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RHAN 2

DEHONGLI A GWEITHREDU DEDDFWRIAETH CYMRU

Cyfeiriadau yn neddfwriaeth Cymru at ddeddfwriaeth a dogfennau eraill

21 Cyfeiriadau at raniadau o ddeddfiadau, offerynnau a dogfennau

(1) Pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig—
(a) yn disgrifio rhaniad o unrhyw ddeddfiad, offeryn neu ddogfen neu’n cyfeirio

at raniad o unrhyw ddeddfiad, offeryn neu ddogfen, a
(b) yn gwneud hynny drwy gyfeirio at eiriau, adrannau neu rannau eraill y mae’r

rhaniad yn ymestyn oddi wrthynt neu atynt (neu oddi wrthynt ac atynt),
mae’r rhaniad yn cynnwys y geiriau, yr adrannau neu’r rhannau eraill y cyfeirir atynt.

(2) Yn is-adran (1), mae “deddfiad” yn cynnwys deddfiad sy’n un o’r canlynol neu sydd
wedi ei gynnwys mewn un o’r canlynol—

(a) Deddf gan Senedd yr Alban;
(b) deddfwriaeth Gogledd Iwerddon (o fewn yr ystyr a roddir i “Northern Ireland

legislation” gan adran 24(5) o Ddeddf Dehongli 1978 (p. 30));
(c) offeryn a wneir o dan ddeddfwriaeth a grybwyllir ym mharagraff (a) neu (b).

22 Argraffiadau o Ddeddfau’r Cynulliad neu o Fesurau’r Cynulliad y cyfeirir atynt

(1) Mae’r adran hon yn gymwys pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn
cyfeirio at Ddeddf Cynulliad (gan gynnwys Deddf Cynulliad nad yw’r Rhan hon yn
gymwys iddi) neu Fesur Cynulliad.

(2) Mae’r cyfeiriad yn gyfeiriad at y copi ardystiedig o’r Ddeddf, neu’r Mesur fel y’i
cymeradwywyd, a gyhoeddir—

(a) gan Argraffydd y Frenhines, neu
(b) o dan oruchwyliaeth neu awdurdod Llyfrfa Ei Mawrhydi.

http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1978/30
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23 Argraffiadau o Ddeddfau gan Senedd y Deyrnas Unedig y cyfeirir atynt

(1) Mae’r adran hon yn gymwys pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn
cyfeirio at Ddeddf gan Senedd y Deyrnas Unedig (pa un yn ôl ei henw byr ynteu yn
ôl blwyddyn, statud, sesiwn neu bennod).

(2) Mae’r cyfeiriad yn gyfeiriad at y Ddeddf fel y’i deddfwyd a gyhoeddir—
(a) gan Argraffydd y Frenhines, neu
(b) o dan oruchwyliaeth neu awdurdod Llyfrfa Ei Mawrhydi.

(3) Ond—
(a) pan fo’r cyfeiriad yn gyfeiriad at Ddeddf sydd wedi ei chynnwys mewn

argraffiad diwygiedig o’r statudau a argreffir drwy awdurdod, mae’r cyfeiriad
yn gyfeiriad at yr argraffiad hwnnw;

(b) pan na fo paragraff (a) yn gymwys a phan fo’r cyfeiriad yn gyfeiriad at Ddeddf
sydd wedi ei chynnwys yn yr argraffiad a luniwyd o dan gyfarwyddyd y
Comisiwn Cofnodion, mae’r cyfeiriad yn gyfeiriad at yr argraffiad hwnnw.

24 Cyfeiriadau at ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir mewn cyfraith
ddomestig ar ôl ymadael â’r UE

(1) Mae’r adran hon yn gymwys pan fo—
(a) Deddf Cynulliad yn cael y Cydsyniad Brenhinol, neu is-offeryn Cymreig yn

cael ei wneud, ar neu ar ôl y diwrnod ymadael, a
(b) y Ddeddf neu’r offeryn yn cyfeirio at unrhyw reoliad gan yr UE, penderfyniad

gan yr UE, deddfwriaeth drydyddol gan yr UE neu ddarpariaeth yng
nghytundeb yr AEE sy’n ffurfio rhan o gyfraith ddomestig yn rhinwedd
adran 3 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (p. 16) (cynnwys
deddfwriaeth uniongyrchol UE).

(2) Mae’r cyfeiriad yn gyfeiriad at reoliad gan yr UE, penderfyniad gan yr UE,
deddfwriaeth drydyddol gan yr UE neu ddarpariaeth yng nghytundeb yr AEE fel y
mae’n ffurfio rhan o gyfraith ddomestig (ac nid fel y mae’n ffurfio rhan o gyfraith
yr UE).

(3) Yn yr adran hon, mae i’r ymadroddion Cymraeg a ganlyn yr un ystyron ag a roddir
i’r ymadroddion Saesneg cyfatebol yn adran 20(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd
(Ymadael) 2018—

“cyfraith ddomestig” (“domestic law”);
“deddfwriaeth drydyddol gan yr UE” (“EU tertiary legislation”);
“penderfyniad gan yr UE” (“EU decision”);
“rheoliad gan yr UE” (“EU regulation”).

25 Mae cyfeiriadau at ddeddfiadau yn gyfeiriadau at ddeddfiadau fel y’u
diwygiwyd

(1) Mae’r adran hon yn gymwys—
(a) pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn cyfeirio at ddeddfiad

(“A”), a
(b) pan fo A yn cael ei ddiwygio, ei estyn neu ei gymhwyso gan ddeddfiad (”B”)

ar unrhyw adeg (pa un ai cyn, ar neu ar ôl y diwrnod y caiff y Ddeddf Cynulliad
y Cydsyniad Brenhinol neu y caiff yr is-offeryn Cymreig ei wneud).

http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/2018/16
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(2) Mae’r cyfeiriad at A yn gyfeiriad at A fel y’i diwygiwyd, y’i hestynnwyd neu y’i
cymhwyswyd gan B.

(3) Nid oes dim yn adrannau 22 i 24 yn cyfyngu ar weithrediad yr adran hon.

(4) Yn is-adran (1), mae “deddfiad” yn cynnwys deddfiad sy’n un o’r canlynol neu sydd
wedi ei gynnwys mewn un o’r canlynol—

(a) Deddf gan Senedd yr Alban;
(b) deddfwriaeth Gogledd Iwerddon (o fewn yr ystyr a roddir i “Northern Ireland

legislation” gan adran 24(5) o Ddeddf Dehongli 1978 (p. 30));
(c) offeryn a wneir o dan ddeddfwriaeth a grybwyllir ym mharagraff (a) neu (b).

26 Cyfeiriadau at offerynnau’r UE

(1) Mae’r adran hon yn gymwys—
(a) pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn cyfeirio at offeryn UE

(“A”), a
(b) pan fo A wedi cael ei ddiwygio, ei estyn neu ei gymhwyso gan offeryn arall

gan yr UE (“B”) cyn y diwrnod y caiff y Ddeddf Cynulliad y Cydsyniad
Brenhinol neu y caiff yr is-offeryn Cymreig ei wneud.

(2) Mae’r cyfeiriad at A yn gyfeiriad at A fel y’i diwygiwyd, y’i hestynnwyd neu y’i
cymhwyswyd gan B.

(3) Gweler hefyd reoliad 2 o Reoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018
(Addasiadau Canlyniadol a Diddymiadau a Dirymiadau) (Ymadael â’r UE) 2019
(O.S. 2019/628) ar gyfer darpariaeth am effaith cyfeiriadau penodol sy’n bodoli cyn
y diwrnod ymadael ar y diwrnod ymadael neu ar ôl y diwrnod ymadael.

http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1978/30
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2019/628
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2019/628
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2019/628

