall.

9.9 Pwerau i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol
(1) Os bwriedir i is-ddeddfwriaeth a wneir o dan Ddeddf allu diwygio deddfwriaeth sylfaenol, 

rhaid i’r Ddeddf gynnwys darpariaeth glir i’r perwyl hwnnw.

(2) Un dechneg yw darparu bod rheoliadau o dan y Ddeddf yn cael “diwygio, diddymu neu 
ddirymu deddfiad”. Mae Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn cynnwys diffiniad 
cyffredinol o “deddfiad” sy’n cynnwys Deddfau a Mesurau’r Cynulliad a Deddfau Senedd 
y Deyrnas Unedig39. Gan hynny, bydd pŵer i ddiwygio deddfiadau yn caniatáu diwygiadau 

39  Nid yw Atodlen 1 i Ddeddf Dehongli 1978 yn diffinio “enactment” yn gynhwysfawr, ond mae’n darparu bod mathau penodol 
o ddeddfwriaeth wedi eu cynnwys neu wedi eu hepgor. Mae deddfwriaeth y mae Deddf 1978 yn gymwys iddi yn aml yn diffinio 
“enactment” at ddibenion cyfeiriadau yn y ddeddfwriaeth honno.Tudalen y pecyn 188
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i unrhyw ddeddfwriaeth sylfaenol sy’n ffurfio rhan o gyfraith Cymru a Lloegr, yn ddarostyngedig 
i’r cyfyngiadau ar addasu Deddfau penodol a osodir gan Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006.

(3) Os oes polisi y dylai rheoliadau allu diwygio’r Ddeddf y cânt eu gwneud odani, dylid 
datgan hynny’n glir yn y Ddeddf, er enghraifft drwy ddarparu y caiff y rheoliadau ddiwygio 
“unrhyw ddeddfiad (gan gynnwys y Ddeddf hon)” neu “y Ddeddf hon neu unrhyw 
ddeddfiad arall”.

(4) Gall fod yn briodol rhoi pŵer i ddiwygio deddfiadau sy’n dod yn gyfraith ar ôl i’r Ddeddf sy’n 
rhoi’r pŵer ddod i rym. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os yw’n debygol y ceir cyfnod amser hir cyn 
i’r Ddeddf ddod i rym, neu os disgwylir y bydd deddfwriaeth arall ar bwnc cysylltiedig yn cael 
ei deddfu ar ôl i’r Ddeddf gael ei phasio, ond cyn i’r rheoliadau gael eu gwneud. 

(5) Dylai pŵer i ddiwygio deddfwriaeth yn y dyfodol gael ei roi drwy ddarpariaeth bendant oni bai 
bod y cyd-destun yn ei gwneud yn glir bod deddfiadau yn y dyfodol wedi eu cynnwys. Y ffurf 
arferol yw cyfeirio at ddeddfiad “(pa bryd bynnag y’i deddfir neu y’i gwneir)”.

9.10 Pwerau i ddiwygio deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir
(1) Mae’r diffiniad o “deddfiad” yn Atodlen 1 i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn cynnwys 

deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir. Pan fo Bil Cynulliad yn cynnwys pŵer i ddiwygio 
deddfiadau, bydd y pŵer felly yn cynnwys diwygio deddfwriaeth yr UE sy’n cael ei dargadw yn 
y gyfraith ddomestig ar ac ar ôl y diwrnod ymadael ac ni fydd angen pŵer ar wahân i ddiwygio 
deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir.

(2) Er hynny, ni all Deddf gan y Cynulliad roi pwerau i wneud addasiadau i gyfraith yr UE a 
ddargedwir ac sy’n torri’r cyfyngiad yn adran 109A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, ac mae 
adran 80(8) o Ddeddf 2006 yn rhoi cyfyngiad tebyg ar unrhyw bwerau sydd gan Weinidogion 
Cymru i wneud is-ddeddfwriaeth sy’n addasu cyfraith yr UE a ddargedwir.40  

(3) Os oes polisi y dylai is-ddeddfwriaeth a wneir o dan Ddeddf gan y Cynulliad allu addasu 
deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir, bydd angen ystyried hefyd y pwerau a roddir 
gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 wrth benderfynu pa ddarpariaeth a ddylai 
gael ei gwneud (os dylid gwneud unrhyw darpariaeth o gwbl).

(4) Hyd yn oed os nad yw Ddeddf yn darparu’n bendant fod is-ddeddfwriaeth a wneir odani’n 
gallu addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir, mae paragraffau 10 ac 11 o 
Atodlen 8 i Ddeddf 2018 yn rhoi rhai pwerau cyfyngedig iawn i wneud hynny. Maent yn darparu 
bod pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth a roddir ar neu ar ôl 26 Mehefin 2018 (y diwrnod y 
pasiwyd Deddf 2018) mewn rhai amgylchiadau yn gallu cael eu harfer i addasu deddfwriaeth 
uniongyrchol yr UE a ddargedwir “so far as applicable and unless the contrary intention 
appears”.

(5) Mae paragraff 12 o Atodlen 8 i Ddeddf 2018 yn darparu nad yw’r pwerau hyn yn gymwys 
i’r graddau y mae adran 80(8) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn gymwys. Gan hynny, 
bydd yn dal yn angenrheidiol ystyried y cyfyngiadau yn Neddf 2006. Mae paragraff 12 hefyd 
yn darparu nad yw’r pwerau hyn yn atal pwerau ehangach rhag cael eu rhoi.

40  Mae adrannau 109A(1) ac 80(8) yn atal addasiadau “of a description specified in regulations made by a Minister of the Crown”. 
Mae adrannau 109A ac 80 yn nodi’r weithdrefn ar gyfer gwneud y rheoliadau hyn, yn ogystal â gosod cyfyngiadau ar y cyfnodau pryd y 
caniateir i’r rheoliadau gael eu gwneud a pharhau mewn grym. Adeg ysgrifennu hyn, does dim rheoliadau wedi eu gwneud o dan y naill 
adran na’r llall.
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9.11 Pwerau eraill a ddylai cael eu rhoi mewn modd pendant
(1) Pan fwriedir i is-ddeddfwriaeth a wneir o dan Ddeddf gan y Cynulliad allu cynnwys unrhyw 

un neu ragor o’r mathau a ganlyn o ddarpariaeth, dylai’r Ddeddf gynnwys geiriad clir i’r 
perwyl hwnnw.

Pŵer i is-ddirprwyo

(2) Os yw Deddf yn darparu bod mater i’w bennu mewn rheoliadau, fe dybir yn gyffredinol fod rhaid 
i’r rheoliadau bennu’r mater eu hunain ac na allant ddarparu i’r mater gael ei bennu mewn 
modd arall. Os oes bwriad i’r rheoliadau allu dirprwyo’r pŵer i ymdrin â materion yr ymdrinnid 
â nhw yn y rheoliadau fel arall, dylai’r pŵer ddirprwyo gael ei roi mewn modd pendant.

Pŵer i ddeddfu’n ôl-sylloly

(3) Ni fydd pŵer i wneud rheoliadau yn cael ei ddehongli fel pe bai’n cynnwys pŵer i ddeddfu 
gydag effaith ôl-syllol oni bai mai dyna’r bwriad amlwg, ac felly dylai darpariaeth bendant gael 
ei chynnwys fel arferd. 

Pŵer i greu troseddau a chosbau

(4) Dylai darpariaeth bendant gael ei chynnwys os bwriedir i bŵer i wneud rheoliadau gynnwys 
pŵer i greu troseddau (gan gynnwys cosbau penodedig a sancsiynau sifil eraill o ran 
troseddau) neu gosbau tebyg.

Gweithdrefn offerynnau statudol

9.12 Atynnu adran 1 o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946
(1) Pan fo Deddf yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru i wneud rheoliadau neu i ddod â 

darpariaethau’r Ddeddf i rym drwy orchymyn, dylai wneud darpariaeth hefyd i atynnu’r rheolau 
ynghylch cyhoeddi a’r weithdrefn a geir yn Neddf Offerynnau Statudol 194641.

(2) Mae adran 1(1A) o Ddeddf 1946 yn darparu bod y rheolau hyn yn gymwys:
• pan fo Deddf yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru (sy’n cynnwys Prif Weinidog Cymru a’r 

Cwnsler Cyffredinol yn rhinwedd adran 11A(8) o Ddeddf 1946) i wneud, cadarnhau neu 
gymeradwyo is-ddeddfwriaeth, a

• bod y pŵer wedi ei fynegi fel pŵer sydd i’w arfer drwy offeryn statudol.

(3) Er mwyn atynnu adran 1 o Ddeddf 1946, mae angen darparu i’r is-ddeddfwriaeth o dan sylw 
gael ei gwneud drwy offeryn statudol. O ran rheoliadau, mae’n ddigon dweud: 

Mae pŵer [gan Weinidogion Cymru] i wneud rheoliadau o dan y Ddeddf hon 
yn arferadwy drwy offeryn statudol.

(4) Weithiau mae’n fwy cymen cyfuno geiriad sy’n atynnu adran 1 â’r pŵer ei hun, er enghraifft 
pan geir pŵer syml a bod modd ymdrin â phopeth mewn un is-adran. Mae’r dechneg hon 
yn gyffredin yn achos pwerau i ddwyn Deddf i rym (sy’n cyfeirio at ddiwrnod a benodir gan 
Weinidogion Cymru mewn gorchymyn a wneir drwy offeryn statudol: gweler paragraff 10.8). 

(5) Os yw Deddf yn cynnwys nifer o bwerau sydd i’w harfer drwy offeryn statudol, mae’n fwy arferol 
ymdrin â hyn unwaith ar y diwedd, yn hytrach nag ailadrodd yr un peth mewn gwahanol leoedd.

9.13 Gweithdrefn penderfyniad negyddol
(1) I gymhwyso’r weithdrefn negyddol at offeryn, defnyddiwch y geiriad a ganlyn:

Mae offeryn statudol sy’n cynnwys rheoliadau o dan y Ddeddf hon yn 
ddarostyngedig i’w ddiddymu yn unol â phenderfyniad gan Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru. 

41  Nid yw’r rheolau hyn bob amser yn cael eu cymhwyso at fathau eraill o is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru. Er enghraifft, 
nid yn pwerau i wneud cyfarwyddydau, cynlluniau a gorchmynion gweinyddol pur fel arfer yn arferadwy drwy offeryn statudol.Tudalen y pecyn 190
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(2) I fod yn gyson ag adran 5 o Ddeddf 1946, dywedir mai’r offeryn statudol sy’n cynnwys 
y rheoliadau, yn hytrach na’r rheoliadau eu hunain, sy’n agored i gael eu diddymu.

9.14 Gweithdrefn penderfyniad cadarnhaol
(1) I gymhwyso’r weithdrefn gadarnhaol at offeryn, defnyddiwch y geiriad a ganlyn:

Ni chaniateir gwneud offeryn statudol sy’n cynnwys rheoliadau o dan y Ddeddf hon 
oni bai bod drafft o’r offeryn wedi ei osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
ac wedi ei gymeradwyo ganddo drwy benderfyniad. 

(2) Fel yn achos offerynnau negyddol, dylai’r gymeradwyaeth angenrheidiol fod yn gysylltiedig 
â drafft o’r offeryn statudol sy’n cynnwys y rheoliadau, yn hytrach na drafft o’r rheoliadau 
eu hunain. Mae hyn yn gyson â geiriad adran 6 o Ddeddf 1946.

9.15 Lleoli’r ddarpariaeth ynglŷn â’r weithdrefn
(1) Mewn rhai Deddfau nad ydynt yn cynnwys llawer iawn o bwerau i wneud is-ddeddfwriaeth, 

mae pob darpariaeth sy’n rhoi pŵer yn cymhwyso unrhyw weithdrefn Cynulliad angenrheidiol. 

(2) Ond pan fo Deddf yn rhoi nifer fawr o bwerau i wneud is-ddeddfwriaeth, mae’n fwy cyffredin 
ymdrin â materion ynglŷn â’r weithdrefn mewn darpariaethau cyffredinol yng nghefn y Ddeddf. 
Mae’n debyg y bydd hyn yn fwy defnyddiol i ddarllenwyr y Ddeddf pan fydd wedi ei phasio, 
ar y sail nad yw’r darpariaethau hyn sy’n ymdrin â materion technegol yn debygol o fod o 
ddiddordeb i’r rhan fwyaf o ddarllenwyr.

9.16 Dim angen darpariaeth ynghylch offerynnau cyfun 
(1) Pan fo offeryn statudol a wneir gan Weinidogion Cymru yn cynnwys darpariaethau a fyddai 

fel arall yn atynnu gweithdrefnau Cynulliad gwahanol, mae adran 40 o Ddeddf Deddfwriaeth 
(Cymru) 2019 yn darparu bod yr offeryn yn dod o dan y weithdrefn lymaf. Er enghraifft, os yw 
offeryn yn cynnwys rhai darpariaethau a fyddai’n atynnu’r weithdrefn gadarnhaol ac eraill a 
fyddai fel arfer yn atynnu’r weithdrefn negyddol, daw’r offeryn o dan y weithdrefn gadarnhaol 
yn unig.

(2) Yn y gorffennol, ceisiai darpariaethau ynghylch gweithdrefn y Cynulliad gynnwys yr holl ffyrdd y 
gallai is-ddeddfwriaeth o dan Ddeddf gael eu cyfuno mewn un offeryn statudol. Er mwyn osgoi 
unrhyw fylchau, gallai Deddf fod wedi cymhwyso’r weithdrefn gadarnhaol at offeryn yn cynnwys 
rheoliadau o dan bwerau penodol “(pa un ai ar ei ben ei hun neu gyda darpariaeth arall)” a’r 
weithdrefn negyddol at unrhyw offeryn arall yn cynnwys rheoliadau o dan y Ddeddf. Neu gallai 
fod wedi cymhwyso’r weithdrefn negyddol at offeryn statudol yn cynnwys “dim ond” rheoliadau 
a wneid o dan bwerau penodol, a’r weithdrefn gadarnhaol at unrhyw offeryn statudol arall yn 
cynnwys rheoliadau o dan y Ddeddf.

(3) Mae adran 40 o Ddeddf 2019 yn dileu’r angen i ddrafftio darpariaethau ynghylch gweithdrefn 
y Cynulliad ar gyfer offerynnau statudol fel hyn. Y cyfan y mae angen i’r darpariaethau hyn ei 
wneud yw datgan y gweithdrefnau ar gyfer offerynnau sy’n cynnwys rheoliadau o dan bob pŵer. 
Er enghraifft:

( )  Ni chaniateir gwneud offeryn statudol sy’n cynnwys rheoliadau o dan adran 1, 
2 neu 3 oni bai bod drafft o’r offeryn wedi ei osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ac wedi ei gymeradwyo ganddo drwy benderfyniad.

( )  Mae offeryn statudol sy’n cynnwys rheoliadau o dan adran 4, 5 neu 6 yn 
ddarostyngedig i’w ddiddymu yn unol â phenderfyniad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru. 

Tudalen y pecyn 191



Ysgrifennu Cyfreithiau Cymru: Canllaw |  91

Cyfarwyddydau

9.17 Pwerau i roi cyfarwyddydau
(1) Gall deddfwriaeth roi pwerau i Weinidogion Cymru (ac weithiau i awdurdodau cyhoeddus 

eraill) i roi cyfarwyddydau at amryw o ddibenion, megis i’w gwneud yn ofynnol i berson gymryd 
neu osgoi camau penodol, neu i roi esemptiad rhag gofyniad statudol. Gall y pŵer gael ei 
fynegi fel pŵer i “cyfarwyddo” neu “rhoi cyfarwyddyd”. Hefyd gall gael ei ymgorffori mewn 
gofyniad i wneud rhywbeth (megis paratoi cyfrifon) “yn unol â chyfarwyddydau a roddir gan 
Weinidogion Cymru”.  

(2) Y bwriad fel arfer yw y bydd pŵer i roi cyfarwyddydau yn cynnwys pwerau i’w hamrywio a’u 
tynnu’n ôl. Fel rheol does dim angen rhoi’r pwerau hyn yn bendant, am fod adran 20 o Ddeddf 
Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn darparu pwerau cyffredinol i amrywio cyfarwyddydau a’u 
tynnu’n ôl42. Ond ystyriwch a fyddai cyd-destun eich deddfwriaeth yn gofyn am ddehongliad 
gwahanol, fel bod angen pwerau pendant. Ac os oes yna fwriad na ddylai’r person sy’n rhoi 
cyfarwyddyd allu ei amrywio neu ei dynnu’n ôl, ystyriwch a oes angen darpariaeth bendant 
i wneud hynny’n glir.

(3) Gall fod angen darpariaeth bendant i ymdrin â materion eraill ynglŷn â chyfarwyddydau. 
Er enghraifft, os oes polisi bod rhaid i gyfarwyddyd gael ei roi mewn ysgrifen dylid cael gofyniad 
pendant i’r perwyl hwnnw.

(4) I gyd-fynd â phŵer i gyfarwyddo bod rhaid i rywbeth gael ei wneud neu beidio â chael ei 
wneud, dylid cael dyletswydd bendant i gydymffurfio â’r cyfarwyddyd, p’un a yw’r derbynnydd 
yn awdurdod cyhoeddus neu’n unigolyn neu’n gorff preifat. Gall fod angen darpariaeth bellach 
ynghylch canlyniadau peidio â chydymffurfio neu ynghylch dulliau gorfodi cyfarwyddydau 
(er enghraifft drwy orchymyn llys a wneir ar gais awdurdod cyhoeddus penodedig).

42  Does dim darpariaeth gyfatebol yn Neddf Dehongli 1978. Efallai y bydd angen gwneud darpariaeth bendant ynghylch amrywio a 
thynnu’n ôl wrth fewnosod pŵer i roi cyfarwyddiadau mewn deddfwriaeth y mae’r Ddeddf honno yn gymwys iddi.
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Pennod 10: Darpariaethau Cyffredinol Deddfau’r 
Cynulliad

Rhagymadrodd 

10.1 Trosolwg o’r Bennod 
(1) Mae’r Bennod hon yn ymwneud â’r darpariaethau cyffredinol a thechnegol eu natur a welir tua 

diwedd Deddf.

(2) Mae’r darpariaethau hyn bob amser yn cynnwys darpariaethau ynghylch pryd y daw’r Ddeddf 
i rym a’i henw byr. Mae’n gyffredin hefyd iddynt gynnwys darpariaethau ynghylch pwerau 
i wneud rheoliadau (gan gynnwys gweithdrefn y Cynulliad) a dehongli, ac fe allant ymdrin 
â materion eraill fel dulliau cyflwyno dogfennau a chymhwyso darpariaethau at y Goron.

(3) Mae canllawiau ynghylch rhai materion a gynhwysir yn aml mewn darpariaethau cyffredinol 
wedi eu nodi mewn Penodau cynharach yn y canllawiau hyn, yn arbennig:
• Pennod 4 (diffinio);
• Pennod 7 (diddymu a diwygio);
• Pennod 9 (pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth ac i roi cyfarwyddydau).

10.2 Trefn y darpariaethau cyffredinol
(1) Os yw darpariaethau cyffredinol Deddf wedi eu grwpio mewn un Rhan neu o dan un pennawd 

italig, dylai’r pennawd ddweud “Cyffredinol” ac nid “Darpariaethau terfynol”, “Atodol” nac 
“Amrywiol”.

(2) Dylai’r drefn weithredol a ganlyn gael ei defnyddio yn fan cychwyn ar gyfer y darpariaethau  
(er y gall fod rheswm da dros wyro oddi wrthi mewn achosion penodol):
 Darpariaethau cyffredinol am droseddau (cyrff corfforaethol, cymdeithasau 

anghorfforedig)
 Rheoliadau (gan gynnwys gweithdrefn y Cynulliad)
 Cyfarwyddydau
 Hysbysiadau/cyflwyno dogfennau
 Dehongli
 Mynegai o ymadroddion diffiniedig
 Diwygio, darpariaethau canlyniadol a throsiannol ac arbedion, diddymu
 Cymhwyso at y Goron
 Dod i rym
 Enw byr

(3) Os oes pŵer i wneud darpariaeth ganlyniadol a throsiannol drwy reoliadau, mae yna ddau 
ddull cyffredin, ac mae’r ddau yn dderbyniol. Un yw cynnwys y pŵer yn gynharach yn y drefn, 
yn union o flaen yr adran am reoliadau. Y llall yw ei gynnwys yn nes ymlaen, naill ai yn lle 
darpariaeth i gyflwyno Atodlen o ddarpariaethau canlyniadol a throsiannol, neu yn union 
ar ôl yr Atodlen honno. 

(4) Mae’r drefn weithredol a argymhellir wedi ei seilio ar y rhagdybiaethau a ganlyn:
(a) y dylai materion o sylwedd (e.e. troseddau), ddod o flaen materion y weithdrefn;
(b) y dylai darpariaethau sy’n ymwneud ag is-ddeddfwriaeth a’r rhai sy’n ymwneud â 

dogfennau eraill gael eu grwpio gyda’i gilyddr;
(c) y disgwylir y bydd y ddwy adran olaf yn ymdrin â dwyn y Ddeddf i rym ac wedyn yr enw byr.
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Darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc.

10.3 Atodlenni o ddarpariaethau canlyniadol etc. a phwerau i wneud ragor 
o ddarpariaeth

(1) Pan fo Bil yn cynnwys nifer fawr o ddarpariaethau canlyniadol a throsiannol neu ddiwygiadau 
a diddymiadau, mae’n gyffredin eu nodi mewn Atodlenni. Os bydd un adran yn cyflwyno 
Atodlenni ar wahân sy’n cynnwys (1) diwygiadau mân a chanlyniadol, (2) darpariaethau 
trosiannol ac arbedion a (3) diddymiadau, dylai’r adran ymdrin â’r pynciau hynny yn y drefn 
honno (ond gweler paragraff 7.6(7)).

(2) Dylai’r diwygiadau canlyniadol, y darpariaethau trosiannol a’r diddymiadau y mae eu hangen 
gael eu cynnwys yn y Bil ei hun lle bynnag y bo modd. Yn eithriadol, yn lle gwneud hyn fe allai 
Bil roi pwerau annibynnol i Weinidogion Cymru i wneud yr holl ddarpariaethau angenrheidiol 
mewn rheoliadau. Ac mewn rhai achosion efallai y bydd Bil yn nodi rhai darpariaethau ar ei 
wyneb, ond hefyd yn rhoi pwerau i wneud rhagor o ddarpariaeth mewn rheoliadau.43 

(3) Pan gynigir pwerau i wneud unrhyw un neu ragor o’r mathau hyn o ddarpariaeth mewn 
rheoliadau, mae’n bwysig sicrhau cyfarwyddiadau ynghylch y dibenion y gall fod angen 
rhagor o ddarpariaeth ar eu cyfer. Os oes polisi y dylai’r rheoliadau allu diwygio neu ddiddymu 
deddfwriaeth sylfaenol, dylai’r pŵer i wneud hynny gael ei fynegi’n fanwl.

(4) Gweler Pennod 9 i gael canllawiau ar ystyr y pwerau i wneud darpariaeth ganlyniadol, 
gysylltiedig, atodol, drosiannol, ddarfodol a darpariaeth arbed, ac ynghylch drafftio pwerau 
i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol.

Cymhwyso at y Goron

10.4 Rhagdybiaeth bod Deddfau’r Cynulliad yn rhwymo’r Goron
(1) Y rheol gyffredinol yn y gyfraith gyffredin yw nad yw statudau’n rhwymo’r Goron oni bai eu 

bod yn gwneud hynny mewn modd pendant neu drwy ymhlygiad angenrheidiol. Er hynny, 
mae adran 28(1) o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn gwrth-droi’r rhagdybiaeth hon yn 
achos Deddfau’r Cynulliad sy’n cael y Cydsyniad Brenhinol ar neu ar ôl 1 Ionawr 2020, a hynny 
drwy ddarparu eu bod yn rhwymo’r Goron oni bai eu bod yn gwneud darpariaeth bendant 
i’r gwrthwyneb.

(2) Mae adran 28(1) o Ddeddf 2019 yn adlewyrchu polisi cyffredinol y dylai cyfyngiadau a 
rhwymedigaethau a osodir gan Ddeddfau’r Cynulliad fod yn gymwys i’r Goron yn yr un modd 
ag y maent yn gymwys i bawb arall, lle bynnag y bo modd. Mae’n golygu nad oes angen 
i Ddeddfau’r Cynulliad ddarparu eu bod yn rhwymo’r Goron.

(3) Weithiau, gall fod eithriadau i’r rheol gyffredinol y dylai Deddfau rwymo’r Goron. Os yw Deddf 
yn cynnwys darpariaethau a fyddai fel arall yn effeithio ar y Goron, ond bod yna bolisi na 
ddylent fod yn gymwys i’r Goron, bydd angen i’r Ddeddf ddarparu’n bendant nad yw’r Goron 
yn cael ei rhwymo. Mae’r geiriad safonol ar gyfer hyn fel a ganlyn:

Nid yw’r [Ddeddf][Rhan] hon yn rhwymo’r Goron

(4) Does dim angen i Ddeddf ddarparu nad yw’n rhwymo’r Goron os yw’n amlwg nad yw’n 
berthnasol i’r Goron, er enghraifft am ei bod yn gymwys i awdurdodau lleol yn unig neu’n 
gwneud darpariaeth ynghylch pethau na all y Goron eu gwneud.

(5) Mae adran 28(3) o Ddeddf 2019 yn darparu nad yw Deddf gan y Cynulliad yn gwneud y Goron 
yn atebol yn droseddol, ond mae hefyd yn ei gwneud yn glir nad yw hyn yn atal personau sydd 
yng ngwasanaeth y Goron rhag bod yn atebol. Fel y rheol gyffredinol yn adran 28(1), mae hyn 
yn ddarostyngedig i unrhyw ddarpariaeth bendant i’r gwrthwyneb yn y Ddeddf gan y Cynulliad 
berthnasol.

43 Mae Pennod 7 o’r Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau’r Cynulliad yn trafod goblygiadau pob un o’r dulliau hyn.Tudalen y pecyn 194
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(6) Gall cyd-destun Deddf benodol olygu bod angen rhagor o eithriadau neu addasiadau i’r rheol 
gyffredinol bod Deddfau’r Cynulliad yn rhwymo’r Goron. Mae’r mathau eraill o ddarpariaeth 
a allai gael eu cynnwys mewn adran ynghylch cymhwyso at y Goron yn cynnwys:
(a) darpariaeth nad yw’r Ddeddf yn effeithio ar y Frenhines yn ei swyddogaeth breifat neu 

nad yw’n gymwys i’r Goron mewn rhyw swyddogaeth arall (gweler adran 187A(2) o 
Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 i gael enghraifft);

(b) gofyniad bod rhaid sicrhau cydsyniad “awdurdod priodol” cyn i bŵer i fynd i mewn i dir neu 
i gaffael tir gael ei ddefnyddio mewn perthynas â thir y Goron (gweler adran 21 o Ddeddf 
yr Amgylchedd (Cymru) 2016, sy’n defnyddio diffiniadau cyffredin o “tir y Goron” ac 
“awdurdod priodol”;

(c) pŵer i’r Uchel Lys ddatgan bod torri’r Ddeddf gan y Goron yn anghyfreithlon (mae adran 
29(2) o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 yn cynnwys enghraifft syml; 
weithiau darperir hefyd fod cais am ddatganiad yn gorfod cael ei wneud gan awdurdod 
cyhoeddus penodedig).

Dod i rym

10.5 “Dod i rym” nid “cychwyn”
(1) Dylai Deddf gan y Cynulliad gynnwys adran sy’n ymdrin mewn ffordd gynhwysfawr â sut a phryd 

y bydd ei holl ddarpariaethau yn dod i rym.

(2) Dylai pennawd yr adran ddarllen “Dod i rym” ac nid “Cychwyn”.

(3) Dylai cyfeiriad at yr amser y bydd darpariaeth yn dechrau cael effaith gyfreithiol fod yn gyfeiriad 
at yr amser y bydd yn “dod i rym” neu yr amser pan “ddaeth i rym” yn hytrach na chyfeiriad at 
“cychwyn” y ddarpariaeth.

10.6 Darpariaethau yn dod i rym drannoeth y Cydsyniad Brenhinol
(1) Pan fwriedir i ddarpariaethau penodol mewn Deddf ddod i rym cyn gynted â phosibl ar ôl 

y Cydsyniad Brenhinol, dylai’r darpariaethau hynny ddod i rym fel rheol ar ddechrau’r diwrnod 
ar ôl y diwrnod y caiff y Ddeddf y Cydsyniad Brenhinol, yn hytrach nag ar ddechrau diwrnod 
y Cydsyniad Brenhinol (a fyddai’n cynnwys elfen o ôl-syllu).

(2) Mae’r polisi hwn yn cyfateb i’r sefyllfa ddiofyn a fyddai’n gymwys o dan adran 30 o Ddeddf 
Deddfwriaeth (Cymru) 2019 pe bai Deddf yn methu gwneud darpariaeth ynghylch pryd y deuai 
darpariaeth i rym. Er hynny, ni ddylid barnu bod adran 30 yn cyfiawnhau distawrwydd ynghylch 
pa bryd y daw darpariaeth i rym. Dylai’r darpariaethau y bwriedir iddynt ddod i rym drannoeth 
y Cydsyniad Brenhinol gael eu nodi’n bendant.

(3) Mae’r darpariaethau sy’n dod i rym drannoeth y Cydsyniad Brenhinol bob amser yn cynnwys 
yr adrannau ynghylch dod â’r Ddeddf i rym a’r enw byr. Yn ychwanegol, maent yn aml yn 
cynnwys darpariaethau trosolygu, darpariaethau cyffredinol ynghylch rheoliadau a dehongli, 
a phwerau i wneud diwygiadau canlyniadol.

(4) Dylai’r geiriad a ddefnyddir i ddod â’r darpariaethau i rym dweud eu bod yn dod i rym “ar” 
y diwrnod o dan sylw, fel eu bod yn dod i rym ar ddechrau’r diwrnod hwnnw yn rhinwedd 
adran 29 o Ddeddf 2019. (Mae hyn yn eithriad i’r argymhelliad cyffredinol ym Mhennod 8 
yn erbyn darparu bod rhywbeth yn dechrau “ar” ddiwrnod.)

(5) Y ffurfeiriad safonol a argymhellir i ddod â darpariaethau i rym ar ddechrau’r diwrnod ar ôl 
y Cydsyniad Brenhinol yw:

Daw adrannau X ac Y i rym drannoeth y diwrnod y caiff y Ddeddf hon y Cydsyniad 
Brenhinol.
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10.7 Darpariaethau yn dod i rym ar ddiwedd cyfnod penodedig
(1) Y ffurfeiriad safonol a argymhellir i ddod â darpariaethau i rym ar ddiwedd cyfnod penodedig 

(megis dau fis) yw:

Daw adrannau X ac Y i rym ar ddiwedd y cyfnod o [ddau fis] sy’n dechrau â’r 
diwrnod y caiff y Ddeddf hon y Cydsyniad Brenhinol.

(2) Pan fo’r ddarpariaeth o dan sylw yn rhoi pŵer neu’n gosod dyletswydd, mae adran 16 o Ddeddf 
Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn galluogi’r pŵer neu’r ddyletswydd i gael eu harfer at ddibenion 
penodol cyn i’r ddarpariaeth ddod i rym. 

10.8 Darpariaethau’n dod i rym drwy orchymyn
(1) Pan nad yw Deddf yn pennu ar ba ddiwrnod y mae darpariaeth i ddod i rym, bydd fel rheol 

yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru i benodi’r diwrnod hwnnw.

(2) Dylai pŵer i Weinidogion Cymru i ddod â darpariaethau i rym fod ar ffurf pŵer i wneud 
gorchymyn drwy offeryn statudol. (Mae hyn yn eithriad i’r rheol gyffredinol y dylai pwerau 
i wneud is-ddeddfwriaeth drwy offeryn statudol gael eu mynegi fel pwerau i wneud rheoliadau: 
gweler hefyd baragraff 9.2).

(3) At ei gilydd, mae’n gliriach dweud bod darpariaeth yn dod i rym ar ddiwrnod a benodir gan 
y Gweinidogion mewn gorchymyn, yn hytrach na dweud “yn unol â darpariaeth a wneir drwy 
orchymyn”. Fe allai’r ffurfeiriad hwnnw adael amheuaeth a oes unrhyw bŵer pellach yn cael ei 
roi (e.e. i wneud darpariaeth drosiannol). Os oes angen pwerau ychwanegol, dylent gael eu rhoi 
mewn modd pendant.

(4) Dylai darpariaeth ynghylch diwrnod a benodir fod yn ddatganiad cadarnhaol ynghylch pa bryd 
y daw’r darpariaethau i rym, ar hyd y llinellau a ganlyn:

Daw darpariaethau [eraill] y Ddeddf hon i rym ar ddiwrnod a bennir gan 
Weinidogion Cymru mewn gorchymyn a wneir drwy offeryn statudol.

(5) Osgowch ddefnyddio ffurf negyddol, megis dweud “nid yw’r darpariaethau’n dod i rym tan” 
ddiwrnod a benodir gan Weinidogion Cymru drwy orchymyn.

10.9 Darpariaethau yn dod i rym drwy orchymyn: darpariaethau atodol
(1) Pan geir pŵer i ddwyn darpariaethau mewn Deddf gan y Cynulliad i rym drwy orchymyn, 

mae adran 31 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn golygu y gall y pŵer gael ei arfer i ddod 
â darpariaethau i rym ar ddiwrnodau gwahanol at ddibenion gwahanol. Gan hynny, ni ddylai 
fod angen i Ddeddf gynnwys darpariaeth bendant ar gyfer cychwyn mewn modd gwahanol.

(2) Er hynny, bydd angen i’r adran ynghylch “dod i rym” ymdrin ar wahân â phopeth arall sy’n 
ymwneud â’r pŵer i ddod â darpariaethau i rym drwy orchymyn. Ni fydd adran gyffredinol o’r 
Ddeddf ynghylch rheoliadau yn gymwys i orchymyn o’r fath (ac ni ddylai fod yn gymwys, am y 
gall fod yn aneglur sut mae darpariaeth gyffredinol ynghylch is-ddeddfwriaeth yn gweithio o ran 
gorchmynion sy’n dod â darpariaethau i rym). 

(3) Yn benodol, dylai’r adran ynghylch dod i rym wneud darpariaeth bendant ar gyfer unrhyw 
bŵer y mae ei angen i wneud darpariaeth drosiannol neu ddarfodol neu ddarpariaeth arbed. 
(Gweler Pennod 9 i gael canllawiau ar ystyr y termau hyn.) Pan fo angen pwerau i wneud 
y mathau hyn o ddarpariaeth, y ffurfeiriad safonol yw:

Caiff gorchymyn o dan is-adran ( ) wneud darpariaeth drosiannol, darpariaeth 
ddarfodol neu ddarpariaeth arbed mewn cysylltiad â dod â darpariaeth yn y 
Ddeddf hon i rym.
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(4) Er y dylai’r adran ddarparu ar gyfer gwneud darpariaethau ynghylch dod â darpariaethau i rym 
drwy offeryn statudol, nid yw gorchymyn o’r fath fel arfer yn ddarostyngedig i unrhyw weithdrefn 
Cynulliad. Wrth basio’r Bil, mae’r Cynulliad eisoes wedi cymeradwyo’r darpariaethau sydd i’w 
dwyn i rym.

(5) Sylwch nad yw adran 16 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019, sy’n galluogi rhai pwerau a 
dyletswyddau i gael eu harfer cyn bod y darpariaethau sy’n eu rhoi neu’n eu gosod mewn grym, 
yn gymwys pan fo darpariaeth i fod i ddod i rym drwy orchymyn.

Darpariaethau eraill

10.10 Dim angen darpariaeth ynghylch rhychwant
(1) Mae gan y Deyrnas Unedig dair awdurdodaeth gyfreithiol: Cymru a Lloegr, yr Alban a Gogledd 

Iwerddon. Mae darpariaeth ynghylch rhychwant yn un o Ddeddfau Senedd y Deyrnas Unedig 
yn nodi’r awdurdodaeth neu’r awdurdodaethau y mae ei chyfraith neu eu cyfraith yn cael ei 
newid gan y Ddeddf. Mae angen iddi wneud hynny am y gall Senedd y Deyrnas Unedig ddeddfu 
ar gyfer pob un o’r tair awdurdodaeth.

(2) Mae Cymru yn ffurfio rhan o awdurdodaeth unedig Cymru a Lloegr. Ni all darpariaethau Deddf 
gan y Cynulliad ymestyn i unrhyw awdurdodaeth arall. O ganlyniad does dim angen cynnwys 
darpariaeth ynghylch rhychwant mewn gan y Deddf gan y Cynulliad yn dweud wrth y darllenydd 
ei bod yn ffurfio rhan o gyfraith Cymru a Lloegr (ac nad yw’n ffurfio rhan o gyfraith yr Alban neu 
Ogledd Iwerddon). Dim ond i Gymru a Lloegr y byddai darpariaeth o’r fath ei hunan yn ymestyn.

(3) Er bod y darpariaethau mewn Deddf gan y Cynulliad yn ffurfio rhan o gyfraith Cymru a 
Lloegr, yn gyffredinol dim ond i bethau a wneir yng Nghymru y gallant fod yn gymwys.44 
Dylai cymhwysiad tiriogaethol darpariaethau gael eu hegluro yn y Ddeddf yn glir, ond fel rheol 
ni ddylai hyn gael ei adael i’w drin yn y darpariaethau cyffredinol ar ddiwedd y Ddeddf.

(4) I gael canllawiau ar ymdrin â materion sy’n ymwneud â chymhwyso a rhychwant mewn 
diwygiadau i ddeddfwriaeth arall, gweler paragraff 7.28.

10.11 Enw byr
(1) Mae Penderfyniad y Llywydd o ran y Ffurf Briodol ar gyfer Biliau Cyhoeddus yn gofyn am 

ddarpariaeth ar gyfer enw byr. O ran cysondeb, dylid defnyddio’r geiriad a ganlyn bob tro 
i gyflwyno’r enw byr:

Enw byr y Ddeddf hon yw…

(2) Dylai enw byr Bil:
(a) bod yn fyr er mwyn darparu label cyfleus i ddefnyddwyr y ddeddfwriaeth gyfeirio ato 

yn y dyfodol;
(b) cwmpasu popeth sy’n mynd ymlaen yn y Bil;
(c) gosod y Bil yn eglur o fewn unrhyw gorpws cyfreithiol y mae’n perthyn yn agos iddo 

(er enghraifft, cyfraith yr amgylchedd) a bod yn gyson ag enwau blaenorol.

(3) Mae’n arbennig o bwysig bod yr enw byr yn rhoi disgrifiad cywir o gynnwys y Bil. 
Mae Penderfyniad y Llywydd yn nodi y dylai enwau byr “fod yn ffeithiol a niwtral, a rhaid iddynt 
beidio â chynnwys deunydd sydd wedi ei fwriadu i hyrwyddo neu gyfiawnhau’r polisi y tu ôl 
i’r Bil, neu or-ddweud ei effaith”.

44 Deddf Llywodraeth Cymru 2006, adran 108A(2)(b), (3) i (5) a (7).
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(4) Dylai’r enw byr fod yn y ffurf “Deddf [Disgrifiad] (Cymru) [blwyddyn]”. Ond os yw’r disgrifiad o’r 
pwnc eisoes yn cynnwys “Cymru”, er enghraifft am fod y Bil yn ymwneud a chorff cyhoeddus 
y mae ei enw’r cynnwys y gair, ni ddylai gael ei ailadrodd mewn cromfachau.

(5) Wrth gyflwyno Bil, y flwyddyn y dylid ei rhoi yn ei enw byr yw’r flwyddyn y disgwylir iddo gael 
y Cydsyniad Brenhinol. Os bydd y Cydsyniad Brenhinol yn cael ei roi mewn gwirionedd mewn 
blwyddyn wahanol, bydd angen newidiadau argraffu fel bod y Ddeddf a gyhoeddir yn rhoi’r 
flwyddyn gywir.
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Atodiad: Deunydd Darllen

Cyhoeddiadau ar ddrafftio cyfreithiau a dehongli statudau
Asprey, Plain Language for Lawyers (4ydd argraffiad, Federation Press, 2010)

Bailey and Norbury, Bennion on Statutory Interpretation (7fed argraffiad, LexisNexis, 2017 ac 
Atodiad i’r 7fed argraffiad, 2019)

Butt and Castle, Modern Legal Drafting (3ydd argraffiad, Cambridge University Press, 2013)

Dickerson, The Fundamentals of Legal Drafting (Little, Brown, 1965)

Dickerson, “How to Write a Law” (1955) 31 Notre Dame L Rev 14 
https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3602&context=ndlr

Greenberg, Craies on Legislation (11eg argraffiad, Sweet & Maxwell, 2017)

MacLeod, Principles of Legislative and Regulatory Drafting (Hart Publishing, 2009)

Salembier, Legal and Legislative Drafting (Ail argraffiad, LexisNexis Canada, 2018)

Xanthaki, Thornton’s Legislative Drafting (5ed argraffiad, Bloomsbury Professional, 2013)

Cymdeithas Cwnsleriaid Deddfwriaethol y Gymanwlad, The Loophole (1987- ) 
http://www.calc.ngo/publications/loopholes

Cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru
Llywodraeth Cymru, Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau’r Cynulliad (2019)  

https://llyw.cymru/llawlyfr-deddfwriaeth-ar-filiaur-cynulliad

Llywodraeth Cymru,  
Canllawiau Arddull Cyfiethu Deddfwriaethol (Legislative Translation Style Guide)  
Geirfa Drafftio Deddfwriaethol (Legislative Drafting Glossary) 
https://llyw.cymru/btc/adnoddau-eraill/deunyddiau-cyfeirio-deddfwriaethol

Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) 
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/bus-assembly-guidance.aspx 

Penderfyniad y Llywydd o ran Ffurf Briodol Biliau Cyhoeddus (2015) a Phenderfyniad o ran Ffurf 
Briodol Gwelliannau i Filiau Cyoeddus (2015) 
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/bus-assembly-guidance.aspx
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Canllawiau awdurdodaethau eraill ar ddrafftio a gweithdrefnau
Y Deyrnas Unedig

Swyddfa Cwnsleriaid y Senedd, Drafting Guidance (2018) 
https://www.gov.uk/government/collections/the-office-of-the-parliamentary-counsel-
guidance

Swyddfa’r Cabinet, Guide to Making Legislation (2017) 
https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-making-legislation

Gwasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth, GLS Statutory Instrument Drafting Guidance (2018) 
Ar gael i gyfreithwyr y llywodraeth drwy adran is-ddeddfwriaeth LION: 
https://lion.governmentlegal.gov.uk/the-law/legal-topics/secondary-legislation.aspx 

Yr Archifau Gwladol, Statutory Instrument Practice (5ed argraffiad, 2017) 
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/f0051073-si-practice-5th-edition.pdf

Cyllid y Wlad, Tax Law Rewrite: The Way Forward (1996) 
(gweler yn benodol “Annex 1: Guidelines for the rewrite”) 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140206215222/http://www.hmrc.gov.uk/
rewrite/wayforward/menu.htm 

Yr Alban

Swyddfa Cwnsleriaid y Senedd, Drafting Matters! (Ail argraffiad, 2018) 
https://www.gov.scot/publications/drafting-matters/

Swyddfa Cwnsleriaid Senedd yr Alban, Plain Language and Legislation (2006) 
https://www2.gov.scot/resource/doc/93488/0022476.pdf

Awstralia

Llywodraeth Awstralia, Swyddfa Cwnsleriaid y Senedd, Drafting Manual (2016)  
and Plain English Manual (1993) 
http://www.opc.gov.au/about/draft_manuals.htm

Llywodraeth Awstralia, Swyddfa Cwnsleriaid y Senedd, Reducing Complexity in Legislation (2016) 
http://www.opc.gov.au/about/docs/ReducingComplexity.pdf

Comisiwn Diwygio Cyfraith Victoria, Plain English and the Law (1987; ailgyhoeddwyd 2017) 
http://www.lawreform.vic.gov.au/projects/plain-english-and-law-1987-report

Canllawiau eraill o’r Gymanwlad

Ysgrifenyddiaeth y Gymanwlad, Commonwealth Legislative Drafting Manual (2017) 
https://dx.doi.org/10.14217/9781848599635-en

Llywodraeth Canada, Yr Adran Gyfiawnder, Legistics 
http://canada.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/legis-redact/legistics/toc-tdm.asp

Llywodraeth Seland Newydd, Swyddfa Cwnsleriaid y Senedd, Principles of Clear Drafting  
http://www.pco.govt.nz/clear-drafting/
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Minister for Finance and Trefnydd 
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                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
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.   

  
 
 
 
Mick Antoniw AC 
Cadeirydd,  
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Mick.Antoniw@cynulliad.cymru 
 
 

11 Tachwedd 2019 
 

 
Annwyl Mick, 
 
 
Rheoliadau y DU yn gysylltiedig ag ymadael â'r Undeb Ewropeaidd 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Hydref ynghylch offerynnau statudol ar gyfer Ymadael â'r 
UE a phwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor, sydd wedi'u hateb isod.  
 
Gallaf gadarnhau fod pob anghydfod gyda Llywodraeth y DU ynghylch materion sydd wedi'u 
datganoli yn parhau i gael eu trafod yn yr un ffordd. Ym mhob achos, mae Gweinidog yr 
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cysylltu â Gweinidogion Defra, yn nodi ein 
pryderon, gyda'r trafodaethau'n parhau. O ran y ddau offeryn statudol sydd wedi'u crybwyll 
gennych, gallaf eich sicrhau eu bod yn cyflawni ein hamcanion polisi cyffredinol o sicrhau bod 
marchnadoedd amaethyddol yn y DU yn gweithio'n effeithiol ac i gynnal y sefyllfa hon.  
 
Rydych hefyd wedi gofyn am wybodaeth ychwanegol ynghylch effaith y cymhwysedd 
deddfwriaethol a gweithredol ar y ddau offeryn statudol. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei 
darparu i Glerc eich Pwyllgor gan swyddogion cyn gynted â phosibl. 

 
O ran y pwynt olaf yn eich llythyr, mae'n gywir i nodi pan fo Offerynnau Statudol wedi creu 
swyddogaethau cydredol ac/neu yr hyn a elwir yn swyddogaethau "cydredol plws", bod hyn 
yn cael effaith bosibl ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Mae hyn oherwydd y risg y 
gallai dileu swyddogaethau o'r fath mewn Deddf gan y Cynulliad olygu gymryd ymlaen ofynion 
cydsynio yn Atodlen 7B Deddf Llywodraeth Cymru 2006. O ganlyniad i'r risg a nodir rydym 
wedi trafod gyda Llywodraeth y DU ac wedi cyrraedd cytundeb mewn egwyddor y byddwn yn 
mynd i'r afael â'r sefyllfa drwy ddiwygiadau i gymhwysedd deddfwriaethol mewn Gorchymyn 
a.109; yn benodol, ddiwygiadau i ofynion cydsynio ym mharagraffau 8 ac 11 i Atodlen 7B. 
Mae'r cytundeb ar gyfer nodi hyn wedi'i ddatgan fel cytundeb mewn egwyddor gan ei fod 
bellach yn dod gyda'r rhybudd bod y cytundeb hwn yn amodol ar safbwyntiau unrhyw 
Weinidogion newydd yng ngoleuni'r etholiad sydd wedi'i threfnu.  
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Cyn diddymu'r Senedd, rhannodd Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru ddrafft y 
Gorchymyn gyda ni ac rydym wedi darparu ein sylwadau manwl ar y drafft hwnnw. Roedd yn 
cynnwys elfennau wedi eu nodi o'r gofynion cydsynio fel y cytunwyd arnynt er ein bod yn aros 
am eu hymateb i'r pwyntiau penodol a godwyd gennym.    
 
Yn olaf, o ran yr amseru, nid ydym yn gwybod pryd yn union fydd y Gorchymyn hwn yn cael 
ei wneud gan bod erthyglau penodol o fewn iddo yn dibynnu ar pryd fydd y DU yn ymadael 
â'r UE ac o dan ba amgylchiadau. Tan i'r sefyllfa ar hyn ddod yn glir, ni fydd unrhyw amserlen 
yn cael ei chytuno ar gyfer y Gorchymyn hwn. Mae Gorchymyn a.109 yn Orchymyn yn y 
Cyfrin Gyngor ac yn unol â darpariaethau A109, mae'n rhaid i bob Tŷ Cyffredin a'r Cynulliad 
gytuno arno cyn i argymhelliad gael ei wneud i'r Frenhines lunio'r Gorchymyn. Hefyd, mae 
Rheol Sefydlog 25 yn ei gwneud yn ofynnol i Orchymyn arfaethedig gael ei osod gerbron y 
Cynulliad i ganiatáu i bwyllgor priodol adrodd arno cyn i'r Gorchymyn drafft yna gael ei 
gyflwyno i'w gymeradwyo. Bydd cyfleoedd felly i'r Senedd graffu ar y Gorchymyn hwn cyn 
iddo gael ei wneud.                
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at YCwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit.  
 
Yn gywir 
 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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18 Hydref 2019 

 

Annwyl Rebecca 

Rheoliadau'r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd 

Trafododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol nifer o ddatganiadau 
ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd o dan Reol Sefydlog 30C ar gyfer y 
rheoliadau a ganlyn, yn ei gyfarfod ar 16 Medi 2019:  

• Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 
• Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 
• Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 

Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 
• Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 

Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) 
(Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 

• Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio 
etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 

Rydym am dynnu eich sylw at nifer o bryderon sy'n gorgyffwrdd. 

Anghydfod ynghylch materion datganoledig 

Mae'r datganiad ysgrifenedig ar gyfer Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau 
Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 yn nodi y bu anghytuno â Llywodraeth y DU ynghylch 
p'un a yw Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn 
faterion wedi'u datganoli neu a ydynt wedi'u cadw'n ôl, gan olygu na ofynnodd 
Llywodraeth y DU am gydsyniad Llywodraeth Cymru. Cyfeirir at anghydfod tebyg yn y 
datganiad ysgrifenedig ochr yn ochr â Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y 
Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019. 

Fodd bynnag, gwnaethom nodi ei bod yn ymddangos bod ffordd Llywodraeth Cymru o 
ymdrin â phob un o'r Rheoliadau yn wahanol. O ran y cyntaf, mae'r datganiad 
ysgrifenedig yn nodi, er gwaethaf yr anghydfod ynghylch p'un a oedd angen cydsyniad ai 
peidio, fod Llywodraeth Cymru yn fodlon ag effaith y Rheoliadau. O ran yr olaf, 

Rebecca Evans AC 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd 
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gwnaethom nodi o'r datganiad bod Llywodraeth Cymru wedi cychwyn gohebiaeth â 
Llywodraeth y DU yn ei hysbysu nad yw'n briodol i Weinidogion Llywodraeth y DU wneud 
penderfyniadau unochrog ar faterion sy'n cael effaith uniongyrchol ar feysydd o fewn 
cymhwysedd datganoledig. Byddem yn croesawu eglurhad ynghylch pam y cymerwyd 
camau gwahanol. Byddem hefyd yn ddiolchgar pe gallech ddarparu manylion ynghylch 
ymateb Llywodraeth y DU i'r ohebiaeth.  

Yr effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol a/neu weithredol 

Mae'r ail fater yr ydym am dynnu sylw ato yn ymwneud â'r effaith y gallai rheoliadau ei 
chael ar gymhwysedd deddfwriaethol a/neu weithredol. Rydym yn pryderu nad yw'r 
datganiadau ysgrifenedig ar gyfer Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) 
(Ymadael â'r UE) 2019 a Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 
yn nodi pa rai o bwerau deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol neu bwerau 
gweithredol Gweinidogion Cymru sy'n cael eu heffeithio gan y rheoliadau.  

Fel y gwyddoch, mae Rheol Sefydlog 30C.3(ii) yn ei gwneud yn ofynnol i'r datganiad 
ysgrifenedig “nodi unrhyw effaith y caiff yr offeryn statudol ar gymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad a/neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru”. 
Byddem yn ddiolchgar felly pe byddech yn egluro pa bwerau yr effeithir arnynt ym 
mhob achos.  

Yr effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol a/neu weithredol - swyddogaethau 
cydredol 

Mae'r mater olaf yr ydym am dynnu eich sylw ato yn ymwneud â'r effaith negyddol 
bosibl ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol trwy arfer 
swyddogaethau cydredol.  

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi codi mater swyddogaethau cydredol sy'n 
cael effaith negyddol ar bwerau deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol yn rheolaidd 
(yn rhinwedd paragraff 11 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006). Mae'r mater 
hwn yn berthnasol i: Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r 
UE) 2019, Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 
Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r 
UE) (Rhif 2) 2019, a Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019.  

Fodd bynnag, mae'r ffordd y mae'r datganiadau ysgrifenedig yn rhoi sylwadau ar y mater 
yn amrywio. O ran y rheoliadau olaf a grybwyllwyd uchod, mae'r datganiad ysgrifenedig 
yn nodi bod swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Swyddfa Ysgrifennydd 
Gwladol Cymru gyda'r bwriad o ddiwygio Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006 drwy Orchymyn o dan adran 109A o'r Ddeddf honno. Nid yw'r wybodaeth hon yn 
cael ei chynnwys yn y datganiadau ysgrifenedig ar gyfer y set gyntaf a'r ail set o reoliadau 
a grybwyllir uchod. Roedd llythyr y Cwnsler Cyffredinol atom ar 9 Ebrill 2019, yn nodi bod 
Gorchymyn adran 109 wrthi'n cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 
Mewn tystiolaeth i ni ar 16 Medi, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol nad oedd wedi derbyn 
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drafft o Orchymyn adran 109, ac awgrymodd fod posibilrwydd bod Llywodraeth y DU 
wrthi'n ystyried p'un a ddylai'r Gorchymyn ymdrin â materion a nodwyd hyd yma ynteu a 
fyddai'r Gorchymyn yn ymwneud ag egwyddorion eang. 

Byddem yn ddiolchgar o gael eglurhad ynghylch p'un a fydd y materion a nodwyd ym 
mhob un o'r tair set o reoliadau uchod yn cael sylw mewn Gorchymyn adran 109 sydd ar 
ddod. Byddem hefyd yn croesawu diweddariad ar sefyllfa ac amseriad Gorchymyn (neu 
Orchmynion) adran 109 sydd ar ddod, gan gynnwys p'un a fydd unrhyw Orchymyn (neu 
Orchmynion) o'r fath yn mynd i'r afael â'r materion penodol a godwyd hyd yma yn unig, 
neu a fyddai'r Gorchmynion yn gwneud newidiadau ehangach i'r prawf a nodir ym 
mharagraff 11 o Atodlen 7B.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol. 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd 

 
Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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