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Diben 

1. Mae'r papur yn nodi cylch gorchwyl a chyfrifoldebau'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad. 

Argymhellion 

2. Gwahoddir y Pwyllgor i nodi ei gylch gorchwyl. 

Cefndir 

3. Mae rheolau a gweithdrefnau'r Senedd wedi'u nodi yn y Rheolau Sefydlog. Mae Rheol 
Sefydlog 16.1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Senedd sefydlu pwyllgorau a chanddynt bŵer yn eu 
cylch gorchwyl i: 

“(i) archwilio gwariant, trefniadau cyllido, gweinyddiaeth a pholisi’r 
llywodraeth a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi; 

(ii) archwilio deddfwriaeth; 

(iii) ymgymryd â swyddogaethau eraill a bennir yn y Rheolau Sefydlog; ac 

(iv) ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar Gymru.” 

4. Drwy wneud hyn, mae'n rhaid i'r Pwyllgor Busnes sicrhau bod pob un o feysydd 
cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a'r cyrff cyhoeddus cysylltiedig, ynghyd â phob mater sy’n 
ymwneud â chymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a swyddogaethau Gweinidogion Cymru a’r 
Cwnsler Cyffredinol, yn destun gwaith craffu gan bwyllgorau.  

Senedd Cymru  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

 

Cylch gorchwyl y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad 
Gorffennaf 2021   

www.senedd.cymru 
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Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

5. Cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn, fel y cytunodd y Senedd arno ar 23 Mehefin 2021, yw: 

“cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21, 
a Rheol Sefydlog 26C, ac i ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â 
deddfwriaeth sydd o fewn cymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, 
neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, gan 
gynnwys ansawdd deddfwriaeth, datganoli, y cyfansoddiad (gan gynnwys 
dyfodol cyfansoddiadol Cymru), cyfiawnder, a materion allanol, gan gynnwys 
(ond heb fod yn gyfyngedig i) newidiadau i’r setliad datganoli, a chysylltiadau 
rhynglywodraethol.” 

 

6. Mae Rheolau Sefydlog 21 a 26C wedi eu hatodi yn Atodiadau 1 a 2.  
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Atodiad 1: Rheol Sefydlog 21 – Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol 

Y Pwyllgor neu Bwyllgorau 

21.1 Wrth gynnig cylchoedd gorchwyl pwyllgorau o dan Reol Sefydlog 16.2 neu 16.3, rhaid i’r 
Pwyllgor Busnes sicrhau bod y cyfrifoldeb dros y swyddogaethau a ragnodir yn Rheol Sefydlog 
21 yn cael ei aseinio i bwyllgor neu bwyllgorau (y cyfeirir ato neu atynt yn Rheol Sefydlog 21 fel 
“pwyllgor cyfrifol”). 

Swyddogaethau 

21.2 Rhaid i bwyllgor cyfrifol ystyried pob offeryn statudol neu offeryn statudol drafft y mae 
unrhyw ddeddfiad yn ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei osod gerbron y Senedd a chyflwyno 
adroddiad ar a ddylai’r Senedd roi sylw arbennig i'r offeryn neu’r drafft ar unrhyw un o'r seiliau 
canlynol:  

i. ei bod yn ymddangos bod amheuaeth a yw ‘intra vires’; 

ii. ei bod yn ymddangos ei fod yn gwneud defnydd anarferol neu annisgwyl ar y pwerau a 
roddwyd gan y deddfiad y mae wedi’i wneud neu y mae i'w wneud odano;  

iii. bod y deddfiad sy'n rhoi'r pŵer i’w wneud yn cynnwys darpariaethau penodol sy'n ei eithrio 
rhag cael ei herio yn y llysoedd;  

iv. ei bod yn ymddangos bod iddo effaith ôl-weithredol lle nad yw'r deddfiad sy’n ei awdurdodi 
yn rhoi awdurdod pendant ar gyfer hyn;  

v. bod angen eglurhad pellach ynglŷn â’i ffurf neu ei ystyr am unrhyw reswm penodol; 

vi. ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn 
methu â bodloni gofynion statudol; 

vii. ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun Cymraeg a thestun Saesneg 
yr offeryn neu’r drafft; 

viii. bod yr offeryn neu’r drafft yn defnyddio iaith ryw-benodol; 

ix. nad yw wedi’i wneud neu i’w wneud yn Gymraeg ac yn Saesneg; 

x. ei bod yn ymddangos bod oedi na ellir ei gyfiawnhau wedi bod wrth ei gyhoeddi neu wrth ei 
osod gerbron y Senedd; neu 
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xi. ei bod yn ymddangos bod oedi na ellir ei gyfiawnhau wedi bod wrth anfon hysbysiad o dan 
adran 4(1) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, (fel y’i haddaswyd). 

21.3 Caiff pwyllgor cyfrifol ystyried a chyflwyno adroddiad ar a ddylai’r Senedd roi sylw arbennig 
i unrhyw offeryn statudol neu offeryn statudol drafft y mae unrhyw ddeddfiad yn ei gwneud yn 
ofynnol iddo gael ei osod gerbron y Senedd ar unrhyw un o’r seiliau canlynol:  

i. ei fod yn codi tâl ar Gronfa Gyfunol Cymru neu ei fod yn cynnwys darpariaethau sy’n ei 
gwneud yn ofynnol i daliadau gael eu gwneud i’r Gronfa honno neu i unrhyw ran o’r 
llywodraeth neu i unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus yn gydnabyddiaeth am unrhyw 
drwydded neu gydsyniad neu am unrhyw wasanaethau sydd i’w rhoi, neu ei fod yn rhagnodi 
swm unrhyw dâl neu daliad o’r fath; 

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 Senedd;      

iii. ei fod yn amhriodol oherwydd newid yn yr amgylchiadau ers i’r deddfiad y mae wedi’i wneud 
neu y mae i’w wneud odano gael ei basio neu ei wneud ei hun; neu 

iv. [Dilëwyd y Rheol Sefydlog drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021] 

v. nad yw’n gwireddu ei amcanion polisi yn berffaith. 

21.3A Nid yw Rheolau Sefydlog 21.2 na 21.3 yn gymwys i unrhyw offeryn statudol drafft a osodir 
gerbron y Senedd y mae paragraff 4 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018 neu baragraff 9 o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 2020 
yn gymwys iddo. 

21.3B Rhaid i bwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad ar y weithdrefn briodol i'w chymhwyso i 
unrhyw offeryn statudol drafft a osodir gerbron y Senedd y mae paragraff 4 o Atodlen 7 i 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 neu baragraff 9 o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 2020 yn gymwys iddo. 

21.3C Rhaid i'r pwyllgor cyfrifol o dan Reol Sefydlog 21.3B gyflwyno adroddiad ar y weithdrefn 
briodol gan ddefnyddio'r meini prawf a ganlyn: 

i. a yw'r memorandwm yn ddigon clir a thryloyw ynghylch pam y mae'r llywodraeth o'r farn y 
dylai'r weithdrefn penderfyniad negyddol fod yn gymwys; 

ii. a yw'r memorandwm yn ddigon clir a thryloyw ynghylch y newidiadau sy'n cael eu gwneud 
gan y rheoliadau; 
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iii. a fu ymgynghoriad digonol ar y rheoliadau; 

iv. a yw'r memorandwm yn ddigon clir a thryloyw ynghylch effaith bosibl y rheoliadau ar 
gydraddoldeb a hawliau dynol;  

v. a yw'r rheoliadau'n codi materion o bwys cyhoeddus, gwleidyddol neu gyfreithiol; ac 

vi. unrhyw fater arall sy’n briodol ym marn y pwyllgor. 

21.4 Rhaid i bwyllgor cyfrifol gyflwyno unrhyw adroddiad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 
mewn perthynas ag unrhyw offeryn statudol neu offeryn statudol drafft heb fod yn fwy nag 20 
diwrnod ar ôl i'r offeryn neu'r drafft gael ei osod. 

21.4A Os bydd y deddfiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r offeryn statudol neu'r offeryn statudol 
drafft gael ei osod gerbron y Senedd yn pennu amserlen mewn perthynas ag ystyriaeth y 
Senedd o'r offeryn statudol neu'r offeryn statudol drafft, yna: 

i. ni fydd y terfyn amser yn Rheol Sefydlog 21.4 yn gymwys; 

ii. caiff y Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen i'r pwyllgor cyfrifol neu'r pwyllgorau 
cyfrifol gyflwyno adroddiad arno. 

21.4B Rhaid i bwyllgor cyfrifol gyflwyno unrhyw adroddiad o dan Reol Sefydlog 21.3B mewn 
perthynas ag unrhyw offeryn statudol drafft heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod ar ôl i'r offeryn 
drafft gael ei osod.  Nid yw Rheol Sefydlog 21.4A(ii) yn gymwys i'r offerynnau statudol drafft 
hynny. 

21.5 Wrth gyfrifo unrhyw gyfnod o ddyddiau at ddibenion Rheol Sefydlog 21.4 neu 21.4B, rhaid 
peidio â chymryd i ystyriaeth unrhyw amser pryd y bydd y Senedd wedi'i ddiddymu neu ar 
doriad am fwy na 4 diwrnod. 

21.6 Nid yw Rheolau Sefydlog 21.2 a 21.3 yn gymwys i Orchmynion arfaethedig na drafft yn y 
Cyfrin Gyngor i’w gwneud, yn unol â Rheol Sefydlog 25, o dan adran 109 o’r Ddeddf nac i is-
ddeddfwriaeth sy’n ddarostyngedig i Weithdrefn Arbennig y Senedd o dan Reol Sefydlog 28. 

21.7 Caiff pwyllgor cyfrifol ystyried y canlynol a chyflwyno adroddiadau arnynt:  

i. unrhyw is-ddeddfwriaeth arall a osodir gerbron y Senedd ac eithrio is-ddeddfwriaeth sy’n 
ddarostyngedig i Weithdrefn Arbennig y Senedd o dan Reol Sefydlog 28; 
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ii. pa mor briodol yw darpariaethau mewn Biliau’r Senedd ac mewn Biliau ar gyfer Deddfau 
Senedd y Deyrnas Unedig sy’n rhoi pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth i Weinidogion Cymru, Prif 
Weinidog Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol; 

iii. unrhyw femorandwm cydsyniad offeryn statudol a osodir mewn perthynas ag offeryn 
statudol perthnasol o dan Reol Sefydlog 30A;  

iv. defnydd Gweinidogion Cymru o bwerau cychwyn;   

v. unrhyw fater deddfwriaethol cyffredinol ei natur sy’n ymwneud â chymhwysedd y Senedd neu 
gymhwysedd Gweinidogion Cymru; neu 

vi. ddeddfwriaeth ddrafft sy'n destun ymgynghoriad. 

21.8 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021] 

21.9 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021] 

21.10 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021] 

21.11 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021] 
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Atodiad 2: Rheol Sefydlog 26C – Deddfau Cydgrynhoi’r Senedd 

Ffurf Biliau Cydgrynhoi a Sut i’w Cyflwyno  

26.1 Bil a gyflwynwyd gan aelod o'r llywodraeth at ddibenion cydgrynhoi deddfwriaeth sylfaenol 
bresennol, is-ddeddfwriaeth a’r gyfraith gyffredin yw Bil Cydgrynhoi. 

26C.2 Caiff Bil Cydgrynhoi:  

(i) ailddatgan deddfwriaeth bresennol gydag unrhyw newidiadau o ran strwythur, iaith neu 
fformat sy'n briodol at ddibenion gwella cyflwyniad y gyfraith a sicrhau cysondeb â'r arfer 
drafftio cyfredol; 

(ii) egluro effaith y gyfraith bresennol neu sut i’w chymhwyso; 

(iii) dileu neu hepgor darpariaethau anarferedig, darfodedig neu rai nad ydynt yn ymarferol 
ddefnyddiol neu’n ymarferol effeithiol bellach; 

(iv) gwneud mân newidiadau i'r gyfraith bresennol at ddibenion sicrhau bod y gwaith o 
gydgrynhoi’r gyfraith yn foddhaol; a 

(v) gwneud newidiadau eraill i'r gyfraith y mae Comisiwn y Gyfraith yng Nghymru a Lloegr yn 
argymell y byddai’n briodol eu cynnwys mewn Bil Cydgrynhoi; 

(vi) cynnwys darpariaethau trosiannol a darpariaethau arbed priodol, diwygiadau a diddymiadau 
canlyniadol i ddeddfwriaeth bresennol (gan gynnwys diwygiadau i sicrhau bod y ddeddfwriaeth 
bresennol yn parhau i weithredu'n gywir mewn perthynas â Lloegr). 

26C.3 Ar ôl ymgynghori â’r Pwyllgor Busnes, caiff y Llywydd roi canllawiau ysgrifenedig i 
Aelodau ynglŷn â dehongli Rheolau Sefydlog 26C.1 a 26C.2, a sut y mae Rheol Sefydlog 26C yn 
gweithredu’n gyffredinol. 

26C.4 Caniateir i Fil Cydgrynhoi gael ei gyflwyno ar ddiwrnod gwaith mewn wythnos eistedd.  

26C.5 Rhaid i Fil Cydgrynhoi gael ei gyflwyno drwy gael ei osod. 

26C.6 Rhaid peidio â gosod Bil Cydgrynhoi oni bai ei fod ar y ffurf briodol yn unol ag unrhyw 
benderfyniadau a wnaed gan y Llywydd.  

26C.7 Pan gyflwynir Bil Cydgrynhoi, rhaid cael datganiad Cymraeg a Saesneg gan y Llywydd i 
gyd-fynd ag ef a rhaid i’r datganiad hwnnw: 
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(i) nodi a fyddai darpariaethau’r Bil Cydgrynhoi, ym marn y Llywydd, o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd; a 

(ii) nodi unrhyw ddarpariaethau na fyddent, ym marn y Llywydd, o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd a’r rhesymau dros y farn honno.  

26C.8 Rhaid i Fil Cydgrynhoi gael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg. 

Dogfennau i Gyd-fynd â Bil Cydgrynhoi 

26C.9 Ar yr un pryd ag y bydd yr Aelod sy’n gyfrifol yn cyflwyno Bil Cydgrynhoi, rhaid iddo osod 
Memorandwm Esboniadol y mae’n rhaid iddo: 

(i) ddatgan y byddai darpariaethau’r Bil Cydgrynhoi, ym marn yr Aelod, o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd; 

(ii) nodi'r rhesymau dros gyflwyno'r Bil Cydgrynhoi; 

(iii) datgan nad yw'r Bil Cydgrynhoi yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau ac eithrio’r rhai a 
ganiateir o dan Reol Sefydlog 26C.2; 

(iv) cynnwys tablau sy'n dangos tarddiad y darpariaethau yn y Bil Cydgrynhoi, a ble yn y Bil 
Cydgrynhoi y cynhwysir y darpariaethau presennol sy’n cael eu cydgrynhoi; 

(v) esbonio sut y mae'r Bil Cydgrynhoi yn gwneud unrhyw newidiadau o'r math a ganiateir o 
dan Reol Sefydlog 26C.2 (ii) hyd at (v); 

(vi) crynhoi yn wrthrychol yr hyn y bwriedir i bob un o ddarpariaethau’r Bil Cydgrynhoi ei wneud 
(i’r graddau y mae angen esbonio hynny neu y mae angen cyflwyno sylwadau ar hynny) a rhoi’r 
wybodaeth arall sy’n angenrheidiol i esbonio effaith y Bil Cydgrynhoi; 

(vii) cadarnhau nad yw darpariaethau'r Bil Cydgrynhoi yn arwain at unrhyw wariant sylweddol 
ychwanegol sy'n daladwy o Gronfa Gyfunol Cymru, ac os yw’n arwain at wariant ychwanegol, 
nodi’r amcangyfrifon gorau ar gyfer hyn; 

(viii) nodi'r effaith bosibl (os o gwbl) ar y system gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr yn sgil 
darpariaethau'r Bil Cydgrynhoi ("asesiad effaith ar gyfiawnder"), yn unol ag adran 110A o'r 
Ddeddf; ac 

(ix) os yw’r Bil Cydgrynhoi yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth sy'n codi gwariant ar Gronfa 
Gyfunol Cymru, ymgorffori adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol yn nodi ei farn ef ar a yw'r 
tâl yn briodol neu beidio. 
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26C.10 Rhaid i'r Memorandwm Esboniadol i'r Bil Cydgrynhoi ddatgan lle ynddo yn union y gellir 
dod o hyd i bob un o ofynion Rheol Sefydlog 26C.9, drwy gyfrwng mynegai neu mewn rhyw 
ffordd arall. 

26C.11 Pan gyflwynir y Bil Cydgrynhoi, rhaid cael datganiad gan yr Aelod sy’n gyfrifol amdano i 
gyd-fynd ag ef, yn seiliedig ar gyngor y Cwnsler Cyffredinol (os nad yr Aelod sy’n gyfrifol yw'r 
Cwnsler Cyffredinol) a, lle y bo'n berthnasol, Comisiwn y Gyfraith, yn cymeradwyo cywirdeb y 
Memorandwm Esboniadol ac yn ardystio bod y Bil, ym marn yr Aelod sy’n gyfrifol amdano, yn 
Fil Cydgrynhoi o fewn ystyr Rheol Sefydlog 26C.1 a 26C.2. 

Y Pwyllgor Cyfrifol  

26C.12 Wrth gynnig cylchoedd gorchwyl pwyllgorau o dan Reol Sefydlog 16.2 neu 16.3, rhaid i'r 
Pwyllgor Busnes sicrhau bod pwyllgor (y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 26C fel “y pwyllgor 
cyfrifol”) sydd â chyfrifoldeb dros y swyddogaethau a ragnodir yn Rheol Sefydlog 26C. 

Amserlen ar gyfer Trafod Bil Cydgrynhoi 

26C.13 Rhaid i’r Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen ar gyfer ystyried Bil Cydgrynhoi, 
ac eithrio unrhyw gyfnod a gymerir yn y cyfarfod llawn (y mae’n rhaid ei drefnu o dan 
ddarpariaethau Rheol Sefydlog 11.12). 

26C.14 Caiff y Pwyllgor Busnes wneud unrhyw newidiadau dilynol mewn amserlen a sefydlwyd o 
dan Reol Sefydlog 26C.13 ag y gwêl yn dda ond rhaid iddo roi rhesymau dros y newidiadau 
hynny. 

Yr Ystyriaeth Gychwynnol  

26C.15 Pan fydd Bil Cydgrynhoi wedi’i gyflwyno, rhaid i'r Pwyllgor Busnes gyfeirio'r Bil 
Cydgrynhoi at y pwyllgor cyfrifol ar gyfer yr ystyriaeth gychwynnol. 

26C.16 Pan fydd y Pwyllgor Busnes yn cyfeirio'r Bil Cydgrynhoi at y pwyllgor cyfrifol o dan Reol 
Sefydlog 26C.15, rhaid i'r pwyllgor cyfrifol hwnnw ystyried a ddylai'r Bil fynd rhagddo fel Bil 
Cydgrynhoi a chyflwyno adroddiad ar hynny. 

26C.17 Wrth ystyried a ddylai Bil fynd rhagddo fel Bil Cydgrynhoi, caiff y pwyllgor cyfrifol 
ystyried: 

(i) a yw'r Pwyllgor yn fodlon bod cwmpas y gwaith cydgrynhoi yn briodol; 

(ii) a yw'r Pwyllgor yn fodlon bod y deddfiadau perthnasol wedi'u cynnwys wrth gydgrynhoi; 
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(iii) a yw'r Bil yn cydgrynhoi'r deddfiadau yn gywir neu a yw'n newid eu heffaith gyfreithiol o ran 
sylwedd i'r graddau a ganiateir gan Reol Sefydlog 26C.2 yn unig; 

(iv) a yw'r Bil yn cydgrynhoi'r gyfraith yn glir ac yn gyson; 

(v) unrhyw faterion eraill y mae’n barnu eu bod yn berthnasol i Reol Sefydlog 26C. 

26C.18 Heb fod yn gynharach na phum diwrnod gwaith ar ôl naill ai: 

(i) i’r pwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad sy’n trafod a ddylai'r Bil fynd rhagddo fel Bil 
Cydgrynhoi; neu 

(ii) y dyddiad cau erbyn pryd y mae’n ofynnol i’r pwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad, 

(iii) caiff yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil gynnig bod y Senedd yn cytuno y dylai'r Bil fynd rhagddo 
fel Bil Cydgrynhoi. 

26C.19 Os bydd y Senedd yn cytuno y dylai’r Bil fynd rhagddo fel Bil Cydgrynhoi, mae’r Bil yn 
symud ymlaen i Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor.  

26C.20 Os na fydd y Senedd yn cytuno y dylai'r Bil fynd rhagddo fel Bil Cydgrynhoi, mae’r Bil yn 
methu. 

26C.21 Mae’r Ystyriaeth Gychwynnol ar ben pan fydd y Senedd yn cytuno y dylai'r Bil fynd 
rhagddo fel Bil Cydgrynhoi neu pan fydd y Bil Cydgrynhoi yn methu adeg yr Ystyriaeth 
Gychwynnol. 

Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor  

26C.22 Rhaid i'r pwyllgor cyfrifol ymgymryd ag Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor. 

26C.23 Mae Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor yn dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl i'r 
Ystyriaeth Gychwynnol ddod i ben. 

26C.24 Rhaid i 15 diwrnod gwaith o leiaf fynd heibio rhwng dechrau Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor 
a dyddiad y cyfarfod cyntaf y bydd y pwyllgor cyfrifol yn ystyried gwelliannau i’r Bil Cydgrynhoi. 

26C.25 Caniateir i Fil Cydgrynhoi gael ei ddiwygio yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor. 

26C.26 Caniateir i welliannau sydd i’w hystyried yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor gael 
eu cyflwyno gan unrhyw Aelod o’r diwrnod cyntaf y bydd Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor yn 
dechrau.  
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26C.27 Mae’r gwelliannau i’w gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn 
cyfeirio atynt yn codi yn y Bil Cydgrynhoi, oni bai bod y pwyllgor sy’n ymgymryd â thrafodion 
Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor wedi penderfynu fel arall.  

26C.28 Dim ond Aelod sy’n aelod o’r pwyllgor sy’n ymgymryd â thrafodion Ystyriaeth Fanwl y 
Pwyllgor a gaiff gymryd rhan yn y trafodion hynny er mwyn:  

(i) cynnig gwelliant neu ofyn am gytundeb i dynnu gwelliant yn ôl; neu  

(ii) bleidleisio. 

26C.29 Caniateir i welliant a gyflwynir gan Aelod nad yw’n aelod o’r pwyllgor sy’n ymgymryd â 
thrafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor gael ei gynnig gan aelod o’r pwyllgor.  

26C.30 Pan fydd yr holl welliannau a ddetholwyd yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor 
wedi’u gwaredu, caiff unrhyw aelod o’r pwyllgor gynnig, heb hysbysiad, fod y pwyllgor yn 
ystyried rhagor o welliannau yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl Bellach y Pwyllgor. Ni chaniateir 
trafod cynnig o’r fath na’i ddiwygio. 

26C.31 Os derbynnir cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.30, caiff unrhyw aelod o’r llywodraeth 
gyflwyno gwelliannau i’r Bil Cydgrynhoi i’w cynnig yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl Bellach y 
Pwyllgor.  

26C.32 Yn ychwanegol at feini prawf Rheol Sefydlog 26C.85, dim ond os ydynt wedi’u bwriadu i 
egluro darpariaeth mewn Bil Cydgrynhoi (gan gynnwys sicrhau cysondeb rhwng y testun 
Cymraeg a’r testun Saesneg) neu i weithredu ymrwymiadau a roddwyd yn nhrafodion 
cynharach Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor y mae gwelliannau o dan Reol Sefydlog 26C.31 yn 
dderbyniadwy. 

26C.33 Os cyflwynir gwelliant i adran o’r Bil Cydgrynhoi neu atodlen iddo, pan fydd y gwelliant 
olaf i’r adran neu’r atodlen honno wedi’i waredu, bernir bod y pwyllgor wedi derbyn yr adran 
neu’r atodlen honno fel y’i diwygiwyd, neu fel arall, at ddibenion trafodion Ystyriaeth Fanwl y 
Pwyllgor.  

26C.34 Os na chyflwynir gwelliant i adran o’r Bil Cydgrynhoi neu atodlen iddo, bernir bod y 
pwyllgor wedi derbyn yr adran neu’r atodlen honno at ddibenion trafodion Ystyriaeth Fanwl y 
Pwyllgor.  

26C.35 Mae Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor ar ben pan fydd y gwelliant olaf wedi’i waredu neu pan 
fernir bod yr adran neu’r atodlen olaf wedi’i derbyn, pa un bynnag yw’r olaf.  



Cylch gorchwyl y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

12 

26C.36 Ar ôl cwblhau trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor, rhaid i'r pwyllgor cyfrifol gyflwyno 
adroddiad ar ganlyniadau ei ystyriaeth fanwl, ac a ddylai'r Bil Cydgrynhoi symud ymlaen i 
Ystyriaeth Fanwl y Senedd neu i'r Cyfnod Terfynol yn ei farn ef. 

26C.37 Os caiff Bil Cydgrynhoi ei ddiwygio yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor, rhaid i’r 
Aelod sy’n gyfrifol amdano baratoi Memorandwm Esboniadol diwygiedig, oni bai bod y 
pwyllgor sy'n ystyried trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor yn penderfynu nad oes angen 
Memorandwm Esboniadol diwygiedig. 

26C.38 Rhaid i unrhyw Femorandwm Esboniadol diwygiedig a gaiff ei baratoi o dan Reol 
Sefydlog 26C.37 gael ei osod o leiaf pum niwrnod gwaith cyn dyddiad trafodion y Cyfnod 
Terfynol neu, lle bo’n berthnasol, trafodion cyntaf Ystyriaeth Fanwl y Senedd. 

Ystyriaeth Fanwl y Senedd 

26C.39 Os bydd y pwyllgor cyfrifol yn adrodd adeg Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor y dylai'r Senedd 
ystyried gwelliannau adeg Ystyriaeth Fanwl y Senedd, bydd y Bil Cydgrynhoi yn symud ymlaen i 
Ystyriaeth Fanwl y Senedd, oni bai bod y Senedd yn derbyn cynnig y dylai'r Bil Cydgrynhoi 
symud yn syth i'r Cyfnod Terfynol. 

26C.40 Os bydd y pwyllgor cyfrifol wedi cyflwyno adroddiad ar Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor ar y 
Bil Cydgrynhoi ac wedi argymell y dylai’r Bil Cydgrynhoi symud ymlaen i'r Cyfnod Terfynol, neu 
os bydd y dyddiad cau erbyn pryd y mae’n rhaid i’r pwyllgor gyflwyno adroddiad wedi mynd 
heibio, bydd y Bil Cydgrynhoi yn symud ymlaen i'r Cyfnod Terfynol, oni bai bod y Senedd yn 
derbyn cynnig bod y Senedd yn ystyried gwelliannau yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd. 

26C.41 Rhaid i'r Senedd ystyried cynnig a gyflwynir o dan Reol Sefydlog 26C.39 neu 26C.40. 
Caiff unrhyw Aelod gyflwyno cynnig o'r fath, a chaniateir ei drafod ond ni chaniateir ei ddiwygio. 

26C.43 Mae Ystyriaeth Fanwl y Senedd yn dechrau naill ai: 

(i) dwy wythnos eistedd ar ôl i’r pwyllgor cyfrifol adrodd adeg Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor y 
dylai'r Senedd ystyried gwelliannau adeg Ystyriaeth Fanwl y Senedd (ac nad yw’r Senedd yn 
derbyn cynnig y dylai'r Bil Cydgrynhoi symud ymlaen yn syth i'r Cyfnod Terfynol yn y cyfamser); 
neu 

(ii) y diwrnod ar ôl i’r Senedd dderbyn cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.40 y dylai’r Senedd 
ystyried gwelliannau adeg Ystyriaeth Fanwl y Senedd. 

26C.43 Rhaid i 15 diwrnod gwaith o leiaf fynd heibio rhwng dechrau Ystyriaeth Fanwl y Senedd a 
dyddiad cyfarfod cyntaf y Senedd sy’n ystyried trafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd.  
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26C.44 Rhaid i drafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd ar Fil Cydgrynhoi gael eu hystyried gan y 
Senedd mewn cyfarfod llawn.  

26C.45 Caniateir i Fil Cydgrynhoi gael ei ddiwygio yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd. 

26C.46 Caniateir i welliannau sydd i’w hystyried yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd gael 
eu cyflwyno gan unrhyw Aelod o’r diwrnod cyntaf y bydd Ystyriaeth Fanwl y Senedd yn dechrau.  

26C.47 Caiff y Llywydd ddethol y gwelliannau hynny yr ymdrinnir â hwy yn nhrafodion Ystyriaeth 
Fanwl y Senedd. 

26C.48 O dan amgylchiadau eithriadol, caiff y Llywydd dderbyn gwelliant yn nhrafodion 
Ystyriaeth Fanwl y Senedd y rhoddwyd llai o hysbysiad ohono na’r hyn sy’n ofynnol o dan Reol 
Sefydlog 26C.83.  Cyfeirir at welliant o’r fath fel “gwelliant hwyr”. 

26C.49 Mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent 
yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil Cydgrynhoi, oni bai bod y Senedd wedi penderfynu fel arall 
drwy gynnig gan y Gweinidog sy’n gyfrifol am fusnes y llywodraeth. 

26C.50 Drwy gynnig heb hysbysiad gan y Gweinidog sy’n gyfrifol am fusnes y llywodraeth, caiff 
y Senedd gytuno ar un neu fwy o derfynau amser sydd i fod yn gymwys mewn dadleuon ar 
welliannau (fel y maent wedi’u grwpio gan y Llywydd). 

26C.51 Os derbynnir cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.50, rhaid i’r dadleuon ar y grwpiau hynny 
o welliannau gael eu gorffen erbyn y terfynau amser a bennwyd yn y cynnig, ac eithrio i’r 
graddau y mae’r Llywydd yn barnu eu bod yn angenrheidiol: 

(i) am fod peidio â chynnig gwelliant wedi arwain at newid trefn trafod y grwpiau; neu  

(ii) i atal unrhyw ddadl ar grŵp o welliannau sydd eisoes wedi dechrau pan gyrhaeddir y terfyn 
amser rhag cael ei chwtogi’n afresymol. 

26C.52 Pan fydd yr holl welliannau a ddetholwyd yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd 
wedi’u gwaredu, caiff unrhyw aelod o’r llywodraeth, heb hysbysiad, gynnig bod y Senedd yn 
ystyried rhagor o welliannau mewn trafodion Ystyriaeth Fanwl Bellach y Senedd.  Ni chaniateir 
trafod cynnig o’r fath na’i ddiwygio. 

26C.53 Os derbynnir cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.52, caiff unrhyw aelod o’r llywodraeth 
gyflwyno gwelliannau i’r Bil Cydgrynhoi i’w cynnig yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl Bellach y 
Senedd.  
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26C.54 Yn ychwanegol at feini prawf Rheol Sefydlog 26C.85, dim ond os ydynt wedi’u bwriadu i 
egluro darpariaeth mewn Bil Cydgrynhoi (gan gynnwys sicrhau cysondeb rhwng y testun 
Cymraeg a’r testun Saesneg) neu i weithredu ymrwymiadau a roddwyd yn nhrafodion 
cynharach Ystyriaeth Fanwl y Senedd y mae gwelliannau o dan Reol Sefydlog 26C.53 yn 
dderbyniadwy. 

26C.55 Os cyflwynir gwelliant i adran o’r Bil Cydgrynhoi neu atodlen iddo, pan fydd y gwelliant 
olaf i’r adran neu’r atodlen honno wedi’i waredu, bernir bod y Senedd wedi derbyn yr adran 
neu’r atodlen honno fel y’i diwygiwyd, neu fel arall, at ddibenion trafodion Ystyriaeth Fanwl y 
Senedd.  

26C.56 Os na chyflwynir gwelliant i adran o’r Bil Cydgrynhoi neu atodlen iddo, bernir bod y 
Senedd wedi derbyn yr adran neu’r atodlen honno at ddibenion trafodion Ystyriaeth Fanwl y 
Senedd.  

26C.57 Mae Ystyriaeth Fanwl y Senedd ar ben pan fydd y gwelliant olaf wedi’i waredu neu pan 
fernir bod yr adran neu’r atodlen olaf wedi’i derbyn, pa un bynnag yw’r olaf.  

Y Cyfnod Terfynol 

26C.58 Caiff unrhyw Aelod gyflwyno cynnig i basio Bil Cydgrynhoi, ond ni chaiff ei ystyried hyd 
nes naill ai:  

(i) dwy wythnos eistedd o leiaf naill ai: 

(a) ar ôl i’r pwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad ar Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor o ran y Bil 
Cydgrynhoi a’i fod wedi argymell y dylai'r Bil Cydgrynhoi symud ymlaen i'r Cyfnod Terfynol; neu 

(b) ar ôl i’r dyddiad cau erbyn pryd y mae’n ofynnol i'r pwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad 
wedi mynd heibio; 

(ac nad yw’r Senedd wedi derbyn cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.40 y dylai’r Senedd ystyried 
gwelliannau yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd yn y cyfamser); neu 

(ii) o leiaf pum diwrnod gwaith naill ai; 

(a) ar ôl i’r Senedd dderbyn cynnig y dylai'r Bil Cydgrynhoi symud ymlaen yn syth i'r Cyfnod 
Terfynol o dan Reol Sefydlog 26C.39; neu 

(b) ar ôl cwblhau trafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd, os cawsant eu cynnal. 
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26C.59 Rhaid i gynnig o dan Reol Sefydlog 26C.58 gael ei gyflwyno o leiaf un diwrnod gwaith 
cyn y caiff ei drafod. 

26C.60 Ni chaniateir gwneud gwelliannau i gynnig y dylai Bil Cydgrynhoi gael ei basio. 

26C.61 Ni chaniateir gwneud cynnig bod Bil Cydgrynhoi yn cael ei basio oni bai bod testun y Bil 
Cydgrynhoi ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

26C.62 Ni chaniateir gwneud cynnig bod Bil Cydgrynhoi yn cael ei basio nes y bydd y Llywydd 
wedi datgan, yn unol ag adran 111A(3) o'r Ddeddf, a oes unrhyw un o ddarpariaethau’r Bil 
Cydgrynhoi, ym marn y Llywydd, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig. 

26C.63 Pan fo'r Llywydd wedi gwneud datganiad bod unrhyw ddarpariaeth yn y Bil Cydgrynhoi, 
ym marn y Llywydd, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig, ni chaiff y Bil ei basio oni bai bod y 
nifer sy'n pleidleisio o'i blaid yn cyfateb i o leiaf ddwy ran o dair o gyfanswm seddau'r Senedd. 

26C.64 Rhaid cynnal pleidlais wedi'i chofnodi ar gynnig bod Bil Cydgrynhoi yn cael ei basio. 

26C.65 Ni chaniateir gwneud cynnig o dan Reol Sefydlog 12.31(ii) mewn unrhyw drafodion 
Cyfnod Terfynol.  

Ailystyried Biliau Cydgrynhoi a Basiwyd 

26C.66 Caiff unrhyw Aelod wneud cynnig y dylai'r Senedd ailystyried y Bil Cydgrynhoi: 

(i) os bydd y Goruchaf Lys yn penderfynu ynglŷn â chyfeiriad a wnaed mewn perthynas â’r Bil 
Cydgrynhoi o dan adran 112 o’r Ddeddf na fyddai'r Bil Cydgrynhoi neu unrhyw ddarpariaeth 
ynddo o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd; neu 

(ii) os gwneir gorchymyn mewn perthynas â'r Bil Cydgrynhoi  o dan adran 114 o'r Ddeddf. 

26C.67 Os bydd y Senedd yn derbyn cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.66, mae'r Cyfnod 
Ailystyried yn dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl i'r cynnig hwnnw gael ei dderbyn gan y 
Senedd.  

26C.68 Mae Rheolau Sefydlog 26C.43 i 26C.47 a 26C.49 i 26.57 yn gymwys i drafodion y Cyfnod 
Ailystyried.  Dylid dehongli cyfeiriadau at “Ystyriaeth Fanwl y Senedd” ac “Ystyriaeth Fanwl 
Bellach y Senedd” yn gyfeiriadau at “y Cyfnod Ailystyried” a’r “Cyfnod Ailystyried pellach” yn 
unol â hynny.  
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26C.69 Ni chaniateir gwneud gwelliannau i Fil Cydgrynhoi yn y Cyfnod Ailystyried oni bai bod y 
gwelliannau, yn ychwanegol at feini prawf Rheol Sefydlog 26C.85(i), (ii) a (iv), ac ym marn y 
Llywydd, wedi'u bwriadu dim ond i ddatrys y mater sy'n destun y canlynol: 

(i) penderfyniad y Goruchaf Lys; neu 

(ii) y Gorchymyn o dan adran 114 o'r Ddeddf. 

26C.70 Ar ôl gwaredu'r holl welliannau yn nhrafodion y Cyfnod Ailystyried, ac yn 
ddarostyngedig i Reol Sefydlog 26C.71, caiff unrhyw Aelod gynnig heb hysbysiad fod y Senedd 
yn cymeradwyo Bil Cydgrynhoi a ddiwygiwyd wrth gael ei ailystyried.  Ni chaniateir gwneud 
gwelliannau i gynnig o'r fath a rhaid cynnal pleidlais wedi'i chofnodi ar y cynnig. 

26C.71 Ni chaniateir gwneud cynnig bod Bil Cydgrynhoi a ailystyriwyd yn cael ei gymeradwyo 
nes y bydd y Llywydd wedi datgan, yn unol ag adran 111A(3) o'r Ddeddf, a oes unrhyw un o 
ddarpariaethau'r Bil Cydgrynhoi, ym marn y Llywydd, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig. 

26C.72 Pan fo'r Llywydd wedi gwneud datganiad bod unrhyw ddarpariaeth yn y Bil Cydgrynhoi, 
ym marn y Llywydd, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig, ni chaiff y Bil Cydgrynhoi hwnnw ei 
gymeradwyo oni bai bod y nifer sy'n pleidleisio o'i blaid yn cyfateb i o leiaf ddwy ran o dair o 
gyfanswm seddau'r Senedd. 

Ailystyried Biliau a wrthodwyd 

26C.73 Caiff unrhyw Aelod wneud cynnig bod y Senedd yn ailystyried Bil Cydgrynhoi os bydd y 
Goruchaf Lys yn penderfynu ynglŷn â chyfeiriad a wnaed o da nadran 111B(2)a o'r Ddeddf mewn 
perthynas â Bil Cydgrynhoi a wrthodwyd gan y Senedd, nad oes unrhyw ddarpariaeth yn y Bil 
Cydgrynhoi sy'n destun y cyfeiriad yn ymwneud â phwnc gwarchodedig. 

26C.74 Os bydd y Senedd yn derbyn cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.73, mae'r Cyfnod 
Ailystyried yn dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl i'r cynnig hwnnw gael ei dderbyn gan y 
Senedd.  

26C.75 Ni chaniateir gwneud gwelliannau i Fil Cydgrynhoi a ailystyriwyd yn unol â Rheol 
Sefydlog 26C.73. 

26C.76 Yn y Cyfnod Ailystyried yn unol â Rheol Sefydlog 26C.73, caiff unrhyw Aelod gyflwyno 
cynnig i gymeradwyo'r Bil Cydgrynhoi.  Ni chaniateir gwneud gwelliannau i gynnig o'r fath a 
rhaid cynnal pleidlais wedi'i chofnodi ar y cynnig. 
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26C.77 Ni chaniateir gwneud cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.76 nes y bydd y Llywydd wedi 
datgan, yn unol ag adran 111A(3) o'r Ddeddf, a oes unrhyw un o ddarpariaethau'r Bil 
Cydgrynhoi, ym marn y Llywydd, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig. 

Darpariaethau Cyffredinol mewn Perthynas â Gwelliannau i Filiau Cydgrynhoi 

26C.78 Mae Rheolau Sefydlog 26C.79 i 26C.87 yn gymwys i welliannau yn nhrafodion Ystyriaeth 
Fanwl y Pwyllgor, Ystyriaeth Fanwl y Senedd neu yn y Cyfnod Ailystyried, ac eithrio nad yw Rheol 
Sefydlog 26C.82(iii) yn gymwys i welliannau yn y Cyfnod Ailystyried.  

26C.79 Rhaid i'r Llywydd benderfynu ar ffurf briodol gwelliannau i Fil Cydgrynhoi. 

26C.80 Ni chaniateir ystyried gwelliant, ac eithrio gwelliant hwyr, oni bai ei fod wedi’i gyflwyno o 
leiaf bum diwrnod gwaith cyn iddo gael ei ystyried.  

26C.81 Caiff unrhyw Aelod ychwanegu ei enw i welliant (ac eithrio gwelliant hwyr) drwy 
hysbysu’r Clerc ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd y diwrnod gwaith cyn bod y gwelliant i fod i 
gael ei ystyried.  

26C.82 Nid yw gwelliant yn dderbyniadwy: 

(i) os nad yw ar ei ffurf briodol yn unol â Rheol Sefydlog 26C; 

(ii) os nad yw’n berthnasol i’r Bil Cydgrynhoi neu ddarpariaethau’r Bil Cydgrynhoi y byddai’n ei 
ddiwygio; 

(iii) os byddai'n achosi i'r Bil beidio â bod yn Fil Cydgrynhoi fel y'i diffinnir yn Rheolau Sefydlog 
26C.1 a 26C.2; neu 

(iv) os yw’n anghyson â phenderfyniad sydd eisoes wedi’i wneud yn y Cyfnod pryd y mae’r 
gwelliant yn cael ei gynnig. 

26C.83 Caniateir cyflwyno gwelliant i welliant ac, o’i ddethol, rhaid iddo gael ei waredu cyn y 
gwelliant y byddai’n ei ddiwygio, a rhaid i Reolau Sefydlog 26C.78 i 26C.87 fod yn gymwys yn 
unol â hynny. 

26C.84 Yn ddarostyngedig i Reol Sefydlog 26C.28, caniateir i welliant (ac eithrio gwelliant hwyr) 
gael ei dynnu'n ôl gan yr Aelod a’i cyflwynodd ar unrhyw adeg cyn y diwrnod y mae’n cael ei 
ystyried ond dim ond gyda chytundeb unfrydol unrhyw Aelodau sydd wedi ychwanegu eu 
henwau i’r gwelliant.  Os na sicrheir cytundeb o’r fath, daw’r gwelliant yn welliant yn enw’r Aelod 
cyntaf a ychwanegodd ei enw i’r gwelliant ac nad yw’n cytuno i’r gwelliant gael ei dynnu'n ôl. 
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26C.85 Caiff cadeirydd pwyllgor sy’n ystyried trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor neu’r 
Llywydd, yn ôl fel y digwydd, grwpio gwelliannau at ddibenion dadleuon fel y gwêl yn dda. Ni 
chaniateir i welliant a drafodwyd fel rhan o grŵp gael ei drafod eto pan ddaw’n amser ei 
waredu. 

26C.86 Os na fydd Aelod a gyflwynodd welliant yn cynnig y gwelliant pan ddaw’n amser trafod 
y gwelliant hwnnw, caniateir i’r gwelliant gael ei gynnig: 

(i) yn ystod trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor, gan aelod o’r pwyllgor hwnnw; neu 

(ii) yn ystod trafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd neu yn y Cyfnod Ailystyried, gan unrhyw Aelod 
arall. 

26C.87 Caniateir i welliant sydd wedi’i gynnig gael ei dynnu'n ôl gan yr Aelod a’i cynigiodd, ond 
dim ond: 

(i) mewn pwyllgor sy’n ystyried trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor, os na fydd aelod o’r 
pwyllgor hwnnw yn gwrthwynebu; neu 

(ii) yn ystod trafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd neu yn y Cyfnod Ailystyried, os na fydd Aelod 
yn gwrthwynebu. 

Cydsyniad Ei Mawrhydi a Dug Cernyw 

26C.88 Os yw Bil Cydgrynhoi yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth, neu’n cael ei ddiwygio i 
gynnwys unrhyw ddarpariaeth a fyddai, pe bai’n cael ei chynnwys mewn Bil ar gyfer Deddf 
Senedd y Deyrnas Unedig, yn gofyn cydsyniad Ei Mawrhydi neu gydsyniad Dug Cernyw, rhaid i’r 
Senedd beidio â thrafod y cwestiwn a ddylai’r Bil Cydgrynhoi gael ei basio (neu ei gymeradwyo 
yn dilyn y Cyfnod Ailystyried) nes bod y cydsyniad hwnnw ar gyfer y ddarpariaeth honno wedi’i 
ddynodi gan aelod o’r llywodraeth mewn cyfarfod o’r Senedd. 

Hysbysu ynghylch Cydsyniad Brenhinol i Ddeddfau’r Senedd 

26C.89 Rhaid i’r Clerc hysbysu’r Senedd ynglŷn â’r dyddiad y bydd Deddf y Senedd yn cael y 
Cydsyniad Brenhinol.  

Biliau yn Methu, yn Cael eu Gwrthod neu’n Cael eu Tynnu’n ôl  

26C.90 Yn ddarostyngedig i Reol Sefydlog 26C.73, os bydd Bil Cydgrynhoi yn methu neu’n cael 
ei wrthod gan y Senedd, rhaid peidio â chymryd dim trafodion pellach ar y Bil Cydgrynhoi 
hwnnw a rhaid peidio â chyflwyno Bil Cydgrynhoi sydd, ym marn y Llywydd, yn yr un telerau 
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neu delerau tebyg, o dan y Rheol Sefydlog hon yn yr un Senedd o fewn y cyfnod o chwe mis ar 
ôl y dyddiad y methodd y Bil Cydgrynhoi neu y cafodd ei wrthod. 

26C.91 Mae Bil Cydgrynhoi yn methu os nad yw wedi’i basio neu wedi’i gymeradwyo gan y 
Senedd cyn diwedd y Senedd y’i cyflwynwyd ynddi.  

26C.92 Caniateir i Fil Cydgrynhoi gael ei dynnu'n ôl ar unrhyw adeg gan yr Aelod sy’n gyfrifol 
amdano ond rhaid peidio â’i dynnu'n ôl ar ôl yr Ystyriaeth Gychwynnol ac eithrio gyda 
chytundeb y Senedd. 
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