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1. Cyflwyniad 

Mae gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gylch gwaith eang sy'n cwmpasu 
amrywiaeth o feysydd. Bwriad yr adroddiad monitro hwn yw rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i 
aelodau'r Pwyllgor am ddatblygiadau polisi allweddol sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor. 
Mae’r adroddiad yn ymdrin â’r cyfnod hyd at 7 Gorffennaf 2022. 

Bydd y Pwyllgor yn ystyried y materion hyn ac unrhyw gamau y mae'n dymuno eu cymryd wrth 
ymateb iddynt. Mae'r adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi er mwyn rhoi gwybod i randdeiliaid am 
rai o'r materion y mae’r Pwyllgor yn eu trafod ar hyn o bryd. 

Mae rhestr o dermau allweddol wedi'i chynnwys fel Atodiad. 

2. Cysylltiadau rhwng y DU a’r UE  

Bil Protocol Gogledd Iwerddon 

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU Fil Protocol Gogledd Iwerddon ar 13 Mehefin ochr yn ochr â 
chrynodeb o'i sefyllfa gyfreithiol. Yn ôl Llywodraeth y DU, mae angen y Bil i fynd i'r afael â nifer o 
faterion sydd wedi codi o ganlyniad i'r Protocol, gan gynnwys dargyfeirio masnach ac anawsterau 
cymdeithasol ac economaidd difrifol. Dywedodd Llywodraeth y DU ei bod yn well ganddi gael 
datrysiad wedi’i negodi gyda'r UE a galwodd ar Aelod-wladwriaethau i adnewyddu mandad 
negodi'r UE gyda'r bwriad o ddiwygio'r Protocol.  

Byddai’r Bil yn newid effaith Protocol Gogledd Iwerddon a deddfwriaeth gysylltiedig, gan 
gynnwys rhannau eraill o'r Cytundeb Ymadael. Mae erthygl Ymchwil y Senedd yn rhoi crynodeb 
cynnar o'r hyn y byddai'r Bil yn ei wneud, pe bai'n cael ei basio.  

Mae'r UE o'r farn bod y Bil yn anghyfreithlon ac yn niweidiol o ran ymddiriedaeth a pharch 
rhwng y DU a’r UE. Mae ei ymateb ar 15 Mehefin yn nodi nad oes cyfiawnhad cyfreithiol, na 
gwleidyddol, o gwbl dros newid cytundeb rhyngwladol yn unochrog. Mae agor y drws i newid 
cytundeb rhyngwladol yn unochrog yn torri cyfraith ryngwladol hefyd. Y gwir plaen yw: mae hyn 
yn anghyfreithlon. Mae'r UE wedi adnewyddu’r achos yn erbyn y DU o dorri dyletswydd, ac 
ychwanegodd fod y Bil yn creu ansicrwydd dwfn ac yn taflu cysgod dros gydweithrediad 
cyffredinol rhwng y DU a’r UE. Cyhoeddwyd datganiad i'r wasg a thaflen ffeithiau gyda'r ymateb. 

Bythefnos yn ddiweddarach, ar 29 Mehefin, cyflwynodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, 
Maroš Šefčovič, araith yn dwyn y teitl 'High time to get Brexit done'. Gan ddefnyddio dyfyniadau 
gan gyn Brif Weinidog y DU, David Cameron, drwyddo draw, mae'n annerch Llywodraeth y DU yn 

https://www.gov.uk/government/publications/northern-ireland-protocol-bill-uk-government-legal-position/northern-ireland-protocol-bill-uk-government-legal-position
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-03/0012/220012.pdf
https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/beth-mae-bil-gogledd-iwerddon-yn-ei-olygu-i-gymru/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_3758
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_3679
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_4237
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uniongyrchol, gan gynnwys cwestiynu onid dyma'r adeg i roi'r gorau i'r duedd affwysol o ddiffyg 
gweithredu ac o syrpreisys unochrog sydd wedi dod i'r amlwg o ochr y DU.  

Cafodd y Bil ei drafod gan Senedd Ewrop ar 6 Gorffennaf, gyda’r ddadl yn canolbwyntio ar 
Lywodraeth y DU yn cyflwyno Bil Protocol Gogledd Iwerddon yn unochrog a pharch at gyfraith 
ryngwladol. 

Dywedodd Llywodraeth y DU y bydd yn ceisio cydsyniad y Senedd. Mae'r Bil yn cynnwys 
darpariaethau sy'n croesi ar draws cymhwysedd Llywodraeth Cymru a'r Senedd. Nododd Vaughan 
Gething, Gweinidog yr Economi, safbwynt Llywodraeth Cymru mewn llythyr at y Llywydd, 
dyddiedig 27 Mehefin – bod ganddo “bryderon mawr” am y Bil.  

Mae Gweinidog yr Economi wedi sôn am  “absenoldeb llwyr ymgysylltu ystyrlon gan Lywodraeth 
y DU” cyn i'r Bil gael ei gyflwyno ac, o ystyried "c[h]ymhlethdod y materion a godir yn y Bill, nid 
yw wedi bod yn bosibl eto i ystyried yn iawn ganlyniadau’r hyn a gynigir, o ran datganoli." Mewn 
datganiad ysgrifenedig ar 29 Mehefin, rhybuddiodd hefyd fod y Bil yn peri risg i enw da 
rhyngwladol y DU, cysylltiadau rhwng y DU a'r UE ac y gallai arwain at fethiant i gyflawni 
rhwymedigaethau rhyngwladol y DU, a ddisgrifir fel "pryder mawr" yn ei lythyr at y Llywydd.  

Y Cytundeb Masnach a Chydweithredu  

Mae cyfarfodydd y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad wedi parhau. Mae rhai cyfarfodydd a 
fynychwyd gan Lywodraeth Cymru, megis y Pwyllgor Arbenigol ar Bysgodfeydd, wedi cytuno i 
gwrdd yn amlach na'r hyn sy'n ofynnol, gyda phedwar cyfarfod arall wedi'u trefnu cyn hydref 
2022. Mae eraill, megis Pwyllgorau Masnach Arbenigol, y Cytundeb Masnach a Chydweithredu, 
nad ydynt wedi cwrdd ers hydref 2021. Mae'r Pwyllgor yn parhau i fonitro'r Cytundeb Masnach a 
Chydweithredu, gan gynnwys presenoldeb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfodydd.  

Datblygiadau eraill 

 Adroddodd Borderlex bod yr UE wedi gollwng ei achos yn erbyn y DU yn Sefydliad 
Masnach y Byd, fel y disgrifir yn adroddiad monitro mis Mai. Darparodd Llywodraeth 
y DU ragor o wybodaeth i'r UE yn dilyn ymgynghoriadau ym mis Mai;  

 O ran ymosodiad Rwsia ar Wcráin, dywedodd yr UE ar 29 Mehefin ei bod yn gliriach 
nag erioed o'r blaen bod yr UE a'r DU yn gynghreiriaid naturiol a fydd yn parhau i sefyll 
gyda’i gilydd yn enw democratiaeth heddychlon. Roedd hyn yn dilyn Deuddegfed 
Cynhadledd Weinidogol Sefydliad Masnach y Byd, a gynhaliwyd yng nghanol mis 
Mehefin yng Ngenefa, lle'r oedd y DU yn bresennol mewn digwyddiad yr UE yn dangos 
undod ag Wcráin.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/the-uk-governments-unilateral-introduction-of-the-northern-ireland-protocol-bill-and-respect-for-international-law-meps-%20dadl_I228085
https://busnes.senedd.cymru/documents/s126657/LJC6-20-22%20Papur%2020%20Llythyr%20gan%20Weinidog%20yr%20Economi%20at%20y%20Llywydd%2027%20Mehefin%202022.pdf
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-bil-protocol-gogledd-iwerddon
https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/cymru-datganoli-a-rhwymedigaethau-rhyngwladol/
https://ec.europa.eu/info/system/files/minutes-third_meeting_of_the_sc_on_fisheries_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement/meetings-eu-uk-partnership-council-and-specialised-committees-under-trade-and-cooperation-agreement-0_en
https://borderlex.net/2022/07/03/eu-drops-wto-case-against-uk-over-wind-turbine-procurement/
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds612_e.htm
https://busnes.senedd.cymru/documents/s125115/Adroddiad%20Monitro%20-%20Mai%202022.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/uk-and-eu-letters-agreeing-way-forward-on-energy-dispute/secretary-of-state-for-international-trade-letter-to-executive-vice-president-of-european-commission-web-version
https://www.gov.uk/government/publications/uk-and-eu-letters-agreeing-way-forward-on-energy-dispute/secretary-of-state-for-international-trade-letter-to-executive-vice-president-of-european-commission-web-version
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_4237
https://www.politico.eu/article/geneva-uk-battle-wto-relevance-trade-deals/
https://www.politico.eu/article/geneva-uk-battle-wto-relevance-trade-deals/
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3. Ymwahanu rhwng y DU a'r UE  

Mae'r ymwahanu rhwng y DU a'r UE eisoes wedi dechrau, fel y dangosir ar y traciwr ymwahanu 
diweddaraf gan UK in a Changing Europe.  

Mae Ymchwil y Senedd wedi llunio map rhyngweithiol sy’n dangos gwahanol senarios ar ôl 
Brexit a'r hyn y maent yn ei olygu o ran ymwahanu ac alinio rhwng pedair gwlad y DU a'r UE.  

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud ei bod wedi bwriadu cyflwyno Bil Rhyddid yn sgil Brexit yn 
fuan i'w gwneud yn haws newid neu ddiddymu cyfraith yr UE a ddargedwir (REUL) a dileu'r statws 
arbennig sydd ganddi yng nghyfraith y DU. Gallai hyn arwain at fwy o ymwahanu rhwng y DU a'r 
UE. Ar 14 Mehefin, adroddodd y Guardian ar gynlluniau Llywodraeth y DU i ddod â holl gyfraith yr 
UE sy'n weddill i ben erbyn 23 Mehefin 2026 i nodi 10 mlynedd ers refferendwm Brexit.  

Ar 22 Mehefin, lansiodd Llywodraeth y DU ei dangosfwrdd REUL rhyngweithiol o 2,400 darn o 
ddeddfwriaeth sy'n rhychwantu 300 o feysydd polisi, a dywed Llywodraeth Cymru ei fod wedi’i 
wneud heb gynnwys gwybodaeth y gofynnodd amdani mewn perthynas â meysydd datganoledig. 
Mae'r dangosfwrdd yn dangos REUL fesul adran o Lywodraeth y DU, gyda'r rhan fwyaf (570) yn 
dod o fewn cwmpas Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a meysydd datganoledig. 
Ymddangosodd y Cwnsler Cyffredinol gerbron y Pwyllgor ar 20 Mehefin i drafod REUL a'r Bil.   

O ran datganoli a'r Bil, esboniodd Jacob Rees-Mogg, y Gweinidog dros Gyfleoedd Brexit ac 
Effeithlonrwydd y Llywodraeth:   

Obviously where there are devolved consequences from laws coming back 
from the European Union, the power to amend will be with the devolved 
authorities. We have already seen a great flow of power from Brussels to the 
devolved Administrations so that the Scottish Government have received 
powers.  

The United Kingdom Internal Market Act 2020 provided a great swathe of 
extra powers to the devolved authorities, and that will continue under this Bill 
and will provide benefits for all the devolved authorities to take back control 
for themselves.  

We will indeed ask for legislative consent motions, which is the habit of this 
Government. I cannot promise whether they will be granted.  

Mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod rhannu cyfarwyddiadau Bil Rhyddid yn sgil Brexit gyda 
Llywodraeth yr Alban, neu roi unrhyw sicrwydd sefydlog o'i bwriadau polisi, yn ôl Ysgrifennydd 
Cabinet yr Alban dros y Cyfansoddiad, Materion Allanol a Diwylliant, Angus Robertson, wrth siarad 
yn Senedd yr Alban ar 22 Mehefin. Bydd y Bil, meddai, yn peryglu ei pholisi o alinio â safonau'r UE. 

https://ukandeu.ac.uk/research-papers/uk-eu-regulatory-divergence-tracker-third-edition/
https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/gwneud-rheolau-y-tu-allan-i-r-ue/
https://www.theguardian.com/politics/2022/jun/14/jacob-rees-mogg-plan-to-axe-eu-laws-sparks-cabinet-row
https://public.tableau.com/app/profile/governmentreporting/viz/UKGovernment-RetainedEULawDashboard/Guidance
https://busnes.senedd.cymru/documents/s126659/LJC6-20-22%20Papur%2014%20-%20Datganiad%20ysgrifenedig%20gan%20y%20Cwnsler%20Cyffredinol%20a%20Gweinidog%20y%20Cyfansoddia.pdf
https://cofnod.senedd.cymru/Committee/12868
https://hansard.parliament.uk/commons/2022-06-22/debates/CD4FEF35-9554-4A03-81E0-5A8917C1FB55/EURetainedLaw
https://www.gov.scot/publications/retained-eu-law-ministerial-statement/
https://www.gov.scot/publications/retained-eu-law-ministerial-statement/
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Ers hynny, mae Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maroš Šefčovič, wedi rhybuddio bod 
datganiadau'r DU ar chwalu rheoliadau'r UE, a gafodd eu llunio gan Lywodraeth y DU fel budd 
Brexit, wedi arwain at fwy o wyliadwriaeth gan yr UE o ran datblygiadau'r DU. Ychwanegodd fod 
ymwahanu yn golygu: 

more cost and will further deepen the barriers to trade between the EU and 
the UK. Because more divergence means more friction and less trade – simple 
as that.  

4. Cysylltiadau Rhynglywodraethol. 

Parhaodd y Gweinidogion i hysbysu'r Pwyllgor am gyfarfodydd grwpiau rhynglywodraethol o 
dan y Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol. 

Cyfarfu'r Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar 29 Mehefin. Trafododd y Gweinidogion ffyrdd o 
weithio ar ddeddfwriaeth y DU, gan gynnwys pwysigrwydd ymgysylltu'n gynnar, a chynnydd o ran 
sefydlu grwpiau rhyngweinidogol. Buont hefyd yn trafod pwysau costau byw.  

Roedd disgwyl i'r Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol nesaf gael ei gynnal ym mis Medi a'i gadeirio 
gan un o weinidogion Llywodraeth Cymru. 

Cadeiriodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol gyfarfod o’r Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol 
ar Gyllid ar 15 Mehefin.  

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol 
ar 24 Mai. 

Adroddodd Llywodraeth y DU ar gysylltiadau rhynglywodraethol ar gyfer chwarter cyntaf 2022. 

5. Deddf Marchnad Fewnol y DU 

Plastigau untro 

Gwnaeth Llywodraeth y DU reoliadau i eithrio rhestr benodol o blastigau untro o gwmpas 
egwyddorion y farchnad yn Neddf Marchnad Fewnol y DU (UKIMA) 2020. 

Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd ei bod wedi rhoi ei chydsyniad i’r rheoliadau.  

Ar 5 Gorffennaf, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y byddai Llywodraeth Cymru yn cyflwyno bil i 
wahardd neu gyfyngu ar werthu rhai plastigau untro. Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai'r bil 
yn cefnogi her gyfreithiol Llywodraeth Cymru i Ddeddf Marchnad Fewnol y DU, ac y byddai 
Llywodraeth Cymru yn ceisio cytundeb gan y Pwyllgor Busnes i hwyluso cynnydd y bil. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_4237
https://www.gov.uk/government/publications/communiques-from-the-interministerial-standing-committee/interministerial-standing-committee-communique-29-june-2022
https://www.gov.uk/government/publications/communiques-from-the-finance-interministerial-standing-committee
https://www.gov.uk/government/publications/communiques-from-the-finance-interministerial-standing-committee
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=12868&Ver=4
https://www.gov.uk/government/publications/quarterly-reports-on-intergovernmental-relations
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-deddf-marchnad-fewnol-y-deyrnas-unedig-2020-gwaharddiadau-o-egwyddorion
https://www.legislation.gov.uk/cy/ukdsi/2022/9780348236101
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/12900#A73258
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Y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl) 

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno Bil a fydd yn eithrio planhigion ac anifeiliaid a gynhyrchir 
drwy ddefnyddio technolegau bridio manwl o gwmpas y broses awdurdodi GMO bresennol yn 
Lloegr. 

Er bod darpariaethau'r Bil yn ymwneud â Lloegr yn unig, mae egwyddorion mynediad i'r farchnad 
yn y Ddeddf Marchnad Fewnol yn golygu y bydd unrhyw blanhigion neu anifeiliaid a awdurdodir o 
dan y safonau gwahanol hyn yn Lloegr yn gallu cael eu gwerthu yng Nghymru a'r Alban, hyd yn oed 
os yw'r safonau yno'n aros yr un fath. 

Ar 27 Mehefin, ysgrifennodd y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd yn codi pryderon nad 
oedd Llywodraeth y DU wedi ymgysylltu'n ystyrlon â Gweinidogion Cymru ar y Bil, na mynd ag ef 
drwy unrhyw fframwaith cyffredin. Nododd y byddai Llywodraeth Cymru yn asesu goblygiadau'r 
Bil o ran datganoli ac y gallai wedyn osod memorandwm cydsyniad deddfwriaethol. 

6. Fframweithiau cyffredin  

Parhaodd pwyllgorau'r Senedd i ymgymryd â gwaith craffu ar fframweithiau cyffredin dros dro. 

 Ysgrifennodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Lywodraeth Cymru gyda 
chasgliadau ynghylch y fframwaith cyffredin ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a 
labelu. 

 Ysgrifennodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at 
Lywodraeth Cymru gyda chasgliadau ynghylch y fframweithiau cyffredin ar gyfer 
caffael cyhoeddus a thaliadau hwyr (trafodion masnachol). 

 Cyhoeddodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ohebiaeth gyda 
Llywodraeth Cymru ar fframweithiau cyffredin o fewn ei gylch gwaith. 

Nid oes unrhyw fframweithiau cyffredin pellach wedi'u cyhoeddi ar gyfer craffu arnynt yn dilyn yr 
etholiadau i Gynulliad Gogledd Iwerddon. 

7. Deddfwriaeth 

Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru 

Mae tri bil ar hyn o bryd ar wahanol gyfnodau o waith craffu yn y Senedd, ac un bil sydd bellach 
wedi pasio’i holl gyfnodau:  

 Aeth Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) drwy drafodion Cyfnod 3 ar 5 
Gorffennaf. Disgwylir i Gyfnod 4 gael ei gynnal ar 12 Gorffennaf. 

https://bills.parliament.uk/bills/3167/publications
https://sbms/cy/documents/s126939/LJC6-20-22%20Papur%2029%20Llythyr%20gan%20y%20Gweinidog%20Newid%20Hinsawdd%20at%20y%20Llywydd%2027%20Mehefin%202022.pdf
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38893
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=12869&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=738&MID=12823
https://busnes.senedd.cymru/documents/s126056/Welsh%20Tax%20Acts%20etc.%20Power%20to%20Modify%20Bill,%20as%20amended%20at%20Stage%202%20checked.pdf
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 Cafodd y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) ei gyflwyno 
ar 7 Mehefin, ac mae'n mynd drwy waith craffu Cyfnod 1 ar hyn o bryd.  

 Cafodd Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), ei gyflwyno ar 4 Gorffennaf. Mae 
hwn yn fil cydgrynhoi sydd â’r nod o ddwyn ynghyd Gyfraith Cymru ar yr amgylchedd 
hanesyddol, gan gynnwys adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig. Mae'n rhan 
o raglen Llywodraeth Cymru i wneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch. Mae gan filiau 
cydgrynhoi weithdrefnau arbennig y Senedd i’w dilyn, a nodir yn y Rheolau Sefydlog.  

 Pasiodd y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) ei gyfnodau terfynol y Senedd 
ar 28 Mehefin.  

Ar 5 Gorffennaf, cyhoeddodd y Prif Weinidog raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
ail flwyddyn y Senedd hon. Bydd pum bil yn cael eu cyflwyno, a phob un ohonynt yn canolbwyntio 
ar newid hinsawdd a'r amgylchedd. Mae’r rhain yn cynnwys:  

 Bil i wahardd neu gyfyngu ar werthu plastigau untro, y disgwylir iddo gael ei gyflwyno 
ym mis Medi;  

 Bil Aer Glân i wella ansawdd aer; a 

 Bil Amaeth a fydd yn canolbwyntio ar "gynhyrchu bwyd cynaliadwy a gwobrwyo 
ffermwyr sy’n cymryd camau i ddiogelu’r amgylchedd", a disgwylir iddo gael ei 
gyflwyno ym mis Medi.  

Dywedodd y Prif Weinidog hefyd y bydd Bil Diwygio'r Senedd yn cael ei gyflwyno yn gynnar yn 
nhrydedd flwyddyn y Senedd hon (gweler adran 10). 

Deddfwriaeth y DU 

Mae nifer o filiau'r DU a allai gael effaith sylweddol ar Gymru bellach wedi dechrau ar eu 
cyfnodau seneddol yn senedd y DU.  

Mae’r rhain yn cynnwys:  

 Bil Hawliau: cyflwynwyd yn Nhŷ'r Cyffredin ar 22 Mehefin; 

 Bil Protocol Gogledd Iwerddon: ail ddarlleniad yn Nhŷ'r Cyffredin ar 27 Mehefin; a 

 Bil Caffael: dechreuodd y cyfnod pwyllgor yn Nhy'r Arglwyddi ar 4 Gorffennaf.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi pryder am rai o’r biliau hyn sy’n filiau y DU, gan gynnwys Bil 
Protocol Gogledd Iwerddon (gweler adran 2 uchod) a Bil Hawliau (gweler adran 11 isod). 

https://senedd.cymru/media/1wgj4ixs/pri-ld15134-w.pdf
https://senedd.cymru/media/0v5jxgfp/pri-ld15211-w.pdf
https://senedd.cymru/media/oyln14zs/canllawiau-i-ategu-r-drefn-o-weithredu-rheol-sefydlog-26c-ar-filiau-cydgrynhoi.pdf
https://senedd.cymru/media/ofthrh3b/clean_sos-cym.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s126867/Bil%20Addysg%20Drydyddol%20ac%20Ymchwil%20Cymru,%20fel%20yi%20pasiwyd.pdf
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/12880#A73114
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/12880#A73114
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/12900#A73258
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-bil-protocol-gogledd-iwerddon
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-bil-protocol-gogledd-iwerddon
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-mesur-hawliau-llywodraeth-y-du
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Cydsyniad Deddfwriaethol 

Mae memoranda cydsyniad deddfwriaethol bellach wedi'u cyhoeddi ar gyfer biliau canlynol y 
DU:  

 Bil Diogelwch Ar-lein; 

 Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd); 

 Bil Caffael; a 

 Bil Banc Seilwaith y DU. 

Disgwylir Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn dilyn gwelliant i'r Bil Ysgolion. Disgwylir 
rhagor o Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn dilyn gwelliannau helaeth a gyflwynwyd 
i'r Bil Caffael.  

Disgwylir Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol hefyd ar gyfer Bil y Bil Hawliau, Bil Protocol 
Gogledd Iwerddon a'r Bil Ffyniant Bro ac Adfywio, yn ogystal ag ar gyfer Biliau eraill y DU sydd ar y 
gweill a amlinellir yn natganiad y Cwnsler Cyffredinol ar raglen ddeddfwriaethol bresennol 
Llywodraeth y DU.    

8. Coronafeirws  

Cwblhawyd cylch gorchwyl Ymchwiliad Covid-19 y DU ar 28 Mehefin, gan nodi lansiad swyddogol 
yr ymchwiliad. Croesawodd y Prif Weinidog y cylch gorchwyl terfynol, a chadarnhaodd ei fod wedi 
cael cyfle i roi sylwadau arnynt. Dywedodd y Prif Weinidog ei fod:  

"yn fodlon bod y cylch gorchwyl bellach yn sicrhau y bydd yr Ymchwiliad yn ymdrin â'r camau a 
gymerwyd yng Nghymru a'r gydberthynas rhwng penderfyniadau a wneir ledled y DU." 

9. Comisiwn y Cyfansoddiad  

Cyhoeddodd y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru adroddiad cynnydd ar 9 
Mai 2022.  

Mae’r Comisiwn wedi clywed tystiolaeth gan nifer o unigolion a grwpiau, ac mae wedi cynnal 
gweithdai technegol ar y setliad datganoli presennol, datganoli cyllidol ac ymgysylltu. 

Ar 13 Mehefin, cyhoeddodd y Cwnsler Cyffredinol benodi panel o arbenigwyr i gynghori'r 
Comisiwn.   

https://senedd.cymru/media/2svl4ujr/lcm-ld15064-w.pdf
https://senedd.cymru/media/vd3mhdhs/lcm-ld15123-w.pdf
https://senedd.cymru/media/pzhh1m2e/lcm-ld15140-w.pdf
https://senedd.cymru/media/b2wctuxv/lcm-ld15124-w.pdf
https://bills.parliament.uk/bills/3156
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-rhaglen-ddeddfwriaethol-llywodraeth-y-du
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cyhoeddi-cylch-gorchwyl-terfynol-ymchwiliad-cyhoeddus-covid-19-y-du
https://llyw.cymru/comisiwn-annibynnol-ar-ddyfodol-cyfansoddiadol-cymru-adroddiad-cynnydd-html
https://llyw.cymru/comisiwn-annibynnol-ar-ddyfodol-cyfansoddiadol-cymru-adroddiad-cynnydd-html
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-comisiwn-annibynnol-ar-ddyfodol-cyfansoddiadol-cymru-penodi-panel-arbenigol
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10. Diwygio’r Senedd 

Ar 8 Mehefin pleidleisiodd y Senedd i gymeradwyo cynigion y Pwyllgor Diben Arbennig ar 
Ddiwygio'r Senedd. 

Disgwylir i Lywodraeth Cymru gyflwyno Bil Diwygio’r Senedd i weithredu argymhellion y Pwyllgor 
erbyn mis Gorffennaf-Medi 2023. 

Mae rhagor o wybodaeth am gynigion y Pwyllgor ar gael yn erthygl a geirfa Ymchwil y Senedd. 

11. Cyfiawnder 

Llywodraeth y DU 

Cyflwynodd Llywodraeth y DU Fil Hawliau i Senedd y DU. Byddai'r Bil hwn yn diddymu ac yn 
disodli Deddf Hawliau Dynol 1998.  

Mewn datganiad, cadarnhaodd Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru wrthwynebiad i'r Bil a mynegi pryderon y byddai'n tanseilio'r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Disgwylir memorandwm cydsyniad deddfwriaethol maes o law. 

Cyflwynodd Llywodraeth y DU y Bil Trefn Gyhoeddus i Senedd y DU. 

Byddai'r Bil hwn yn creu troseddau protestio newydd, yn rhoi pwerau pellach i'r heddlu i atal a 
chwilio, a chyflwyno math newydd o orchymyn llys wedi'i anelu at bobl sydd wedi cymryd rhan dro 
ar ôl tro mewn protestiadau aflonyddgar. Cwblhaodd y Bil y cyfnod pwyllgor yn Nhŷ'r Cyffredin ar 
21 Mehefin. 

Ymatebodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder i'w hymgynghoriad ar sicrhau cyfiawnder i ddioddefwyr 
a chyhoeddodd Fil Dioddefwyr drafft.  

Barn Llywodraeth y DU yw y byddai angen caniatâd y Senedd ar gyfer dau gymal o’r Bil drafft . 
Byddai'r cymalau'n diffinio rolau Cynghorydd Annibynnol ar Drais Rhywiol a Chynghorydd 
Annibynnol ar Drais yn y Cartref, ac yn grymuso'r Ysgrifennydd Gwladol i gyhoeddi canllawiau ar y 
rolau hyn. 

Cyhoeddodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder Fil Iechyd Meddwl drafft ar gyfer gwaith craffu cyn 
deddfu. 

Roedd hyn yn dilyn adolygiad annibynnol a phapur gwyn ar ddiwygio Deddf Iechyd Meddwl 1983. 
Byddai angen cydsyniad y Senedd ar gyfer y rhan fwyaf o gymalau'r Bil drafft.  
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Llywodraeth Cymru  

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y papur Sicrhau Cyfiawnder i Gymru a rhaglen waith 
gysylltiedig ym mis Mai.  

Mae'r papur yn cadarnhau cefnogaeth Llywodraeth Cymru i ddatganoli cyfiawnder. Mae hefyd yn 
dweud bod Llywodraeth Cymru a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cytuno i adolygu holl 
argymhellion Comisiwn Thomas nad oes angen datganoli cyfiawnder arnynt, gyda'r bwriad o nodi 
argymhellion i'w datblygu mewn partneriaeth.  

Mae'r rhaglen waith yn nodi cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer polisi cyfiawnder, ar draws: 

 y sector cyfreithiol a mynediad at gyfiawnder, gan gynnwys gwerthuso'r Gronfa 
Gynghori Sengl, nodi blaenoriaethau ar gyfer cefnogi'r sector cyfreithiol, comisiynu 
dadansoddiad o'r achos dros brentisiaethau cyfreithwyr, a sefydlu gweithgor ar 
ddatblygu Bar cyfraith gyhoeddus;  

 cydraddoldeb a hawliau dynol, gan gynnwys ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (UNCRPD) a'r Confensiwn ar Ddileu'r Holl 
Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW) yng nghyfraith Cymru, ac ystyried yr 
achos dros Fil Hawliau Dynol i Gymru; 

 cyfiawnder sifil a gweinyddol, gan gynnwys bwrw ymlaen ag argymhellion Comisiwn 
y Gyfraith ar Dribiwnlysoedd Cymru; 

 cyfiawnder teuluol, gan gynnwys archwilio'r broses o ddiwygio gwasanaethau ar 
gyfer plant sy'n derbyn gofal a gwerthuso'r cynllun peilot Llysoedd Cyffuriau ac 
Alcohol i Deuluoedd; 

 cyfiawnder troseddol a phlismona, gan gynnwys cefnogi atal ac ymyrraeth gynnar, 
cefnogi menywod a phobl ifanc yn y system cyfiawnder troseddol, a chefnogi 
carcharorion. 

Rhoddodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol y wybodaeth ddiweddaraf i'r Senedd hefyd 
am gynnydd o ran glasbrintiau ar gyfer troseddau menywod a chyfiawnder ieuenctid. Nododd fod 
safle ar gyfer y Ganolfan Breswyl arfaethedig i Fenywod ger Abertawe bellach wedi'i gadarnhau.  

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gofnodion cyfarfod Is-bwyllgor y Cabinet ar Gyfiawnder ym mis 
Ebrill. 
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Atodiad: Geirfa 
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