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Ymchwiliad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i'r Bil Diwygio 
Mawr: Tystiolaeth Llywodraeth Cymru 

 

Rhagarweiniad 

Mae'r Pwyllgor wedi gofyn am bapur ynglŷn â Bil Diwygio Mawr arfaethedig Llywodraeth 
bresennol y DU.  Daeth y cais gan y Pwyllgor cyn i Brif Weinidog y DU gyhoeddi y byddai 
Etholiad Cyffredinol ar 8 Mehefin: wrth ymateb, mae'r papur hwn yn ymdrin â'r egwyddorion 
cyfansoddiadol a'r materion ymarferol sy'n codi yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd, gan 
gynnwys y gwaith cynllunio ar gyfer y ddeddfwriaeth a chraffu y bydd eu hangen. 

Cyn i’r pleidiau gyhoeddi eu maniffestos, mae'r papur hwn wedi'i seilio ar gynigion y 
Llywodraeth bresennol, ac ar ddatganiad Ysgrifennydd Gwladol yr wrthblaid ar gyfer 
Gadael yr Undeb Ewropeaidd, Keir Starmer AS, ar 25 Ebrill, a oedd yn egluro safbwynt y 
Blaid Lafur at adael yr Undeb Ewropeaidd.  Er gwaethaf y gwahaniaethau yn y dull o gynnal 
y trafodaethau a blaenoriaethau polisïau ar ôl gadael, i bob golwg, mae'n rhesymol tybio y 
byddai llawer o'r ddeddfwriaeth dechnegol y byddai ei hangen er mwyn gadael yr un fath pa 
blaid bynnag a fyddai'n cyflwyno'r ddeddfwriaeth honno.   

Os bydd y Llywodraeth bresennol yn dychwelyd i rym yn y DU yn etholiad mis Mehefin, 
rydym yn disgwyl iddi gyflwyno Bil sy’n seiliedig ar ei Phapur Gwyn ("Legislating for the 
United Kingdom's withdrawal from the European Union" Cm9446). Roedd hwn yn dweud y 
byddai ei Bil Diwygio Mawr yn gwneud tri pheth yn bennaf: 

 Yn gyntaf, bydd yn diddymu Deddf y Cymunedau Ewropeaidd ac yn dychwelyd pŵer i 
sefydliadau'r DU. 

 Yn ail, bydd yn trosi cyfraith yr Undeb Ewropeaidd fel y bydd ar yr adeg y bydd y DU yn 
gadael yn gyfraith y DU cyn iddi adael yr Undeb Ewropeaidd. Yna, mater i Senedd yr 
Undeb Ewropeaidd a, lle bydd hynny'n briodol, i'r deddfwrfeydd datganoledig, fydd 
diwygio, diddymu neu wella unrhyw ddarn o gyfraith yr Undeb Ewropeaidd (ar ôl iddi 
gael ei chynnwys yng nghyfraith y DU) ar yr adeg briodol ar ôl i'r DU adael yr Undeb 
Ewropeaidd. 

 Yn olaf, bydd y Bil yn creu pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth. Bydd hyn yn golygu y 
bydd modd cywiro'r cyfreithiau na fyddent fel arall yn gweithio'n briodol, er mwyn i 
system gyfreithiol y DU barhau i weithio'n gywir y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, a bydd 
hefyd yn golygu bod modd i'r gyfraith ddomestig adlewyrchu cynnwys unrhyw gytundeb 
ynghylch gadael o dan Erthygl 50 

Os bydd y Blaid Lafur yn dod i rym, mae wedi ymrwymo i Bapur Gwyn newydd gyda 
blaenoriaethau negodi newydd ar gyfer y DU, ynghyd ag ymrwymiadau penodol ynglŷn â 
datganoli, fel y crybwyllir isod.  Pa ffurf bynnag fydd ar gyfansoddiad Llywodraeth nesaf y 
DU, rydym yn gweithio ar y sail mai ei nod fydd cyhoeddi Bil ar gyfer gadael yr Undeb 
Ewropeaidd yn fuan ar ôl Araith y Frenhines yn y Senedd newydd ar ôl yr Etholiad 
Cyffredinol. 

 

Egwyddor gyfansoddiadol 

Eglurwyd safbwynt Llywodraeth Cymru ar y materion cyfansoddiadol sy'n codi yn sgil 
gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ein Papur Gwyn Sicrhau Dyfodol Cymru, a gyhoeddwyd 
ym mis Ionawr, ac, yn fwy diweddar, gan y Prif Weinidog mewn dadl yn y cyfarfod llawn yn 
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y Cynulliad ar 4 Ebrill.  Rydym wedi pwysleisio bod gadael yr Undeb Ewropeaidd yn golygu 
newid cyfansoddiadol sylfaenol i Gymru ac i'r DU drwyddi draw, un a fydd yn golygu bod 
gofyn cael trefniadau newydd rhwng y llywodraethau a'r rheini’n seiliedig ar barch llawn 
tuag at ddatganoli, er mwyn gallu datblygu fframweithiau ar gyfer y DU gyfan sy'n seiliedig 
ar gydsyniad pob un o'r pedair llywodraeth. 

Dyma'r safbwynt a fydd yn sail i'n hymateb i'r ddeddfwriaeth ar gyfer gadael yr Undeb 
Ewropeaidd.  Yn ein trafodaethau â Llywodraeth bresennol y DU am ei Phapur Gwyn, 
pwysleisiwyd bod angen iddi drafod y cymal drafft â ni'n fuan er mwyn sicrhau bod y 
mecanweithiau deddfwriaethol ar gyfer gadael wedi'u cynllunio'n llawn i barchu'r setliad 
datganoli. 

Diben canolog y ddeddfwriaeth ddisgwyliedig yw trosi cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn 
gyfraith ddomestig er mwyn darparu parhad a sicrwydd i fusnesau a gweithwyr.  Ond mae'r 
rhannau o'r Papur Gwyn sy'n ymdrin â datganoli yn amwys ac yn peri cryn bryder inni. 

Yn benodol, mae'n ymddangos bod Pennod pedwar yn seiliedig ar y dybiaeth y bydd y 
pwerau mewn meysydd sy'n cael eu rheoleiddio gan yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd yn 
dychwelyd i San Steffan.  Rydym yn herio hyn: fel mater o gyfraith, bydd y pwerau'n parhau 
i orwedd yn yr un man ag y maent er 1999, ond yn y dyfodol bydd modd i'r sefydliadau 
datganoledig eu rhoi ar waith heb orfod rhoi sylw i'w rhwymedigaethau o dan yr Undeb 
Ewropeaidd. Dyna'r sefyllfa o dan ddeddfwriaeth datganoli, a dim ond drwy ddeddfwriaeth 
sylfaenol newydd yn San Steffan, fel y nodwyd yn nyfarniad y Goruchaf Lys ar achos Miller, 
y gellir newid y sefyllfa honno.   

Roedd Llywodraeth bresennol y DU yn rhag-weld y byddai'r Bil yn cynnwys darpariaethau i 
ddyblygu fframweithiau presennol yr Undeb Ewropeaidd mewn cyfraith ddomestig, ac 
addawodd y byddai'n cynnal trafodaethau dwys â'r gweinyddiaethau datganoledig i weld 
ymhle y mae angen cadw fframweithiau cyffredin yn y dyfodol, beth ddylai'r rhain fod, ac 
ymhle na fyddai angen fframweithiau cyffredin ar gyfer y DU.  

Ond roedd y Papur Gwyn yn nodi, er bod y trafodaethau hyn yn cael eu cynnal gyda'r 
gweinyddiaethau datganoledig, y bydd Llywodraeth bresennol y DU yn ceisio sicrhau cyn 
lleied o newidiadau â phosibl i'r fframweithiau hyn. Gallai hyn awgrymu ei bod yn fwriad 
ganddi osod cyfyngiadau newydd ar gymhwysedd deddfwriaethol y deddfwrfeydd 
datganoledig, am gyfnod sydd heb ei bennu'n bendant, a byddai hyn yn achosi pryder mawr 
inni.  

Rydym hefyd wedi pwysleisio wrth Lywodraeth bresennol y DU y byddai angen Cydsyniad 
Deddfwriaethol y deddfwrfeydd datganoledig ar gyfer unrhyw ddeddfwriaeth newydd yn San 
Steffan a fyddai'n bwriadu ailddosbarthu cymwyseddau rhwng Whitehall a'r sefydliadau 
datganoledig, yn unol â Chonfensiwn Sewel. 

Mae'r Blaid Lafur wedi ymrwymo i ragdybiaeth y dylai unrhyw bwerau newydd sy'n cael eu 
trosglwyddo yn ôl o Frwsel fynd yn syth i'r corff datganoledig perthnasol, ac mae wedi 
ymrwymo hefyd i ymdrin â Brexit mewn ffordd a fydd yn rhan o estyniad radical i ddatganoli. 

Gan ystyried y materion cyfansoddiadol sylfaenol sy'n codi yn sgil gadael yr Undeb 
Ewropeaidd, rhaid i'r darpariaethau deddfwriaethol perthnasol gael eu trafod yn llawn â'r 
gweinyddiaethau datganoledig. Rydym yn pwyso am ddarpariaethau sy'n galluogi parhad a 
sicrwydd gan barchu'r setliad datganoli ar yr un pryd.  Rhaid cael cytundeb rhwng y 
llywodraethau ynglŷn â'r darpariaethau hyn; credwn fod hyn yn bosibl, gydag ewyllys da ar 
y ddwy ochr. 
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Deddfwriaeth: paratoi a chraffu 

O ystyried yr ansicrwydd gwleidyddol sydd ohoni, ni allwn ond tybio ar hyn o bryd beth fydd 
y goblygiadau ar gyfer gwneud neu gymeradwyo deddfwriaeth gan y Cynulliad 
Cenedlaethol, ac ar gyfer trefniadau i'r Cynulliad graffu ar ddeddfwriaeth a gaiff ei phasio yn 
San Steffan. 

Deddfwriaeth sylfaenol y Cynulliad Cenedlaethol 

Bydd sut y bydd y ddeddfwriaeth ddisgwyliedig yn ymdrin â'r amcan o sicrhau cyn lleied o 
newid â phosibl, fel y nodwyd uchod ac amseru hynny, a pha gyfyngiadau a gyflwynir ar 
gymhwysedd y Cynulliad yn dibynnu ar faint o angen fydd i ddeddfwriaeth y Cynulliad 
gynnal, neu, maes o law, addasu cyfraith bresennol yr Undeb Ewropeaidd mewn meysydd 
datganoledig.  O dan yr amgylchiadau presennol, nid yw'n debygol y bydd modd cael 
penderfyniadau cynnar ynghylch yr angen am ddeddfwriaeth gan y Cynulliad. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn rheoli unrhyw ddeddfwriaeth sylfaenol angenrheidiol fel rhan 
o'i rhaglen ddeddfwriaethol, ochr yn ochr ag ystyried ei blaenoriaethau a'i hadnoddau eraill.  
Yn y tymor byr, mae'r goblygiadau o ran capasiti i'r Cynulliad Cenedlaethol o ran rheoli 
craffu ar ddeddfwriaeth sylfaenol yn debygol o fod yn llai arwyddocaol na'r gofyniad am is-
ddeddfwiraeth i drosi'r corff presennol o gyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn ddeddfwriaeth 
ddomestig ymarferol, fel y trafodir isod. 

Lle y bydd angen deddfwriaeth sylfaenol, bydd y ddeddfwriaeth honno’n cael ei chynllunio 
a'i datblygu'n unol â'r egwyddorion arferion da sy'n sail i bolisïau a deddfwriaeth 
Llywodraeth Cymru yn gyffredinol, gan gynnwys arfarnu opsiynau ac ymgynghori ac 
ymgysylltu â rhanddeiliaid, er mwyn sicrhau deddfwriaeth sy'n glir, yn effeithiol ac yn 
hygyrch.  Bydd y dulliau gweithio a bennir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn 
llywio’r broses o ddatblygu cynigion deddfwriaethol, yn yr un modd ag y maent yn llywio 
cynigion polisi eraill. 

Is-ddeddfwriaeth y Cynulliad Cenedlaethol 

Mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio ar y sail y bydd gofyn cael swm sylweddol iawn o is-
ddeddfwriaeth gan y Cynulliad cyn i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd, fel y trafodir isod. 

Er y bydd yn diddymu Deddf Cymunedau Ewrop 1972, nid yw deddfwriaeth ddisgwyliedig y 
DU yn debygol o ddiddymu llawer iawn, neu ddim o gwbl, o'r gyfraith sydd ar hyn o bryd yn 
rhoi effaith i aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd. Yn hytrach, a dyfynnu Papur Gwyn 
Llywodraeth bresennol y DU, bydd yn trosi corpws cyfraith yr Undeb Ewropeaidd fel y bydd 
pan fyddwn yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn gyfraith ddomestig. Mae'r corpws hwnnw o 
gyfraith ar hyn o bryd i'w weld mewn deddfwriaeth sylfaenol ac mewn Offerynnau Statudol a 
wnaethpwyd o dan awdurdod Deddf 1972. 

Ond ni fydd trosi cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn gyfraith ddomestig yn ddigon, fel yr 
esbonnir ym mhennod tri o'r Papur Gwyn. Y rheswm dros hyn yw oherwydd bod llawer o 
gyfraith yr Undeb Ewropeaidd y mae'r DU wedi cydymffurfio â hi yn cynnwys darpariaethau 
penodol a fydd yn amhriodol i'w cynnwys mewn cyfraith ddomestig ar ôl inni adael yr Undeb 
Ewropeaidd, er enghraifft gofynion o dan amgylchiadau penodol i ddilyn gweithdrefnau 
penodedig sy'n cynnwys sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd (megis hysbysebu prosesau 
caffael ar raddfa fawr sydd ar y gweill yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd) 
neu i anfon gwybodaeth benodedig at y Comisiwn.  

Felly, bydd angen cymryd camau "cywiro" o ran y darpariaethau hyn, gan eu dileu neu eu 
disodli gyda gofynion diwygiedig neu newydd sy'n fwy addas ar gyfer gweithredu'r gyfraith o 
dan amgylchiadau domestig; a bydd angen i'r cywiriadau hyn gael eu gwneud erbyn i'r 
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Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd sef (fe dybiwn) mis Mawrth 2019, er mwyn i'r 
gyfraith sydd wedi'i throsi’n gyfraith ddomestig allu gweithio'n llwyr o’r diwrnod cyntaf ar ôl 
gadael yr Undeb Ewropeaidd. 

Ni fydd digon o amser cyn mis Mawrth 2019 i'r camau cywiro angenrheidiol gael eu cymryd 
drwy gyfrwng deddfwriaeth sylfaenol Seneddol (neu yn y Cynulliad). Mae'r Papur Gwyn gan 
Lywodraeth bresennol y DU yn cynnig y dylid rhoi pwerau gwneud gorchmynion eang i 
Weinidogion 'gywiro' y ddeddfwriaeth bresennol sy'n rhoi effaith i aelodaeth y DU o'r Undeb 
Ewropeaidd, hyd yn oed os yw'r darpariaethau y mae angen eu cywiro ar gael mewn 
Deddfau Seneddol. Felly, 'pwerau Harri'r VIII' fydd y rhain, sy'n rhoi pwerau drwy orchymyn 
i Weinidogion ddiwygio nid yn unig yr is-ddeddfwriaeth sy'n bodoli eisoes ond hefyd 
Ddeddfau Seneddol sy'n bodoli eisoes. 

Mae Papur Gwyn Llywodraeth bresennol y DU yn dweud:  

‘Legislation that is within the competence of the devolved legislatures or ministers 
giving effect to EU law will also need to be amended as we leave the EU. We 
therefore propose that the Bill also gives the devolved ministers a power to amend 
devolved legislation to correct law that will no longer operate appropriately, in line 
with the power we propose should be held by UK ministers’. 

Nid yw union gwmpas hyn yn glir eto ond rydym yn gweithio ar y sail y rhoddir 'pwerau 
Harri'r VIII ' i Weinidogion Cymru gywiro, fel y bydd angen, yr holl ddeddfwriaeth bresennol 
sydd mewn grym yng Nghymru, deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth, ar bynciau 
sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. 

Mae gwaith ar y gweill i ddynodi'r corff o ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth sydd 
o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad y mae gofyn ei gywiro, ac i bennu ffurf y 
cywiriadau hynny. Nid oes amheuaeth na fydd y gwaith hwn yn sylweddol o ran maint, ac y 
bydd y broses o ddynodi'r cywiriadau angenrheidiol ac ymateb iddynt yn heriol. Ni fydd 
dewis gennym ond ymdrin â hyn drwy ad-drefnu blaenoriaethau eraill. 

Bydd heriau sylweddol hefyd i'r Cynulliad Cenedlaethol o ran rheoli'r craffu ar y 
ddeddfwriaeth hon.  Ond dylid pwysleisio ein bod yn disgwyl i'r rhan helaethaf ohono fod yn 
fater o gywiro technegol yn unig, ac mai ychydig o oblygiadau fydd o ran polisi.  Bydd 
swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda staff Comisiwn y Cynulliad i'w helpu ym 
mhob ffordd i gynllunio proses graffu gymesur y gellir ei rheoli. 

Deddfwriaeth Seneddol y Deyrnas Unedig 

Bydd gofyn i'r Cynulliad roi ei gydsyniad deddfwriaethol i'r ddeddfwriaeth sylfaenol 
ddisgwyliedig sy'n angenrheidiol er mwyn gadael yr Undeb Ewropeaidd, os, yn ôl y disgwyl, 
bydd darpariaethau sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad (neu rai sy'n ei 
addasu).  Ein nod fydd rheoli'r broses Cydsyniad Deddfwriaethol er mwyn sicrhau bod 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gyflwyno mewn pryd i alluogi craffu 
effeithiol cyn cynnal dadl am y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol.  Gall fod problemau 
amserlennu, yn dibynnu ar amserlen y Senedd ac i ba raddau y bydd diwygio yn ystod hynt 
y Bil, ond byddwn yn ymdrin â hyn yn unol â'r arferion blaenorol a Rheol Sefydlog 29.  

Yn yr un modd, bydd is-ddeddfwriaeth y DU, gan ddefnyddio 'pwerau Harri'r VIII', sy'n 
diwygio deddfwriaeth sylfaenol o fewn cymhwysedd y Cynulliad yn dod o dan y broses 
Cydsyniad Offeryn Statudol (Rheol Sefydlog 30A). Er y byddwn yn gweithio gyda'r 
Cynulliad i gynllunio ar gyfer y rhain yn yr un modd â'r cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer 
deddfwriaeth sylfaenol, gallant ddod o dan y weithdrefn negyddol yn Senedd y DU, ac os 
felly, byddent yn cael eu gwneud cyn iddynt gael eu gosod. Rydym yn disgwyl y byddai is-
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ddeddfwriaeth o'r fath yn cynnwys diwygiadau technegol yn bennaf y byddai eu hangen i 
sicrhau bod cyfraith yr Undeb Ewropeaidd a drosir yn gallu gweithio mewn cyd-destun 
domestig (y DU, Cymru a Lloegr, neu Gymru).  At hynny, fel y nodir uchod, rydym yn 
disgwyl mai'r Cynulliad yn hytrach na Senedd y DU fydd yn gwneud y rhan fwyaf o'r is-
ddeddfwriaeth dechnegol hon. 

 

Crynodeb a Chasgliad 

Beth bynnag fydd canlyniad yr Etholiad Cyffredinol, rydym yn disgwyl y bydd Bil yn cael ei 
gynllunio i efelychu corff presennol cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn neddfwriaeth 
ddomestig y DU ar yr adeg y bydd yn gadael.  Mae'n amlwg y bydd Bil o'r fath a'r 
ddeddfwriaeth gysylltiedig yn golygu y bydd gofyn am ddeddfu sylweddol yng Nghymru. Yn 
y tymor byr, natur dechnegol yn bennaf fydd i'r deddfu hwn.   

Bydd y posibilrwydd o greu deddfwriaeth i wneud dewisiadau polisi’n effeithiol yn y tymor 
hwy yn dibynnu ar benderfyniadau sydd heb eu gwneud eto am gwmpas a natur 
fframweithiau i ddisodli fframweithiau'r Undeb Ewropeaidd sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar 
nifer o feysydd datganoledig, gan gynnwys amaethyddiaeth, pysgodfeydd a'r amgylchedd. 
Safbwynt Llywodraeth Cymru yw bod yn rhaid i'r fframweithiau hyn fod yn destun cytundeb 
rhwng pedair gweinyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd, ac wrth lunio’r ddeddfwriaeth ddrafft, 
rydym yn pwyso y dylid mynd ati fel hyn drwy geisio consensws. 

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn gweithio i nodi'r corff o is-ddeddfwriaeth sydd ei 
hangen er mwyn sicrhau parhad a bod modd iddi weithredu pan fydd y Deyrnas Unedig yn 
gadael yr Undeb Ewropeaidd. Byddwn yn gweithio gyda'r Cynulliad a'i staff i hwyluso craffu 
effeithiol a chymesur ar y ddeddfwriaeth hon fel y nodir uchod. Yn y tymor hwy, lle y bydd 
angen deddfwriaeth sylfaenol, bydd hon yn cael ei pharatoi a'i rheoli fel rhan o raglen 
ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru.   

 

 


