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DEDDF DEDDFWRIAETH (CYMRU) 2019  

________________ 

NODIADAU ESBONIADOL 

CYFLWYNIAD  
1. Mae’r Nodiadau Esboniadol hyn ar gyfer Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 a 

basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 16 Gorffennaf 2019 ac a gafodd y 
Cydsyniad Brenhinol ar [DD MMM 2019]. Fe’u lluniwyd gan Swyddfa Cwnsleriaid 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru er mwyn cynorthwyo’r sawl sy’n darllen y 
Ddeddf. Dylid darllen y Nodiadau Esboniadol ar y cyd â’r Ddeddf ond nid ydynt yn 
rhan ohoni.  
 

2. Ni fwriedir i’r Nodiadau Esboniadol fod yn ddisgrifiad cynhwysfawr o gynnwys y 
Ddeddf. Os ymddengys nad oes angen rhoi unrhyw esboniad neu sylw ar 
ddarpariaeth unigol yn y Ddeddf, nis rhoddir. 
 

CRYNODEB A CHEFNDIR 
3. Mae’r Ddeddf yn gwneud darpariaeth ynghylch dehongli a gweithredu 

deddfwriaeth Cymru, ac yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cwnsler Cyffredinol a 
Gweinidogion Cymru gymryd camau i wella hygyrchedd cyfraith Cymru: 
 

a. Mae Rhan 1 yn gosod dyletswyddau ar Gwnsler Cyffredinol Llywodraeth 
Cymru a Gweinidogion Cymru sy’n ymwneud â hygyrchedd cyfraith Cymru. 

 
b. Mae Rhan 2 yn gwneud darpariaeth gyffredinol ynghylch dehongli a 

gweithredu’r Ddeddf ei hun a deddfwriaeth Cymru a ddeddfir ar ôl i Ran 2 
ddod i rym. 

 
c. Mae Rhan 3 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru i ddisodli disgrifiadau o 

ddyddiadau yn neddfwriaeth Cymru ac i wneud is-ddeddfwriaeth ar ffurfiau 
gwahanol, ac mae’n darparu ar gyfer cyfuno is-ddeddfwriaeth sy’n 
ddarostyngedig i weithdrefnau gwahanol yng Nghynulliad Cenedlaethol 
Cymru. 

 
d. Mae Rhan 4 yn cynnwys darpariaethau cyffredinol, gan gynnwys 

diwygiadau canlyniadol i ddeddfwriaeth arall a darpariaeth ynghylch pryd a 
sut y daw’r Ddeddf i rym. 

 
4. Mae’r Ddeddf yn rhan o raglen ehangach Llywodraeth Cymru o wella hygyrchedd 

cyfraith Cymru ac egluro a symleiddio gweithrediad deddfwriaeth Cymru.  
 

5. Mae nifer o ymchwiliadau ac ymgynghoriadau yn gefndir i’r Ddeddf. 
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LEGISLATION (WALES) ACT 2019 

________________ 

EXPLANATORY NOTES 

INTRODUCTION  
1. These Explanatory Notes are for the Legislation (Wales) Act 2019 which was passed 

by the National Assembly for Wales on 16 July 2019 and received Royal Assent on 10 
September 2019. They have been prepared by the Office of the Legislative Counsel of 
the Welsh Government to assist the reader of the Act. The Explanatory Notes should 
be read in conjunction with the Act but are not part of it.  
 

2. The Explanatory Notes are not meant to be a comprehensive description of the 
contents of the Act. Where an individual provision of the Act does not seem to require 
any explanation or comment, none is given. 
 

SUMMARY AND BACKGROUND 
3. The Act makes provision about the interpretation and operation of Welsh legislation, 

and requires the Counsel General and the Welsh Ministers to take steps to improve 
the accessibility of Welsh law: 
 

a. Part 1 imposes duties on the Counsel General to the Welsh Government and 
the Welsh Ministers relating to the accessibility of Welsh law. 

 
b. Part 2 makes general provision about the interpretation and operation of the 

Act itself and of Welsh legislation enacted after Part 2 comes into force. 
 
c. Part 3 gives the Welsh Ministers powers to replace descriptions of dates in 

Welsh legislation and to make subordinate legislation in different forms, and 
provides for the combination of subordinate legislation that is subject to 
different procedures in the National Assembly for Wales. 

 
d. Part 4 contains general provisions, including consequential amendments to 

other legislation and provision about when and how the Act comes into force. 
 

4. The Act forms part of the Welsh Government’s wider programme of improving the 
accessibility of Welsh law and clarifying and simplifying the operation of Welsh 
legislation.  
 

5. The background to the Act has involved a number of inquiries and consultations. 
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6. Yn ei adroddiad Deddfu yng Nghymru (Hydref 2015), gwnaeth Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru nifer o 
argymhellion a oedd yn ymwneud ag ansawdd deddfwriaeth, ei llunio a chraffu 
arni. Yn benodol, argymhellodd fod Llywodraeth Cymru yn datblygu cynllun 
hirdymor ar gyfer cydgrynhoi deddfau Cymru, a bod y Cwnsler Cyffredinol yn 
gweithio tuag at lunio Deddf Dehongli ar wahân i Gymru. 
 

7. Yn ei adroddiad Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy’n Gymwys yng Nghymru (Comisiwn y 
Gyfraith Rhif 336, Mehefin 2016), argymhellodd Comisiwn y Gyfraith y dylai 
Llywodraeth Cymru ddilyn polisi o gydgrynhoi a chodeiddio’r gyfraith yng 
Nghymru. Gwnaeth nifer o argymhellion a oedd yn ymwneud â’r broses o 
gydgrynhoi a chodeiddio, gan gynnwys y dylai fod yn ofynnol i’r Cwnsler 
Cyffredinol gyflwyno rhaglen godeiddio ac adrodd ar gynnydd i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru.  
 

8. Argymhellodd Comisiwn y Gyfraith hefyd fod Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad 
Cenedlaethol yn ystyried, ac yn adolygu’n gyson, y manteision ymarferol o 
gyflwyno Deddf Dehongli i Gymru, a gwnaeth argymhellion pellach a oedd yn 
ymwneud ag ansawdd deddfwriaeth, ei chyhoeddi a’i hargaeledd. 
 

9. Wedi hynny, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen ymgynghori Dehongli 
deddfwriaeth Cymru: Ystyried Deddf ddehongli i Gymru (WG 32209, Mehefin 2017), a 
oedd yn ceisio barn ar fanteision cael Deddf Dehongli ar wahân i Gymru ac ar ddull 
gweithredu Deddf o’r fath. Ar ôl hyn, cynhaliwyd ail ymgynghoriad, Bil 
Deddfwriaeth (Cymru) Drafft (WG 34368, Mawrth 2018) a oedd yn cynnwys Bil drafft 
ac yn ceisio barn ar y dull gweithredu a nodwyd yn y drafft. Ystyriwyd yr ymatebion 
i’r ddau ymgynghoriad wrth ddatblygu Bil Deddfwriaeth (Cymru) i’w gyflwyno i’r 
Cynulliad Cenedlaethol. 
 

SYLWEBAETH AR YR ADRANNAU  
RHAN 1: HYGYRCHEDD CYFRAITH CYMRU 
Adran 1 – Dyletswydd i gadw hygyrchedd cyfraith Cymru o dan adolygiad 
10. Er mwyn llywio’r broses o wneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch, mae adran 1(1) 

yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog y Gyfraith ar gyfer Cymru, y Cwnsler 
Cyffredinol, gadw hygyrchedd cyfraith Cymru o dan adolygiad. Mae’r Cwnsler 
Cyffredinol yn aelod o Lywodraeth Cymru, a benodir gan Ei Mawrhydi ar 
argymhelliad y Prif Weinidog o dan adran 49 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 20061. 

 

                                            
1 Government of Wales Act 2006. 
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6. In its report Making Laws in Wales (October 2015), the Constitutional and Legislative 
Affairs Committee of the National Assembly for Wales made a number of 
recommendations relating to the quality, preparation and scrutiny of legislation. In 
particular, it recommended that the Welsh Government develop a long-term plan for 
consolidating the law in Wales, and that the Counsel General work towards producing 
a separate Welsh interpretation Act. 

 
7. In its report Form and Accessibility of the Law Applicable in Wales (Law Com No 336, June 

2016), the Law Commission recommended that the Welsh Government should pursue 
a policy of consolidating and codifying the law in Wales. It made a number of 
recommendations relating to the process of consolidation and codification, including 
that the Counsel General should be required to present a codification programme and 
report on progress to the National Assembly for Wales.  
 

8. The Law Commission also recommended that the Welsh Government and the 
National Assembly consider, and keep under review, the practical benefits of 
introducing an Interpretation Act for Wales, and made further recommendations 
relating to the quality, publication and availability of legislation. 
 

9. The Welsh Government subsequently published a consultation document Interpreting 
Welsh Legislation: Considering an interpretation Act for Wales (WG 32209, June 2017), 
seeking views on the benefits of having a separate Welsh Interpretation Act and on the 
approach that such an Act should take. This was followed by a second consultation, 
Draft Legislation (Wales) Bill (WG 34368, March 2018) which included a draft Bill and 
sought views on the approach taken in the draft. The responses to both consultations 
were taken into account in developing the Legislation (Wales) Bill for introduction into 
the National Assembly. 
 

COMMENTARY ON SECTIONS  
PART 1: ACCESSIBILITY OF WELSH LAW 
Section 1 – Duty to keep accessibility of Welsh law under review 
10. In order to inform the process of making Welsh law more accessible section 1(1) 

requires the Law Officer for Wales, the Counsel General, to keep the accessibility of 
Welsh law under review. The Counsel General is a member of the Welsh Government, 
appointed by Her Majesty upon the recommendation of the First Minister under 
section 49 of the Government of Wales Act 2006.  
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11. Mae’r ddyletswydd yn adran 1(1) yn debyg i’r rhwymedigaeth ar Gomisiwn y 
Gyfraith i gadw’r gyfraith o dan adolygiad o dan adran 3(1) o Ddeddf Comisiynau’r 
Gyfraith 19652 a bwriedir iddi ategu’r rhwymedigaeth honno (yn hytrach na’i 
disodli). Mae’n ei gwneud yn ofynnol canolbwyntio ar y gyfraith ar y cyd, boed 
hynny y gyfraith ar bwnc penodol neu’r llyfr statud yn ei gyfanrwydd. Mae hefyd yn 
golygu y bydd rhwymedigaeth y Cwnsler Cyffredinol i gadw hygyrchedd cyfraith 
Cymru o dan adolygiad yn berthnasol pan fydd Gweinidogion Cymru yn ystyried 
pa un ai i gynnig deddfwriaeth newydd. Mewn sefyllfaoedd o’r fath, dylid ystyried 
sut y gallai’r dull o fynd ati i ddeddfu effeithio ar hygyrchedd y gyfraith. Fodd 
bynnag, nid yw hyn yn golygu y byddai rhaid i Weinidogion Cymru ddeddfu mewn 
ffordd benodol mewn unrhyw achos unigol. 
 

12. Yn ôl y diffiniad yn adran 1(2), mae pedair elfen i “hygyrchedd” cyfraith Cymru. 
 

13. Yr elfen gyntaf yw’r graddau y mae cyfraith Cymru ar gael yn hwylus i aelodau’r 
cyhoedd yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Nid yw’r gyfraith yn hygyrch os nad yw’r sawl 
y gall y gyfraith effeithio arnynt gael hyd iddi a’i gweld. Y brif ffordd o gyflawni hyn 
yw cyhoeddi deddfwriaeth ar lein yn y ddwy iaith, fel bod modd ei darllen yn rhad 
ac am ddim. 
 

14. Yr ail elfen yw’r graddau y mae’r gyfraith yn cael ei chyhoeddi ar ei ffurf 
ddiweddaraf yn y ddwy iaith. Yn ymarferol mae hygyrchedd yn gofyn am fwy na 
sicrhau bod pob darn o ddeddfwriaeth ar gael;  mae’n gofyn iddi fod ar gael ar ffurf 
sy’n galluogi pobl i weld ei heffaith gyfredol. Mae hyn yn cynnwys nodi a yw 
darpariaethau mewn grym a dangos unrhyw ddiwygiadau sydd wedi eu gwneud i 
ddeddfwriaeth gan ddeddfwriaeth arall sydd wedi ei gwneud neu wedi dod i rym 
wedyn. 
 

15. Y drydedd elfen yw’r graddau y mae cyfraith Cymru wedi ei threfnu’n glir ac yn 
rhesymegol. I’r gyfraith fod yn wirioneddol hygyrch, dylid ei threfnu fel ei bod mor 
hawdd ag sy’n ymarferol i bobl gael hyd i’r gyfraith sy’n berthnasol iddynt hwy a 
gweld a deall sut y mae deddfiadau yn perthyn i’w gilydd.  Felly, dylai strwythur 
deddfwriaeth fod yn glir, yn gyson ac yn gydlynol; a hynny o fewn deddfiadau 
unigol yn ogystal ag ar draws deddfiadau ar bynciau penodol a’r llyfr statud yn 
gyfan. 
 

16. Yr elfen olaf yw’r graddau y mae’r gyfraith yn hawdd ei deall ac yn sicr ei heffaith. 
Mae hyn yn cynnwys y graddau y mae’r gyfraith wedi ei llunio’n glir ac yn fanwl 
gywir, gan na fydd yn hygyrch os yw’r iaith yn ddianghenraid o gymhleth neu 
astrus. Mae hyn hefyd yn cynnwys argaeledd deunydd esboniadol neu sylwebaeth 
arall sy’n gallu helpu pobl i ddeall y gyfraith. 
 

                                            
2 Law Commissions Act 1965. 
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11. The duty in section 1(1) is similar to, and intended to supplement (not replace), the 
obligation on the Law Commission to keep the law under review under section 3(1) of 
the Law Commissions Act 1965. It requires a focus on the law as a collective, be that 
the law on a particular subject or the statute book as a whole. It also means that the 
Counsel General’s obligation to keep the accessibility of Welsh law under review will 
be relevant when the Welsh Ministers are considering whether to propose new 
legislation. In such situations regard should be had to how the approach taken to 
legislating could impact upon the accessibility of the law. This does not, however, 
mean that the Welsh Ministers would have to legislate in a particular way in any 
individual case. 
 

12. The “accessibility” of Welsh law is defined in section 1(2) as having four elements.  
 

13. The first is the extent to which Welsh law is readily available to members of the public 
in Welsh and English. The law is not accessible unless those who may be affected by it 
can obtain it and view it. The main way of achieving this is to publish legislation online 
in both languages, so that it can be read free of charge. 
 

14. The second element is the extent to which the law is published in an up-to-date form 
in both languages. In practice accessibility requires more than making each piece of 
legislation available, and requires it to be available in a form that enables people to see 
its current effect. This involves identifying whether provisions are in force and 
showing any amendments made to legislation by other legislation which is made or is 
brought into force subsequently. 
 

15. The third element is the extent to which Welsh law is clearly and logically organised. 
To be truly accessible legislation should organised in such a way as to make it as easy 
as practicable for people to find the law relevant to them and to see and understand 
see the relationships between enactments. So the structure of legislation should be 
clear, consistent and coherent; both within individual enactments and across 
enactments on particular subjects and the statute book as a whole.  
 

16. The final element is the extent to which the law is easy to understand and certain in its 
effect. This includes the extent to which the law is formulated clearly and precisely, as 
it will not be accessible if its language is unnecessarily complicated or obscure. This 
also includes the availability of other explanatory material or commentary that can 
help people to understand the law. 
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17. Diffinnir “cyfraith Cymru” yn adran 1(3) i olygu: 
a. Deddfau a Mesurau’r Cynulliad ac is-ddeddfwriaeth a wneir odanynt (mewn 

geiriau eraill, yr holl ddeddfwriaeth a wneir gan Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru neu o dan ei awdurdod), 

 
b. is-ddeddfwriaeth arall a wneir gan Weinidogion Cymru neu’r hen Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru i’r graddau y mae’n gymwys o ran Cymru (mewn 
geiriau eraill, unrhyw ddeddfwriaeth arall a wneir gan y llywodraeth 
ddatganoledig yng Nghymru), ac 

 
c. unrhyw ddeddfiad arall neu unrhyw reol gyfreithiol arall i’r graddau y mae’n 

gymwys o ran Cymru ac y mae’n ymwneud â phwnc y gallai Deddf 
Cynulliad wneud darpariaeth ar ei gyfer (mewn geiriau eraill, deddfwriaeth 
arall neu reolau eraill y gyfraith gyffredin a allai gael eu diwygio neu eu 
hailddeddfu gan y Cynulliad Cenedlaethol). 

 
18. Mae Atodlen 1 i’r Ddeddf yn cynnwys diffiniadau o amrywiol dermau a ddefnyddir 

yn adran 1(3), gan gynnwys “Cymru”, “deddfiad” ac “is-ddeddfwriaeth”. 
 

Adran 2 – Rhaglen i wella hygyrchedd cyfraith Cymru  
19. Mae’r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru a’r Cwnsler 

Cyffredinol ddatblygu rhaglen weithredu sydd wedi ei chynllunio i wella 
hygyrchedd cyfraith Cymru ar gyfer pob un o dymhorau’r Cynulliad sy’n dechrau ar 
ôl i’r adran ddod i rym. Ystyr un o dymhorau’r Cynulliad yw’r cyfnod o ffurfio 
Cynulliad ar ôl etholiad cyffredinol yng Nghymru hyd at ei ddiddymu cyn yr 
etholiad cyffredinol dilynol. 
 

20. Er mai mater i Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol fydd penderfynu ar 
gynnwys penodol rhaglen, mae adran 2(3) yn ei gwneud yn ofynnol i bob rhaglen 
wneud darpariaeth ar gyfer mesurau y bwriedir iddynt gydgrynhoi a chodeiddio 
cyfraith Cymru, cynnal cyfraith wedi ei chodeiddio, hybu ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o gyfraith Cymru a hwyluso defnydd o’r Gymraeg.  
 

21. Mae cydgrynhoi’r gyfraith yn gyffredinol yn golygu dod â’r holl ddeddfwriaeth ar 
bwnc penodol ynghyd, ymgorffori’n well ddiwygiadau sydd wedi eu gwneud i 
ddeddfwriaeth ar ôl iddi gael ei deddfu a moderneiddio’r iaith, yr arddull ddrafftio 
a’r strwythur. Dim ond mân ddiwygiadau, os oes unrhyw ddiwygiadau o gwbl, y 
mae hyn yn eu golygu i sylwedd y gyfraith a gydgrynhoir. Yng Nghymru, bydd 
cydgrynhoi’r gyfraith yn golygu gan amlaf ailddeddfu cyfreithiau a wnaed gan 
Senedd y Deyrnas Unedig yn flaenorol, a gwneud hyn yn ddwyieithog. 
 

22. Mae adran 2(8) yn darparu bod y cyfeiriadau at godeiddio cyfraith Cymru yn adran 
2(3) yn cynnwys mabwysiadu strwythur ar gyfer cyfraith Cymru sy’n gwella ei 
hygyrchedd, a threfnu a chyhoeddi cyfraith Cymru sydd wedi ei chydgrynhoi yn ôl 
y strwythur hwnnw.  
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17. “Welsh law” is defined in section 1(3) to mean: 
a. Assembly Acts and Measures and subordinate legislation made under them (in 

other words, all legislation made by the National Assembly for Wales or under 
its authority), 

 
b. other subordinate legislation made by the Welsh Ministers or the old National 

Assembly for Wales so far as it applies in relation to Wales (in other words, any 
other legislation made by the devolved government in Wales), and 

 
c. any other enactment or rule of law so far as it applies in relation to Wales and 

relates to subject matter for which an Assembly Act could make provision (in 
other words, other legislation or common law rules which could potentially be 
reformed or re-enacted by the National Assembly). 

 
18. Schedule 1 to the Act contains definitions of various terms used in section 1(3), 

including “enactment”, “subordinate legislation” and “Wales”. 
 

Section 2 – Programme to improve accessibility of Welsh law 
19. This section requires the Welsh Ministers and the Counsel General to develop a 

programme of action designed to improve the accessibility of Welsh law for each 
Assembly term that begins after the section comes into force. An Assembly term means 
the period from an Assembly being formed after a Welsh general election to 
dissolution prior to the following general election. 
 

20. Although the specific content of a programme will be a matter for the Welsh Ministers 
and the Counsel General, section 2(3) requires each programme to make provision for 
measures that are intended to consolidate and codify Welsh law, maintain codified 
law, promote awareness and understanding of Welsh law, and to facilitate use of the 
Welsh language.  
 

21. Consolidating the law generally involves bringing all legislation on a particular topic 
together, better incorporating amendments made to legislation after it has been 
enacted and modernising the language, drafting style and structure. This involves no 
or only minor amendments to the substance of the law consolidated. In Wales 
consolidation of the law will involve for the most part re-enacting laws previously 
made by the UK Parliament, and doing so bilingually.  
 

22. Section 2(8) provides that the references to codifying Welsh law in section 2(3) include 
adopting a structure for Welsh law that improves its accessibility, and organising and 
publishing consolidated Welsh law according to that structure.  
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23. 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-ddeddfwriaeth), a’r ffiniau 
rhyngddynt, yn parhau. Bydd yr holl ddeddfwriaeth o fewn Cod yn cael ei gwneud 
yn Gymraeg ac yn Saesneg. 
 

24. 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.  
 

25. Ystyr cyfeiriadau yn adran 2(3) at “codeiddio” y gyfraith, yn gyffredinol, yw 
codeiddio cyfraith statud (deddfwriaeth). Er y gallai Bil sy’n codeiddio cyfraith 
statud ymgorffori effaith cyfraith achosion ar ystyr y ddeddfwriaeth sy’n cael ei 
chydgrynhoi a’i chodeiddio, neu reolau’r gyfraith gyffredin sy’n gysylltiedig yn agos 
â’r ddeddfwriaeth honno, nid yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu codeiddio’r 
gyfraith gyffredin yn helaeth. 
 

26. Mae adran 2(3) yn darparu bod rhaid i bob rhaglen hefyd gynnwys cynigion i hybu 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gyfraith Cymru. Gallai hyn, er enghraifft, 
gynnwys codi ymwybyddiaeth o newidiadau sylweddol yn y gyfraith neu o 
fodolaeth cyfraith Cymru yn fwy cyffredinol. 
 

27. Mae adran 2(3) hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i bob rhaglen gynnwys 
gweithgareddau y bwriedir iddynt hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg. Bwriedir i hyn 
gynnwys hwyluso’r iaith yn y gyfraith, mewn gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn fwy 
cyffredinol. Agwedd allweddol ar hyn fydd cydgrynhoi’r gyfraith yn ddwyieithog 
fel bod llawer mwy o’r gyfraith y mae’r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth 
Cymru yn gyfrifol amdani yn cael ei gwneud yn Gymraeg. Yn yr un modd, bydd 
gwella trefniadau cyhoeddi a darparu mwy o sylwebaeth ar y gyfraith yn y ddwy 
iaith yn ei gwneud yn haws defnyddio’r Gymraeg yn y gyfraith ac mewn 
gweinyddiaeth gyhoeddus yn fwy cyffredinol yng Nghymru. Gallai prosiectau eraill 
mewn rhaglen yn y dyfodol gynnwys rhoi mwy o eirfâu ar gyfer deddfwriaeth ar 
gael a mentrau eraill i ddatblygu terminoleg y cytunwyd arni pan fo hyn yn 
ddefnyddiol. 
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23. The definition makes clear that codifying the law is intended to bring order to the 
statute book. This involves organising and publishing the law by reference to its 
content (and not merely when it was made), and maintaining a system under which 
that law retains its structure rather than proliferating. A “Code” of Welsh law would 
generally be published once some or all of the primary legislation on a particular 
subject (taking account of the legislative competence of the National Assembly) has 
been consolidated, or has been created afresh following wholesale reform. This should 
usually be accompanied by a process of rationalisation of subordinate legislation made 
under the primary legislation. The existing hierarchy within, and delineation between, 
legislative instruments (primary and secondary legislation, and guidance or other 
similar documents made under the Acts or subordinate legislation) would remain. All 
the legislation within a Code will be made in both English and in Welsh. 
 

24. Therefore a Code would not (generally) be one legislative instrument but rather a 
collection of enactments under a unifying overarching title. Those enactments which 
make up the Code on any particular subject would be made available together. 
Similarly these enactments will remain the means by which the law is formally 
articulated. The Code is not intended to be a legal instrument in its own right but 
rather a means of collating and publishing the law more effectively.  
 

25. References in section 2(3) to “codifying” the law mean, generally speaking, the 
codification of statute law (legislation). Although a Bill that codifies statute law might 
incorporate the effect of case law on the meaning of the legislation being consolidated 
and codified, or rules of common law that are closely related to that legislation, the 
Welsh Government does not intend to undertake wholesale codification of the 
common law. 
 

26. Section 2(3) provides that each programme must also include proposals to promote 
awareness and understanding of Welsh law. This might, for example, include raising 
awareness of significant changes in the law or of the existence of Welsh law more 
generally.  
 

27. Section 2(3) also requires each programme to include activities intended to facilitate 
use of the Welsh language. This is intended to include facilitation of the language in 
the law, in public administration and more generally. A key aspect of this will be 
consolidating the law bilingually so that much more of the law for which the National 
Assembly and Welsh Government are responsible is made in Welsh. Similarly, 
improving publication arrangements and providing more commentary on the law in 
both languages will make it easier for the Welsh language to be used in the law and in 
public administration more generally in Wales. Other projects in a future programme 
could include making more glossaries for legislation available and further initiatives 
to develop agreed terminology where this is helpful. 
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28. Mae adran 2(5) yn ei gwneud yn ofynnol i raglen gael ei gosod gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol o fewn chwe mis i benodi’r Prif Weinidog ar ôl etholiad cyffredinol. 
Bwriedir i hyn sicrhau y gall pob llywodraeth gael ei dal yn atebol am yr hyn y mae 
ei rhaglen yn ei gyflawni yn ystod un o dymhorau’r Cynulliad. 
 

29. r nad yw’n ofynnol i lywodraeth newydd etifeddu rhaglen y llywodraeth flaenorol 
ar ddechrau un o dymhorau’r Cynulliad, yn ymarferol mae bron yn sicr y bydd 
prosiectau sy’n rhan o un rhaglen yn parhau hyd nes y bydd y rhaglen nesaf wedi ei 
llunio a’i gosod, ac nid oes dim byd yn atal prosiectau sy’n rhan o raglen gynharach 
rhag ymddangos mewn rhaglen ddilynol pan fo’r amserlen ar gyfer cwblhau 
prosiect o’r fath yn gwneud hynny’n ofynnol. Bydd rhai o’r prosiectau unigol i 
gydgrynhoi a chodeiddio’r gyfraith ar bwnc yn rhai hirdymor, a gallai gymryd mwy 
nag un tymor yn y Cynulliad i’w cwblhau. 
 

30. Mae adran 2(7) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cwnsler Cyffredinol lunio adroddiadau 
blynyddol i’r Cynulliad Cenedlaethol ar gynnydd yn erbyn y rhaglen. Gallai 
adroddiadau o’r fath gael eu gwneud drwy ddatganiad i’r Cynulliad, a fyddai’n 
galluogi Aelodau’r Cynulliad i ofyn cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol am yr 
adroddiad. 
 

31. Mae’n bosibl y bydd angen amrywio rhaglen a nodir ar ddechrau tymor yn y 
Cynulliad yn ystod y tymor hwnnw. Gellid ychwanegu prosiectau newydd, neu 
efallai ddileu prosiectau presennol pe gwelid nad oeddent yn addas i’w cydgrynhoi 
yn sgil diwygio deddfwriaethol cysylltiedig. Mae adran 2(6) yn darparu y caiff 
Gweinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol ddiwygio rhaglen yn ystod tymor y 
Cynulliad, ond bod rhaid gosod y rhaglen ddiwygiedig honno gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol ac adrodd arni unwaith eto. 
 

RHAN 2: DEHONGLI A GWEITHREDU DEDDFWRIAETH CYMRU 
32. Mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn gwneud darpariaeth ynghylch dehongli a gweithredu 

deddfwriaeth a wneir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu o dan bwerau y mae 
wedi eu rhoi, ac is-ddeddfwriaeth arall a wneir gan Weinidogion Cymru ac 
awdurdodau Cymreig datganoledig eraill. 
 

33. Y sefyllfa cyn i Ran 2 ddod i rym yw bod Deddf Dehongli 19783 (“Deddf 1978”) yn 
llywodraethu’r broses o ddehongli a gweithredu’r mathau hyn o ddeddfwriaeth. 
Bydd Deddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys i ddeddfwriaeth sydd wedi ei gwneud 
cyn i Ran 2 ddod i rym. Dim ond i ddeddfwriaeth a wneir ar ôl i Ran 2 ddod i rym 
(ac i’r Ddeddf ei hun) y bydd Rhan 2 yn gymwys. 
 

34. Bydd Deddf 1978 hefyd yn parhau i fod yn gymwys i rai categorïau cyfyngedig iawn 
o offeryn a wneir gan Weinidogion Cymru ac awdurdodau Cymreig datganoledig 
eraill o dan bwerau penodol ar ôl i Ran 2 o’r Ddeddf ddod i rym, os yw’r offerynnau 
hynny hefyd yn cynnwys darpariaethau a wneir gan gyrff nad ydynt yn 
awdurdodau Cymreig datganoledig neu ddarpariaethau sy’n gymwys ac eithrio o 
ran Cymru.  
 

                                            
3 Interpretation Act 1978. 
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28. Mae adran 2(5) yn ei gwneud yn ofynnol i raglen gael ei gosod gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol o fewn chwe mis i benodi’r Prif Weinidog ar ôl etholiad cyffredinol. 
Bwriedir i hyn sicrhau y gall pob llywodraeth gael ei dal yn atebol am yr hyn y mae 
ei rhaglen yn ei gyflawni yn ystod un o dymhorau’r Cynulliad. 
 

29. r nad yw’n ofynnol i lywodraeth newydd etifeddu rhaglen y llywodraeth flaenorol 
ar ddechrau un o dymhorau’r Cynulliad, yn ymarferol mae bron yn sicr y bydd 
prosiectau sy’n rhan o un rhaglen yn parhau hyd nes y bydd y rhaglen nesaf wedi ei 
llunio a’i gosod, ac nid oes dim byd yn atal prosiectau sy’n rhan o raglen gynharach 
rhag ymddangos mewn rhaglen ddilynol pan fo’r amserlen ar gyfer cwblhau 
prosiect o’r fath yn gwneud hynny’n ofynnol. Bydd rhai o’r prosiectau unigol i 
gydgrynhoi a chodeiddio’r gyfraith ar bwnc yn rhai hirdymor, a gallai gymryd mwy 
nag un tymor yn y Cynulliad i’w cwblhau. 
 

30. Mae adran 2(7) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cwnsler Cyffredinol lunio adroddiadau 
blynyddol i’r Cynulliad Cenedlaethol ar gynnydd yn erbyn y rhaglen. Gallai 
adroddiadau o’r fath gael eu gwneud drwy ddatganiad i’r Cynulliad, a fyddai’n 
galluogi Aelodau’r Cynulliad i ofyn cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol am yr 
adroddiad. 
 

31. Mae’n bosibl y bydd angen amrywio rhaglen a nodir ar ddechrau tymor yn y 
Cynulliad yn ystod y tymor hwnnw. Gellid ychwanegu prosiectau newydd, neu 
efallai ddileu prosiectau presennol pe gwelid nad oeddent yn addas i’w cydgrynhoi 
yn sgil diwygio deddfwriaethol cysylltiedig. Mae adran 2(6) yn darparu y caiff 
Gweinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol ddiwygio rhaglen yn ystod tymor y 
Cynulliad, ond bod rhaid gosod y rhaglen ddiwygiedig honno gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol ac adrodd arni unwaith eto. 
 

RHAN 2: DEHONGLI A GWEITHREDU DEDDFWRIAETH CYMRU 
32. Mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn gwneud darpariaeth ynghylch dehongli a gweithredu 

deddfwriaeth a wneir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu o dan bwerau y mae 
wedi eu rhoi, ac is-ddeddfwriaeth arall a wneir gan Weinidogion Cymru ac 
awdurdodau Cymreig datganoledig eraill. 
 

33. Y sefyllfa cyn i Ran 2 ddod i rym yw bod Deddf Dehongli 19783 (“Deddf 1978”) yn 
llywodraethu’r broses o ddehongli a gweithredu’r mathau hyn o ddeddfwriaeth. 
Bydd Deddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys i ddeddfwriaeth sydd wedi ei gwneud 
cyn i Ran 2 ddod i rym. Dim ond i ddeddfwriaeth a wneir ar ôl i Ran 2 ddod i rym 
(ac i’r Ddeddf ei hun) y bydd Rhan 2 yn gymwys. 
 

34. Bydd Deddf 1978 hefyd yn parhau i fod yn gymwys i rai categorïau cyfyngedig iawn 
o offeryn a wneir gan Weinidogion Cymru ac awdurdodau Cymreig datganoledig 
eraill o dan bwerau penodol ar ôl i Ran 2 o’r Ddeddf ddod i rym, os yw’r offerynnau 
hynny hefyd yn cynnwys darpariaethau a wneir gan gyrff nad ydynt yn 
awdurdodau Cymreig datganoledig neu ddarpariaethau sy’n gymwys ac eithrio o 
ran Cymru.  
 

                                            
3 Interpretation Act 1978. 
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28. Section 2(5) requires a programme to be laid before the National Assembly within six 
months of the appointment of the First Minister following a general election. This is 
intended to ensure that each government can be held accountable for what its 
programme achieves over an Assembly term. 
 

29. Although a new government is not required to inherit the programme of the previous 
government at the beginning of an Assembly term, in practice, projects from one 
programme will almost certainly continue until the next programme is prepared and 
laid, and there is nothing to prevent projects from an earlier programme appearing in 
a subsequent programme where the timeframe for completing such a project requires 
that. Some of the individual projects to consolidate and codify the law on a subject will 
be long term in nature, and could take more than one Assembly term to complete. 
 

30. Section 2(7) requires the Counsel General to make annual reports to the National 
Assembly on progress against the programme. Such reporting could be made through 
a statement to the Assembly, which would enable Assembly Members to ask questions 
of the Counsel General on the report. 
 

31. A programme set out at the beginning of the Assembly term may need to be varied 
during that term. New projects could be added, or perhaps existing projects removed 
if they were found not to be suitable for consolidation in light of related legislative 
reform. Section 2(6) provides that the Welsh Ministers and Counsel General may revise 
a programme during the Assembly term, but that revised programme must be laid 
before the National Assembly and again reported against. 
 

PART 2: INTERPRETATION AND OPERATION OF WELSH LEGISLATION 
32. Part 2 of the Act makes provision about the interpretation and operation of legislation 

made by the National Assembly for Wales or under powers it has conferred, and other 
subordinate legislation made by the Welsh Ministers and other devolved Welsh 
authorities. 
 

33. The position before Part 2 comes into force is that the Interpretation Act 1978 (“the 
1978 Act”) governs the interpretation and operation of legislation of these types. The 
1978 Act will continue to apply to legislation that has been made before Part 2 comes 
into force. Part 2 will apply only to legislation made after Part 2 comes into force (and 
to the Act itself). 
 

34. The 1978 Act will also continue to apply to some very limited categories of instrument 
that are made by the Welsh Ministers and other devolved Welsh authorities under 
certain powers after Part 2 of the Act comes into force, if those instruments also contain 
provisions that are made by bodies that are not devolved Welsh authorities or 
provisions that apply otherwise than in relation to Wales.  
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35. Mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn dechrau drwy nodi’r ddeddfwriaeth y mae’n gymwys 
iddi. Mae Rhan 4 o’r Ddeddf yn diwygio Deddf 1978 er mwyn sicrhau nad yw’n 
gymwys i ddeddfwriaeth y mae Rhan 2 yn gymwys iddi, ac er mwyn ymdrin â 
rhywfaint o’r rhyngweithio rhwng deddfwriaeth y mae Deddf 1978 yn gymwys iddi 
a deddfwriaeth y mae Rhan 2 yn gymwys iddi. 
 

36. Bwriedir i’r rhan fwyaf o’r darpariaethau yn Rhan 2 o’r Ddeddf hon gael yr un 
effaith â’r darpariaethau yn Neddf 1978, hyd yn oed os y’u mynegir mewn termau 
gwahanol. Fodd bynnag, mae nifer o wahaniaethau sy’n cael eu nodi a’u disgrifio yn 
y Nodiadau Esboniadol hyn.  
 

Adran 3 – Deddfwriaeth y mae’r Rhan hon yn gymwys iddi 
37. Mae adran 3(1) yn nodi’r ddeddfwriaeth y mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn gymwys iddi. 

Mae Rhan 2 yn gymwys i’r Ddeddf ei hun, i Ddeddfau’r Cynulliad a gaiff y 
Cydsyniad Brenhinol ar ôl i Ran 2 ddod i rym yn llawn, ac i is-offerynnau Cymreig a 
wneir ar ôl i Ran 2 ddod i rym yn llawn. Bydd Rhan 2 yn cael ei dwyn i rym yn llawn 
drwy orchymyn a wneir gan Weinidogion Cymru o dan adran 43(2). 
 

38. Diffinnir “is-offeryn Cymreig” yn adran 3(2) fel offeryn nad yw ond yn cynnwys un 
neu’r ddau o’r mathau o is-ddeddfwriaeth a ddisgrifir ym mharagraffau (a) a (b). Ni 
fydd offeryn sy’n cynnwys unrhyw is-ddeddfwriaeth nad yw’n dod o fewn y naill 
na’r llall o’r paragraffau hynny yn “is-offeryn Cymreig” (ac yn hytrach bydd yn 
ddarostyngedig i Ddeddf 1978). 
 

39. Yr is-ddeddfwriaeth o fewn paragraff (a) yw unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o 
dan Ddeddf Cynulliad neu Fesur Cynulliad, ni waeth pwy sy’n ei gwneud. Mae’r 
paragraff hwn yn cwmpasu unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o dan bwerau a 
roddir gan ddeddfwriaeth sylfaenol a gaiff ei phasio gan Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru. Nid yw’n bwysig pryd y deddfwyd y ddeddfwriaeth sylfaenol. 

 
40. Pan fo is-ddeddfwriaeth yn cael ei gwneud o dan Ddeddf Cynulliad a ddeddfir ar ôl 

i Ran 2 o’r Ddeddf ddod i rym, bydd Rhan 2 yn gymwys i’r rhiant-Ddeddf ac i’r is-
ddeddfwriaeth. Ond pan fo is-ddeddfwriaeth yn cael ei gwneud o dan Fesur 
Cynulliad neu Ddeddf Cynulliad a ddeddfir cyn i Ran 2 ddod i rym, bydd Deddf 
1978 yn parhau i fod yn gymwys i’r Mesur hwnnw neu’r Ddeddf honno, tra bydd 
Rhan 2 o’r Ddeddf hon yn gymwys i’r is-ddeddfwriaeth. Ni fydd dim yn Rhan 2 yn 
newid ystyr nac effaith y Mesur neu’r Ddeddf y gwneir yr is-ddeddfwriaeth odano 
neu odani.  
 

41. Yr is-ddeddfwriaeth o fewn paragraff (b) o’r diffiniad o “is-offeryn Cymreig” yw is-
ddeddfwriaeth: 
 

a. a wneir o dan Ddeddf gan Senedd y DU neu ddeddfwriaeth uniongyrchol UE 
a ddargedwir, 

 
b. nas wneir ond gan Weinidogion Cymru neu unrhyw awdurdod Cymreig 

datganoledig arall, ac  
 
c. nad yw ond yn gymwys o ran Cymru. 
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35. Mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn dechrau drwy nodi’r ddeddfwriaeth y mae’n gymwys 
iddi. Mae Rhan 4 o’r Ddeddf yn diwygio Deddf 1978 er mwyn sicrhau nad yw’n 
gymwys i ddeddfwriaeth y mae Rhan 2 yn gymwys iddi, ac er mwyn ymdrin â 
rhywfaint o’r rhyngweithio rhwng deddfwriaeth y mae Deddf 1978 yn gymwys iddi 
a deddfwriaeth y mae Rhan 2 yn gymwys iddi. 
 

36. Bwriedir i’r rhan fwyaf o’r darpariaethau yn Rhan 2 o’r Ddeddf hon gael yr un 
effaith â’r darpariaethau yn Neddf 1978, hyd yn oed os y’u mynegir mewn termau 
gwahanol. Fodd bynnag, mae nifer o wahaniaethau sy’n cael eu nodi a’u disgrifio yn 
y Nodiadau Esboniadol hyn.  
 

Adran 3 – Deddfwriaeth y mae’r Rhan hon yn gymwys iddi 
37. Mae adran 3(1) yn nodi’r ddeddfwriaeth y mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn gymwys iddi. 

Mae Rhan 2 yn gymwys i’r Ddeddf ei hun, i Ddeddfau’r Cynulliad a gaiff y 
Cydsyniad Brenhinol ar ôl i Ran 2 ddod i rym yn llawn, ac i is-offerynnau Cymreig a 
wneir ar ôl i Ran 2 ddod i rym yn llawn. Bydd Rhan 2 yn cael ei dwyn i rym yn llawn 
drwy orchymyn a wneir gan Weinidogion Cymru o dan adran 43(2). 
 

38. Diffinnir “is-offeryn Cymreig” yn adran 3(2) fel offeryn nad yw ond yn cynnwys un 
neu’r ddau o’r mathau o is-ddeddfwriaeth a ddisgrifir ym mharagraffau (a) a (b). Ni 
fydd offeryn sy’n cynnwys unrhyw is-ddeddfwriaeth nad yw’n dod o fewn y naill 
na’r llall o’r paragraffau hynny yn “is-offeryn Cymreig” (ac yn hytrach bydd yn 
ddarostyngedig i Ddeddf 1978). 
 

39. Yr is-ddeddfwriaeth o fewn paragraff (a) yw unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o 
dan Ddeddf Cynulliad neu Fesur Cynulliad, ni waeth pwy sy’n ei gwneud. Mae’r 
paragraff hwn yn cwmpasu unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o dan bwerau a 
roddir gan ddeddfwriaeth sylfaenol a gaiff ei phasio gan Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru. Nid yw’n bwysig pryd y deddfwyd y ddeddfwriaeth sylfaenol. 

 
40. Pan fo is-ddeddfwriaeth yn cael ei gwneud o dan Ddeddf Cynulliad a ddeddfir ar ôl 

i Ran 2 o’r Ddeddf ddod i rym, bydd Rhan 2 yn gymwys i’r rhiant-Ddeddf ac i’r is-
ddeddfwriaeth. Ond pan fo is-ddeddfwriaeth yn cael ei gwneud o dan Fesur 
Cynulliad neu Ddeddf Cynulliad a ddeddfir cyn i Ran 2 ddod i rym, bydd Deddf 
1978 yn parhau i fod yn gymwys i’r Mesur hwnnw neu’r Ddeddf honno, tra bydd 
Rhan 2 o’r Ddeddf hon yn gymwys i’r is-ddeddfwriaeth. Ni fydd dim yn Rhan 2 yn 
newid ystyr nac effaith y Mesur neu’r Ddeddf y gwneir yr is-ddeddfwriaeth odano 
neu odani.  
 

41. Yr is-ddeddfwriaeth o fewn paragraff (b) o’r diffiniad o “is-offeryn Cymreig” yw is-
ddeddfwriaeth: 
 

a. a wneir o dan Ddeddf gan Senedd y DU neu ddeddfwriaeth uniongyrchol UE 
a ddargedwir, 

 
b. nas wneir ond gan Weinidogion Cymru neu unrhyw awdurdod Cymreig 

datganoledig arall, ac  
 
c. nad yw ond yn gymwys o ran Cymru. 
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35. Part 2 of the Act begins by identifying the legislation to which it applies. Part 4 of the 
Act amends the 1978 Act to ensure that it does not apply to legislation to which Part 2 
applies, and to deal with some of the interactions between legislation to which the 1978 
Act applies and legislation to which Part 2 applies. 
 

36. Most of the provisions in Part 2 of this Act are intended to have the same effect as 
provisions in the 1978 Act, even if they are expressed in different terms. However, 
there are a number of differences which are identified and described in these 
Explanatory Notes.  
 

Section 3 – Legislation to which this Part applies 
37. Section 3(1) sets out the legislation to which Part 2 of the Act applies. Part 2 applies to 

the Act itself, to Assembly Acts that receive Royal Assent after Part 2 comes fully into 
force, and to Welsh subordinate instruments made after Part 2 comes fully into force. 
Part 2 will be brought fully into force by an order made by the Welsh Ministers under 
section 43(2). 
 

38. A “Welsh subordinate instrument” is defined in section 3(2) as an instrument 
containing only one or both of the types of subordinate legislation described in 
paragraphs (a) and (b). An instrument which contains any subordinate legislation not 
falling within either of those paragraphs will not be a “Welsh subordinate instrument” 
(and will instead be subject to the 1978 Act). 
 

39. The subordinate legislation within paragraph (a) is any subordinate legislation made 
under an Assembly Act or Assembly Measure, regardless of who makes it. This 
paragraph covers any subordinate legislation made under powers conferred by 
primary legislation passed by the National Assembly for Wales. It does not matter 
when the primary legislation was enacted. 
 

40. Where subordinate legislation is made under an Assembly Act enacted after Part 2 of 
the Act comes into force, Part 2 will apply to both the parent Act and the subordinate 
legislation. But where subordinate legislation is made under an Assembly Measure or 
an Assembly Act enacted before Part 2 comes into force, the 1978 Act will continue to 
apply to that Measure or Act, while Part 2 of this Act will apply to the subordinate 
legislation. Nothing in Part 2 will change the meaning or effect of the Measure or Act 
under which the subordinate legislation is made. 
 

41. The subordinate legislation within paragraph (b) of the definition of “Welsh 
subordinate instrument” is subordinate legislation that: 
 

a. is made under an Act of the UK Parliament or retained direct EU legislation, 
 

b. is made only by the Welsh Ministers or any other devolved Welsh authority, 
and 

 
c. applies only in relation to Wales. 
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42. Pan fo’r is-ddeddfwriaeth yn cael ei gwneud o dan Ddeddf gan Senedd y DU, bydd 
Deddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys i’r rhiant-Ddeddf, ond bydd Rhan 2 o’r 
Ddeddf hon yn gymwys i’r is-ddeddfwriaeth. Ni fydd dim yn Rhan 2 yn newid ystyr 
nac effaith y Ddeddf gan Senedd y DU y gwneir yr is-ddeddfwriaeth odani. 
 

43. Yn yr un modd, bydd Rhan 2 yn gymwys i is-ddeddfwriaeth benodol a wneir o dan 
“deddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir” ond ni fydd yn gymwys i’r 
“deddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir” ei hun. Mae Atodlen 1 i’r Ddeddf yn 
diffinio “deddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir” drwy gyfeirio at Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 20184, sy’n darparu i rai mathau o ddeddfwriaeth yr 
UE (gan gynnwys rheoliadau a phenderfyniadau) gael ei dargadw mewn cyfraith 
ddomestig ar y “diwrnod ymadael”. Mae Deddf 2018 hefyd yn rhoi pwerau i 
ddiwygio’r ddeddfwriaeth honno fel ei bod yn cynnwys pwerau i wneud is-
ddeddfwriaeth. 
 

44. Diffinnir y “devolved Welsh authorities” y mae paragraff (b) yn cyfeirio atynt yn 
adran 157A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, ac mae’n cynnwys yr holl gyrff 
sydd wedi eu rhestru yn Atodlen 9A i’r Ddeddf honno. Maent yn cynnwys 
cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol, awdurdodau Parciau Cenedlaethol, 
Cyfoeth Naturiol Cymru, a chyrff datganoledig eraill a chanddynt bwerau i wneud 
gorchmynion, rheolau, cynlluniau neu is-ddeddfau. 
 

45. Ni fydd offeryn yn “is-offeryn Cymreig” os yw’n cynnwys is-ddeddfwriaeth a wneir 
o dan Ddeddf gan Senedd y DU neu ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir 
gan berson neu gorff nad yw’n awdurdod Cymreig datganoledig. Felly, nid yw “is-
offerynnau Cymreig” yn cynnwys offerynnau a wneir ar y cyd gan Weinidogion 
Cymru ac Ysgrifennydd Gwladol, neu offerynnau “cyfansawdd” y mae 
Gweinidogion Cymru yn deddfu dros Gymru ac y mae Ysgrifennydd Gwladol yn 
deddfu dros Loegr ynddynt.  
 

46. Ni fydd offeryn yn “is-offeryn Cymreig” os yw’n cynnwys is-ddeddfwriaeth a wneir 
o dan Ddeddf gan Senedd y DU neu ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir 
ac yn gymwys ac eithrio o ran Cymru. Mae’n bosibl y caiff Deddf gan Senedd y DU 
roi swyddogaethau i Weinidogion Cymru mewn perthynas ag ardal sy’n ymestyn y 
tu hwnt i ffiniau Cymru, megis y rhan o barth Cymru sydd y tu hwnt i’r môr 
tiriogaethol. Yn ogystal, mae Rhan 1 o Atodlen 3 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 
yn darparu y caniateir i swyddogaethau gael eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru 
mewn perthynas ag ardaloedd ffin Lloegr a dyfroedd sydd y tu hwnt i ffin atfor y 
môr tiriogaethol. 
 

Adran 4 – Effaith darpariaethau’r Rhan hon 
47. Mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn darparu cyfres o ragdybiaethau neu ddarpariaethau 

diofyn ynghylch yr ystyron a’r effeithiau y bwriedir i Ddeddfau’r Cynulliad ac is-
offerynnau Cymreig eu cael. Mae adran 4 yn gwneud darpariaeth ynghylch 
gweithrediad y rheolau yn Rhan 2 mewn perthynas â Deddf benodol gan y 
Cynulliad neu is-offeryn Cymreig penodol. 

                                            
4 European Union (Withdrawal) Act 2018. 
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42. Pan fo’r is-ddeddfwriaeth yn cael ei gwneud o dan Ddeddf gan Senedd y DU, bydd 
Deddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys i’r rhiant-Ddeddf, ond bydd Rhan 2 o’r 
Ddeddf hon yn gymwys i’r is-ddeddfwriaeth. Ni fydd dim yn Rhan 2 yn newid ystyr 
nac effaith y Ddeddf gan Senedd y DU y gwneir yr is-ddeddfwriaeth odani. 
 

43. Yn yr un modd, bydd Rhan 2 yn gymwys i is-ddeddfwriaeth benodol a wneir o dan 
“deddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir” ond ni fydd yn gymwys i’r 
“deddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir” ei hun. Mae Atodlen 1 i’r Ddeddf yn 
diffinio “deddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir” drwy gyfeirio at Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 20184, sy’n darparu i rai mathau o ddeddfwriaeth yr 
UE (gan gynnwys rheoliadau a phenderfyniadau) gael ei dargadw mewn cyfraith 
ddomestig ar y “diwrnod ymadael”. Mae Deddf 2018 hefyd yn rhoi pwerau i 
ddiwygio’r ddeddfwriaeth honno fel ei bod yn cynnwys pwerau i wneud is-
ddeddfwriaeth. 
 

44. Diffinnir y “devolved Welsh authorities” y mae paragraff (b) yn cyfeirio atynt yn 
adran 157A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, ac mae’n cynnwys yr holl gyrff 
sydd wedi eu rhestru yn Atodlen 9A i’r Ddeddf honno. Maent yn cynnwys 
cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol, awdurdodau Parciau Cenedlaethol, 
Cyfoeth Naturiol Cymru, a chyrff datganoledig eraill a chanddynt bwerau i wneud 
gorchmynion, rheolau, cynlluniau neu is-ddeddfau. 
 

45. Ni fydd offeryn yn “is-offeryn Cymreig” os yw’n cynnwys is-ddeddfwriaeth a wneir 
o dan Ddeddf gan Senedd y DU neu ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir 
gan berson neu gorff nad yw’n awdurdod Cymreig datganoledig. Felly, nid yw “is-
offerynnau Cymreig” yn cynnwys offerynnau a wneir ar y cyd gan Weinidogion 
Cymru ac Ysgrifennydd Gwladol, neu offerynnau “cyfansawdd” y mae 
Gweinidogion Cymru yn deddfu dros Gymru ac y mae Ysgrifennydd Gwladol yn 
deddfu dros Loegr ynddynt.  
 

46. Ni fydd offeryn yn “is-offeryn Cymreig” os yw’n cynnwys is-ddeddfwriaeth a wneir 
o dan Ddeddf gan Senedd y DU neu ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir 
ac yn gymwys ac eithrio o ran Cymru. Mae’n bosibl y caiff Deddf gan Senedd y DU 
roi swyddogaethau i Weinidogion Cymru mewn perthynas ag ardal sy’n ymestyn y 
tu hwnt i ffiniau Cymru, megis y rhan o barth Cymru sydd y tu hwnt i’r môr 
tiriogaethol. Yn ogystal, mae Rhan 1 o Atodlen 3 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 
yn darparu y caniateir i swyddogaethau gael eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru 
mewn perthynas ag ardaloedd ffin Lloegr a dyfroedd sydd y tu hwnt i ffin atfor y 
môr tiriogaethol. 
 

Adran 4 – Effaith darpariaethau’r Rhan hon 
47. Mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn darparu cyfres o ragdybiaethau neu ddarpariaethau 

diofyn ynghylch yr ystyron a’r effeithiau y bwriedir i Ddeddfau’r Cynulliad ac is-
offerynnau Cymreig eu cael. Mae adran 4 yn gwneud darpariaeth ynghylch 
gweithrediad y rheolau yn Rhan 2 mewn perthynas â Deddf benodol gan y 
Cynulliad neu is-offeryn Cymreig penodol. 

                                            
4 European Union (Withdrawal) Act 2018. 
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42. Where the subordinate legislation is made under an Act of the UK Parliament, the 1978 
Act will continue to apply to the parent Act, but Part 2 of this Act will apply to the 
subordinate legislation. Nothing in Part 2 will change the meaning or effect of the Act 
of Parliament under which the subordinate legislation is made. 
 

43. Similarly, Part 2 will apply to certain subordinate legislation that is made under 
“retained direct EU legislation” but not to the “retained direct EU legislation” itself. 
Schedule 1 to the Act defines “retained direct EU legislation” by reference to the 
European Union (Withdrawal) Act 2018, which provides for certain EU legislation 
(including regulations and decisions) to be retained in domestic law on “exit day”. The 
2018 Act also confers powers to amend that legislation so that it contains powers to 
make subordinate legislation. 
 

44. The “devolved Welsh authorities” to which paragraph (b) refers are defined in section 
157A of the Government of Wales Act 2006, and include all of the bodies listed in 
Schedule 9A to that Act. They include county and county borough councils, National 
Park authorities, Natural Resources Wales, and other devolved bodies that have 
powers to make orders, rules, schemes or byelaws. 
 

45. An instrument will not be a “Welsh subordinate instrument” if it contains subordinate 
legislation made under an Act of the UK Parliament or retained direct EU legislation 
by a person or body that is not a devolved Welsh authority. Therefore “Welsh 
subordinate instruments” do not include instruments made jointly by the Welsh 
Ministers and a Secretary of State, or “composite” instruments in which the Welsh 
Ministers legislate for Wales and a Secretary of State legislates for England.  
 

46. An instrument will not be a “Welsh subordinate instrument” if it contains subordinate 
legislation that is made under an Act of the UK Parliament or retained direct EU 
legislation and applies otherwise than in relation to Wales. It is possible that an Act of 
Parliament may confer functions on the Welsh Ministers in relation to an area that 
extends beyond the boundaries of Wales, such as the part of the Welsh zone that lies 
beyond the territorial sea. In addition, Part 1 of Schedule 3 to the Government of Wales 
Act 2006 provides that functions may be transferred to the Welsh Ministers in relation 
to English border areas and waters beyond the seaward boundary of the territorial sea. 
 

Section 4 – Effect of provisions in this Part 
47. Part 2 of the Act provides a set of presumptions or default provisions about the 

meanings and effects that Assembly Acts and Welsh subordinate instruments are 
intended to have. Section 4 makes provision about the operation of the rules in Part 2 
in relation to a particular Assembly Act or Welsh subordinate instrument. 
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48. Hyd yn oed pan fo Rhan 2 yn gymwys i Ddeddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig 
(h.y. fe’i deddfir ar ôl i Ran 2 o’r Ddeddf hon ddod i rym), caniateir addasu neu 
eithrio rhai o’r rheolau yn Rhan 2 mewn perthynas â’r Ddeddf benodol neu’r offeryn 
penodol. Mae adran 4(1) yn darparu y caiff y rhan fwyaf o’r rheolau yn Rhan 2 
effaith mewn perthynas â Deddf neu offeryn ac eithrio i’r graddau “(a) y mae 
darpariaeth ddatganedig yn cael ei gwneud i’r gwrthwyneb, neu (b) y mae’r cyd-
destun yn mynnu fel arall”. Mae hyn yn cyfateb i’r amrywiol ddarpariaethau yn 
Neddf 1978 sy’n datgan bod y rheolau yn y Ddeddf honno yn gymwys oni bai bod 
“the contrary intention appears”. 
 

49. Mae paragraff (a) yn ymwneud â’r sefyllfa pan geir darpariaeth ddatganedig nad yw 
unrhyw un neu ragor o’r rheolau yn Rhan 2 o’r Ddeddf hon yn gymwys i Ddeddf 
neu offeryn, neu pan fo darpariaeth ddatganedig arall sy’n anghyson ag unrhyw un 
neu ragor o’r rheolau yn Rhan 2. Er enghraifft, gallai Deddf Cynulliad neu is-offeryn 
Cymreig ddefnyddio term sydd wedi ei ddiffinio yn Atodlen 1 i’r Ddeddf hon, ond 
rhoi diffiniad gwahanol i’r term. Yn yr achos hwnnw, mae paragraff (a) yn ei 
gwneud yn glir na fyddai’r diffiniad yn Atodlen 1 yn gymwys. 
 

50. Bydd y ddarpariaeth ddatganedig i’r gwrthwyneb wedi ei chynnwys yn gyffredin yn 
y Ddeddf benodol gan y Cynulliad sy’n cael ei hystyried neu’r is-offeryn Cymreig 
penodol sy’n cael ei ystyried, ond gall fod mewn darn arall o ddeddfwriaeth 
weithiau. Er enghraifft, mae’n bosibl y gallai gweithredu un o’r darpariaethau diofyn 
yn Rhan 2 mewn perthynas â Deddf benodol neu offeryn penodol gael ei eithrio 
drwy ddarpariaeth ddatganedig mewn Deddf neu Fesur arall gan y Cynulliad neu 
mewn Deddf gan Senedd y DU. 
 

51. Mae paragraff (b) yn ymwneud â’r sefyllfa pan fo’r cyd-destun yn ei gwneud yn 
ofynnol i Ddeddf gael ei dehongli neu i offeryn gael ei ddehongli, neu i effaith gael ei 
rhoi i Ddeddf neu i offeryn, mewn ffordd wahanol i’r hyn a nodir yn Rhan 2. Er 
enghraifft, gall fod achosion pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn 
defnyddio term sydd wedi ei ddiffinio yn Atodlen 1 i’r Ddeddf hon heb roi diffiniad 
arall, ond bod y ffordd y caiff y term ei ddefnyddio, neu ryw agwedd arall ar gyd-
destun y Ddeddf neu’r offeryn, yn dangos bod rhaid mai’r bwriad oedd bod i’r term 
ystyr gwahanol.  
 

52. Mae adran 4(2) yn darparu nad yw’r eithriad yn adran 4(1) yn gymwys mewn 
perthynas ag adran 5 (statws cyfartal testunau deddfwriaeth ddwyieithog). 
 

53. Mae adran 4(3) yn darparu nad yw paragraff (b) o’r eithriad yn adran 4(1) yn 
gymwys i adrannau 10 (amser o’r dydd), 28 (cymhwyso deddfwriaeth Cymru i’r 
Goron) a 33 (adfer cyfraith a ddiddymwyd neu a ddilëwyd eisoes). Mae hyn yn 
golygu mai dim ond gyda geiriau datganedig i’r gwrthwyneb (ac nid drwy 
ymhlygiad o’r cyd-destun) y gellir eithrio’r darpariaethau diofyn yn y tair adran 
hynny. 
 

Adran 5 – Statws cyfartal testunau Cymraeg a Saesneg 
54. Pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig wedi ei deddfu neu wedi ei ddeddfu 

yn Gymraeg ac yn Saesneg, mae adran 5 yn darparu bod i destunau’r ddwy iaith 
statws cyfartal at bob diben. Ystyr hyn yw mai cynnwys y ddau destun sy’n 
mynegi’r gyfraith yn llawn ac nid un testun yn unig. 
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48. Even where Part 2 applies to an Assembly Act or Welsh subordinate instrument (i.e. it 
is enacted after Part 2 of this Act comes into force), some of the rules in Part 2 may be 
modified or excluded in relation to the particular Act or instrument. Section 4(1) 
provides that most of the rules in Part 2 have effect in relation to an Act or instrument 
except so far as “(a) express provision is made to the contrary or (b) the context 
requires otherwise”. This corresponds to the various provisions in the 1978 Act which 
state that rules in that Act apply unless “the contrary intention appears”. 
 

49. Paragraph (a) relates to the situation where it is expressly provided that any of the 
rules in Part 2 of this Act do not apply to an Act or instrument, or where there is other 
express provision that is inconsistent with any of the rules in Part 2. For example, an 
Assembly Act or Welsh subordinate instrument might use a term that is defined in 
Schedule 1 to this Act, but give the term a different definition. In that case, paragraph 
(a) makes clear that the definition in Schedule 1 would not apply. 
 

50. The express provision to the contrary will commonly be contained in the particular 
Assembly Act or Welsh subordinate instrument that is being considered, but it may 
sometimes be found in another piece of legislation. For example, it is possible that the 
operation of one of the default provisions in Part 2 in relation to a particular Act or 
instrument might be excluded by an express provision in another Act or Measure of 
the Assembly or in an Act of the UK Parliament. 
 

51. Paragraph (b) relates to the situation where the context requires an Act or instrument 
to be interpreted or given effect in a different way from that set out in Part 2. For 
example, there may be cases where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument 
uses a term defined in Schedule 1 to this Act without providing an alternative 
definition, but the way in which the term is used, or some other aspect of the context 
of the Act or instrument, indicates that the term must be intended to have a different 
meaning.  
 

52. Section 4(2) provides that the exception in section 4(1) does not apply in relation to 
section 5 (equal status of texts of bilingual legislation). 
 

53. Section 4(3) provides that paragraph (b) of the exception in section 4(1) does not apply 
to sections 10 (time of day), 28 (application of Welsh legislation to the Crown) and 33 
(revival of law previously repealed or abolished). This means that the default 
provisions in those three sections can only be excluded by express words to the 
contrary (and not by implication from the context).  
 

Section 5 – Equal status of Welsh and English language texts 
54. Section 5 provides that, where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument is 

enacted in both Welsh and English, the two language texts have equal status for all 
purposes. This means that the full expression of the law is that contained in both texts, 
not merely one. 
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55. Mae’r arfer o ddeddfu’n ddwyieithog i Gymru wedi ei hen sefydlu. Yn benodol, 

rhaid i Ddeddfau’r Cynulliad gael eu deddfu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae is-
ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru yn cael ei deddfu, bron yn 
ddieithriad, yn y ddwy iaith5. 
 

56. Ar hyn o bryd, mae adran 156(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn darparu ar 
gyfer statws cyfartal testunau Cymraeg a Saesneg deddfwriaeth ddwyieithog. Mae 
adran 5 oʼr Ddeddf yn ailddatgan y ddarpariaeth honno, iʼr graddau y maeʼn 
gymwys i Ddeddfauʼr Cynulliad ac is-offerynnau Cymreig y mae Rhan 2 oʼr Ddeddf 
hon yn gymwys iddynt. 
 

57. Yn debyg i adran 156(1) o Ddeddf 2006, mae adran 5 oʼr Ddeddf hon yn gymwys at 
bob diben ac nid at ddiben dehongli yn unig. Fodd bynnag, mae i statws cyfartal y 
testunau nifer o oblygiadau ar gyfer dehongli deddfwriaeth ddwyieithog. Ystyriwyd 
y rhain gan Gomisiwn y Gyfraith yn ei bapur ymgynghori aʼi adroddiad terfynol ar 
Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith syʼn Gymwys yng Nghymru6. Os oes unrhyw amheuaeth 
ynghylch ystyr mewn darn o ddeddfwriaeth Cymru, maeʼn arbennig o bwysig 
sylweddoli y bydd angen ystyried fersiynau’r ddwy iaith er mwyn penderfynu ar 
ystyr y ddeddfwriaeth. Mae hyn yn rhywbeth syʼn effeithio ar bawb syʼn ymwneud 
â gwneud, gweithredu, gweinyddu a dehongli deddfwriaeth Cymru. 
 

58. Nid yw effaith adran 5 yn ddarostyngedig iʼr eithriad yn adran 4(1). Mewn geiriau 
eraill, nid ywʼr Ddeddf yn darparu bod y rheol yn adran 5 i’w heithrio mewn 
achosion pan fo darpariaeth wedi ei gwneud iʼr gwrthwyneb neu pan foʼr cyd-
destun yn mynnu fel arall. Mae hyn er mwyn sicrhau bod adran 5 yn cael yr un 
effaith ag adran 156(1) o Ddeddf 2006. 
 

59. Nid yw adran 5 yn ailddatgan adran 156(1) o Ddeddf 2006 ond ar gyfer 
deddfwriaeth y mae Rhan 2 oʼr Ddeddf hon yn gymwys iddi. Bydd adran 156(1) yn 
parhau i fod yn gymwys i Fesurauʼr Cynulliad, ac i Ddeddfauʼr Cynulliad ac is-
offerynnau Cymreig nad yw Rhan 2 oʼr Ddeddf hon yn gymwys iddynt (yn bennaf y 
rheini sydd wedi eu deddfu cyn i Ran 2 ddod i rym yn llawn). Mae Rhan 4 oʼr 
Ddeddf hon yn diwygio adran 156(1) o Ddeddf 2006 i osgoi unrhyw orgyffwrdd ag 
adran 5. 
 

                                            
5 Rhaid i Fil Cynulliad fod yn y ddwy iaith ar adeg ei gyflwyno ac ar adeg ei basio: gweler Rheolau 
Sefydlog 26.5 a 26.50 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac adran 111(5) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006. Ar gyfer offerynnau statudol a osodir gerbron y Cynulliad Cenedlaethol, mae methu â 
chyflwyno offeryn yn y ddwy iaith yn sail dros ei ddwyn i sylw’r Cynulliad Cenedlaethol: gweler 
Rheol Sefydlog 21.2(ix). 
6 Gweler Pennod 12 o Bapur Ymgynghori Comisiwn y Gyfraith Rhif 223 (Gorffennaf 2015), a Phennod 
12 o Adroddiad Comisiwn y Gyfraith Rhif 366 (Mehefin 2016). 
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ynghylch ystyr mewn darn o ddeddfwriaeth Cymru, maeʼn arbennig o bwysig 
sylweddoli y bydd angen ystyried fersiynau’r ddwy iaith er mwyn penderfynu ar 
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5 Rhaid i Fil Cynulliad fod yn y ddwy iaith ar adeg ei gyflwyno ac ar adeg ei basio: gweler Rheolau 
Sefydlog 26.5 a 26.50 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac adran 111(5) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006. Ar gyfer offerynnau statudol a osodir gerbron y Cynulliad Cenedlaethol, mae methu â 
chyflwyno offeryn yn y ddwy iaith yn sail dros ei ddwyn i sylw’r Cynulliad Cenedlaethol: gweler 
Rheol Sefydlog 21.2(ix). 
6 Gweler Pennod 12 o Bapur Ymgynghori Comisiwn y Gyfraith Rhif 223 (Gorffennaf 2015), a Phennod 
12 o Adroddiad Comisiwn y Gyfraith Rhif 366 (Mehefin 2016). 
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55. The practice of legislating bilingually for Wales is well established. In particular, 
Assembly Acts must be in both Welsh and English, and subordinate legislation made 
by the Welsh Ministers is, almost without exception, made in both languages1. 
 

56. Section 156(1) of the Government of Wales Act 2006 currently provides for the equal 
status of the Welsh and English language texts of bilingual legislation. Section 5 of the 
Act restates that provision, so far as it applies to Assembly Acts and Welsh subordinate 
instruments to which Part 2 of this Act applies. 
 

57. Like section 156(1) of the 2006 Act, section 5 of this Act applies for all purposes and 
not only for the purpose of interpretation. However, the equal status of the texts has a 
number of implications for the interpretation of bilingual legislation. These were 
considered by the Law Commission in its consultation paper and final report on Form 
and Accessibility of the Law Applicable in Wales2. It is particularly important to appreciate 
that if there is any doubt about the meaning of Welsh legislation, it will be necessary 
to take both language versions into account to determine what the legislation means. 
This is something that affects all those concerned with the making, implementation, 
administration and interpretation of Welsh legislation. 
 

58. The effect of section 5 is not subject to the exception in section 4(1). In other words, the 
Act does not provide for the rule in section 5 to be excluded in cases where provision 
is made to the contrary or the context requires otherwise. This is to ensure that section 
5 has the same effect as section 156(1) of the 2006 Act. 
 

59. Section 5 restates section 156(1) of the 2006 Act only for legislation to which Part 2 of 
this Act applies. Section 156(1) will continue to apply to Assembly Measures, and to 
Assembly Acts and Welsh subordinate instruments to which Part 2 of this Act does 
not apply (principally those enacted before Part 2 is fully in force). Part 4 of this Act 
amends section 156(1) of the 2006 Act to avoid any overlap with section 5. 
 

  

                                            
1 An Assembly Bill must be in both languages when it is introduced and when it is passed: see 
Standing Orders 26.5 and 26.50 of the National Assembly for Wales, and section 111(5) of the 
Government of Wales Act 2006. For statutory instruments which are laid before the National 
Assembly, a failure to produce an instrument in both languages is a ground for drawing it to the 
attention of the National Assembly: see Standing Order 21.2(ix). 
2 See Chapter 12 of Law Commission Consultation Paper No 223 (July 2015), and Chapter 12 of Law 
Commission Report Law Com No 366 (June 2016). 
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Adran 6 ac Atodlen 1 – Diffiniadau o eiriau ac ymadroddion 
60. Mae adran 6 yn darparu bod i’r geiriau a’r ymadroddion a nodir yn Atodlen 1 (y 

mae’n ei chyflwyno) yr ystyr a roddir yn yr Atodlen honno pan gânt eu defnyddio 
yn Neddfau’r Cynulliad ac mewn is-offerynnau Cymreig y mae Rhan 2 o’r Ddeddf 
yn gymwys iddynt. Y termau sydd wedi eu rhestru yn Atodlen 1 yw’r rhai y 
disgwylir iddynt gael eu defnyddio yn neddfwriaeth Cymru ac iddynt fod ag ystyr 
cyson.  

 
61. Mae Atodlen 1 yn cynnwys diffiniadau o: 

 
a. termau sy’n ymwneud â deddfwriaeth (e.e. “Deddf Cynulliad”, “deddfiad” 

ac “is-ddeddfwriaeth”); 
 
b. termau sy’n ymwneud â llywodraeth ganolog a chyrff cyhoeddus (e.e. 

“Gweinidogion Cymru”, “Cyfoeth Naturiol Cymru” a “Gweinidog y 
Goron”); 

 
c. termau sy’n ymwneud â throseddau a’r llysoedd (e.e. “trosedd ddiannod”, 

“llys sirol” ac “Uchel Lys”); 
 
d. termau sy’n ymwneud â’r Undeb Ewropeaidd a Brexit (e.e. “offeryn UE”, 

“deddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir” ac “Aelod-wladwriaeth”); 
 
e. termau cyfreithiol sylfaenol eraill (e.e. “Cymru”, “diwrnod gwaith”, 

“person”, “tir” ac “ysgrifennu”). 
 

62. Mae Atodlen 1 i’r Ddeddf yn debyg i Atodlen 1 i Ddeddf 1978, ond nid yw’n 
cynnwys y termau sydd wedi eu rhestru yn Atodlen 1 i Ddeddf 1978 nad ydynt yn 
berthnasol i ddeddfwriaeth Cymru, megis “Bank of Ireland”. Ar y llaw arall, mae’n 
cynnwys rhai termau nad ydynt yn ymddangos yn Atodlen 1 i Ddeddf 1978 ond sy’n 
debygol o fod yn berthnasol i ddeddfwriaeth Cymru, megis “Gweinidogion Cymru”.  
 

63. Pan fo Atodlen 1 i’r Ddeddf yn diffinio gair neu ymadrodd sydd hefyd wedi ei 
ddiffinio yn Atodlen 1 i Ddeddf 1978, bwriedir fel arfer i’r diffiniad sydd wedi ei roi 
yn y Ddeddf hon gael yr un effaith â’r effaith yn Neddf 1978 hyd yn oed os yw’n 
ymddangos yn wahanol i’r diffiniad cyfatebol yn Neddf 1978.  
 

64. Fodd bynnag, mae rhai diffiniadau sy’n ymddangos yn Atodlen 1 i’r Ddeddf ac 
Atodlen 1 i Ddeddf 1978 sy’n wahanol yn y Ddeddf hon: 
 

a. Nid yw’r diffiniadau o amrywiol lysoedd yn y Ddeddf hon ond yn cynnwys 
y llysoedd sy’n gweithredu o fewn awdurdodaeth Cymru a Lloegr, ond 
mae’r diffiniadau yn Neddf 1978 hefyd yn cynnwys y llysoedd cyfatebol yng 
Ngogledd Iwerddon. 

 
b. Er bod y diffiniad o “financial year” yn Neddf 1978 yn gyfyngedig i 

gyfeiriadau penodol sy’n ymwneud ag arian cyhoeddus, bydd y diffiniad yn 
y Ddeddf hon yn gymwys at bob diben. Fodd bynnag, yn ymarferol, mae 
cyfeiriadau at flynyddoedd ariannol yn neddfwriaeth Cymru bron bob amser 
yn ymwneud â blynyddoedd ariannol cyrff cyhoeddus.  
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Section 6 and Schedule 1 – Definitions of words and expressions 
60. Section 6 provides that the words and expressions set out in Schedule 1 (which it 

introduces) have the meaning given in that Schedule where they are used in Assembly 
Acts and Welsh subordinate instruments to which Part 2 of the Act applies. The terms 
listed in Schedule 1 are ones that are expected to be used in Welsh legislation and to 
have a consistent meaning.  
 

61. Schedule 1 contains definitions of: 
 

a. terms relating to legislation (e.g. “Assembly Act”, “enactment” and 
“subordinate legislation”); 

 
b. terms relating to central government and public bodies (e.g. “Welsh 

Ministers”, “Natural Resources Wales” and “Minister of the Crown”); 
 

c. terms relating to criminal offences and courts (e.g. “summary offence”, 
“county court” and “High Court”); 

 
d. terms relating to the European Union and Brexit (e.g. “EU instrument”, 

“retained direct EU legislation” and “member State”); 
 

e. other basic legal terms (e.g. “land”, “person”, “Wales”, “writing” and 
“working day”). 

 
62. Schedule 1 to the Act is similar to Schedule 1 to the 1978 Act, but it does not include 

terms listed in Schedule 1 to the 1978 Act that are irrelevant to Welsh legislation, such 
as “Bank of Ireland”. On the other hand, it includes some terms that do not appear in 
Schedule 1 to the 1978 Act but which are likely to be relevant to Welsh legislation, such 
as “Welsh Ministers”.  
 

63. Where Schedule 1 to the Act defines a word or expression that is also defined in 
Schedule 1 to the 1978 Act, the definition given in this Act is usually intended to have 
the same effect as that in the 1978 Act even if it appears different from the equivalent 
definition in the 1978 Act.  
 

64. However, there are some definitions that appear in both Schedule 1 to the Act and 
Schedule 1 to the 1978 Act which are different in this Act: 
 

a. The definitions of various courts in this Act include only the courts that operate 
within the jurisdiction of England and Wales, whereas the definitions in the 
1978 Act also include the equivalent courts in Northern Ireland. 

 
b. Whereas the definition of “financial year” in the 1978 Act is limited to certain 

references relating to public money, the definition in this Act will apply for all 
purposes. However, in practice references to financial years in Welsh 
legislation nearly always relate to the financial years of public bodies.  
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c. Bwriedir i’r diffiniad o “Cymru” yn y Ddeddf atgynhyrchu effaith y diffiniad 
o “Wales” yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 (a nodir yn adran 158(1) o’r 
Ddeddf honno). Mae’r diffiniad o “Wales” yn Neddf 1978 yn gyfyngedig i’r 
ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru, ond mae Deddf 2006 yn ehangu’r 
diffiniad hwnnw i gynnwys “the sea adjacent to Wales out as far as the 
seaward boundary of the territorial sea”. Gan fod Deddf Llywodraeth Cymru 
2006 yn ymdrin â phwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud 
deddfwriaeth, mae’r Ddeddf hon yn darparu i’r diffiniad safonol o “Wales” 
gyd-fynd â’r diffiniad sydd yn Neddf 2006 (ond gan ddefnyddio iaith 
ychydig yn wahanol er mwyn bod yn fwy cyson â deddfwriaeth arall sy’n 
cyfeirio at y môr).  

 
65. Mae rhai diffiniadau yn Atodlen 1 yn cyfeirio at ddarpariaethau yn Neddfau gan 

Senedd y DU neu mewn deddfwriaeth arall yn y DU, sydd i gyd wedi eu deddfu yn 
Saesneg yn unig. Mae testun Cymraeg Atodlen 1 yn cyfeirio at y Deddfau hynny a’r 
ddeddfwriaeth arall gan ddefnyddio cyfieithiadau Cymraeg o’u henwau (neu 
“enwau cwrteisi”) yn hytrach na’r enwau gwreiddiol yn Saesneg. Mae’r enwau 
cwrteisi Cymraeg a ddefnyddir ar gyfer Deddfau a deddfwriaeth arall yn Atodlen 1, 
ac enwau’r Deddfau hynny a’r ddeddfwriaeth honno yn Saesneg, fel a ganlyn: 
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c. The definition of “Wales” in the Act is intended to reproduce the effect of the 
definition in the Government of Wales Act 2006 (set out in section 158(1) of that 
Act). The definition of “Wales” in the 1978 Act is limited to the local authority 
areas in Wales, but the 2006 Act expands that definition to include “the sea 
adjacent to Wales out as far as the seaward boundary of the territorial sea”. As 
the Government of Wales Act 2006 deals with the powers of the National 
Assembly for Wales to make legislation, this Act provides for the default 
definition of “Wales” to be in line with the definition in the 2006 Act (but using 
slightly different language in order to be more consistent with other legislation 
that refers to the sea).  

 
65. Some definitions in Schedule 1 refer to provisions in Acts of the UK Parliament or in 

other UK legislation, all of which are enacted only in English. The Welsh language text 
of Schedule 1 refers to those Acts and other legislation using Welsh translations of their 
titles (or “courtesy titles”) rather than the original titles in English. The Welsh language 
version of these Explanatory Notes lists the courtesy titles that have been used for Acts 
and other legislation mentioned in Schedule 1. 
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 Enw cwrteisi Cymraeg Enw Saesneg 

• Deddf Achosion Priodasol a Theuluol 
1984 

Matrimonial and Family 
Proceedings Act 1984 

• Deddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971 Banking and Financial Dealings 
Act 1971 

• Deddf y Comisiynwyr Cyllid a Thollau 
2005 

Commissioners for Revenue and 
Customs Act 2005 

• Deddf Cyfiawnder Troseddol 1982 Criminal Justice Act 1982 

• Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988 Criminal Justice Act 1988 

• Deddf Cymru 2017 Wales Act 2017 

• Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 European Communities Act 1972 

• Deddf Datganiadau Statudol 1835 Statutory Declarations Act 1835 

• Deddf Dehongli 1978 Interpretation Act 1978 

• Deddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005 Constitutional Reform Act 2005 

• Deddf Elusennau 2011 Charities Act 2011 

• Deddf Ffiniau, Dinasyddiaeth a 
Mewnfudo 2009 

Borders, Citizenship and 
Immigration Act 2009 

• Deddf Galluedd Meddyliol 2005 Mental Capacity Act 2005 

• Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Cymru) 2006 

National Health Service (Wales) 
Act 2006 

• Deddf y Llysoedd 1971 Courts Act 1971 

• Deddf Llysoedd Sirol 1984 County Courts Act 1984 

• Deddf Llysoedd Ynadon 1980 Magistrates’ Courts Act 1980 

• Deddf Llywodraeth Cymru 2006 Government of Wales Act 2006 

• Deddf Llywodraeth Leol 1972 Local Government Act 1972 

• Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018 

European Union (Withdrawal) 
Act 2018 

• Deddf Uwchlysoedd 1981 Senior Courts Act 1981 

• Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 
1999 

National Assembly for Wales 
(Transfer of Functions) Order 
1999 
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66. Yn rhinwedd adran 4(1) o’r Ddeddf, mae adran 6(1) ac Atodlen 1 yn cael effaith ac 
eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn cael ei gwneud i’r 
gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Felly, caiff Deddf Cynulliad 
neu is-offeryn Cymreig roi i derm sydd wedi ei restru yn Atodlen 1 ystyr gwahanol 
i’r hyn a geir yn Atodlen 1. 
 

67. Mae adran 6(2) yn darparu ar gyfer pŵer i ddiwygio’r Atodlen. Byddai hyn yn 
caniatáu i ddiffiniadau gael eu hychwanegu at yr Atodlen pan fyddai o gymorth 
gwneud hynny, neu er mwyn adlewyrchu newidiadau deddfwriaethol sy’n effeithio 
ar ystyr termau sydd wedi eu rhestru yn yr Atodlen. O dan adran 42 o’r Ddeddf, 
byddai’r pŵer hwn yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol. 
 

Adran 7 – Mae geiriau yn y ffurf unigol yn cynnwys y ffurf luosog ac fel arall 
68. Mae adran 7 yn golygu, pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn cyfeirio 

at enw yn naill ai’r unigol neu’r lluosog, y bydd y cyfeiriad fel arfer yn cwmpasu 
dwy ffurf yr enw. Mae hyn felly yn dileu’r angen i ddeddfwriaeth ddefnyddio 
ymadroddion megis “person neu bersonau” yn y rhan fwyaf o gyd-destunau. 
Dibynnir ar y ddarpariaeth hon yn y rhan fwyaf o ddeddfwriaeth, os nad pob darn o 
ddeddfwriaeth, ac mae’n helpu i hwyluso drafftio byrrach a mwy hygyrch.  
 

69. Mae’r adran hon yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig 
yn cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’n 
cyfateb i adran 6(c) o Ddeddf 1978. 
 

Adran 8 – Nid yw geiriau sy’n dynodi rhywedd yn gyfyngedig i’r rhywedd 
hwnnw 
70. Mae adran 8 yn golygu nad yw geiriau yn Neddfau’r Cynulliad ac mewn is-

offerynnau Cymreig y gellid eu darllen fel pe baent yn gyfyngedig i bersonau o 
rywedd penodol i’w darllen fel pe baent yn gyfyngedig yn y ffordd honno. Diben yr 
adran yw sicrhau nad yw cymhwysiad deddfwriaeth yn rhy gul, ac nad yw hyd yn 
oed geiriau ac ymadroddion a allai fod wedi cael eu hystyried yn niwtral o ran 
rhywedd yn y gorffennol (megis “ef neu hi”) yn hepgor unrhyw un, ni waeth beth 
fo’i hunaniaeth o ran rhywedd. 
 

71. Mae adran 8 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall, ac felly ni 
fydd yn berthnasol pan fo’n amlwg bod Deddf neu offeryn yn bwriadu cyfeirio at 
bersonau o rywedd penodol.  
 

72. Mae’r adran hon yn cyfateb i adran 6(a) a (b) o Ddeddf 1978, ond nid yw’n cyfeirio’n 
ddatganedig at y rhywedd gwrywaidd na’r rhywedd benywaidd ac felly mae iddi 
gwmpas ehangach. 
 

Adran 9 – Amrywio geiriau ac ymadroddion oherwydd gramadeg etc. 
73. Mae adran 9 yn ei gwneud yn glir, pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig 

yn diffinio gair neu ymadrodd, fod i’r rhannau ymadrodd sy’n ymwneud â’r gair 
neu’r ymadrodd y diffiniad hwnnw hefyd. Er enghraifft, os yw’r gair “cerdded” yn 
cael ei ddiffinio, wedyn mae’r rhannau ymadrodd sy’n ymwneud â “cerdded”, megis 
“cerdda” a “cerddwr”, i’w dehongli yng ngoleuni’r diffiniad hwnnw.  
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66. By virtue of section 4(1) of the Act, section 6(1) and Schedule 1 have effect except to 
the extent that express provision is made to the contrary or the context requires 
otherwise. An Assembly Act or Welsh subordinate instrument may therefore give a 
term listed in Schedule 1 a different meaning from that in Schedule 1. 
 

67. Section 6(2) provides for a power to amend the Schedule. This would allow definitions 
to be added to the Schedule where it would be helpful to do so, or to reflect legislative 
changes that affect the meaning of terms listed in the Schedule. Under section 42 of the 
Act, this power would be subject to the affirmative procedure. 
 

Section 7 – Words in the singular include the plural and vice versa 
68. Section 7 means that, where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument refers 

to a noun in either the singular or the plural, the reference will usually cover both 
forms of the noun. It therefore removes the need for legislation to use phrases like “a 
person or persons” in most contexts. This provision is relied on in most, if not all, 
legislation, and helps to facilitate shorter, more accessible drafting.  
 

69. This section has effect except to the extent that express provision is made to the 
contrary or the context requires otherwise. It is equivalent to section 6(c) of the 1978 
Act. 
 

Section 8 – Words denoting a gender are not limited to that gender 
70. Section 8 means that words in Assembly Acts and Welsh subordinate instruments 

which could be read as being limited to persons of a specific gender are not to be read 
as being limited in that way. The purpose of the section is to ensure that legislation is 
not too narrow in its application, and that even wording and phrasing which might 
traditionally have been considered gender-neutral (such as “he or she”) does not 
exclude anyone, regardless of their gender identity. 
 

71. Section 8 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise, so it will not be relevant where an Act or instrument 
clearly intends to refer to persons of a particular gender.  
 

72. This section is equivalent to section 6(a) and (b) of the 1978 Act, but it does not refer 
expressly to the male and female genders and therefore has a wider scope. 
 

Section 9 – Variations of a word or expression due to grammar etc. 
73. Section 9 makes clear that, where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument 

defines a word or expression, parts of speech relating to the word or expression also 
carry the definition. For example, if the word “walk” is defined, then the parts of speech 
relating to “walk”, such as “walking” and “walker”, are to be interpreted in the light of 
that definition.  
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74. Afraid dweud yn aml fod diffiniad yn gymwys o dan yr amgylchiadau hyn. Fodd 
bynnag, mewn rhai achosion, mae angen dileu pob amheuaeth ynghylch hyn. 
Gweler er enghraifft y diffiniad o “addysg” yn adran 99(1) o Ddeddf Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, sy’n gwneud darpariaeth 
ynghylch cymhwyso’r diffiniad hwnnw mewn perthynas ag “addysgol” ac “addysgu”. 
Mae adran 9 o’r Ddeddf hon yn gwneud darpariaeth gyffredinol ynghylch 
cymhwyso diffiniadau, er mwyn osgoi amwysedd a dileu’r angen i wneud 
darpariaeth ar wahân mewn Deddfau ac offerynnau unigol. 
 

75. Bydd adran 9 hefyd yn pennu y tu hwnt i amheuaeth fod diffiniad o air neu 
ymadrodd yn gymwys er gwaethaf unrhyw amrywiad ar y gair hwnnw neu’r 
ymadrodd hwnnw sy’n codi oherwydd gweithredu rheolau gramadeg. Mewn 
perthynas â thestun Cymraeg deddfwriaeth, bydd yr adran hon yn ei gwneud yn glir 
bod diffiniad neu ystyr yn gymwys er gwaethaf unrhyw oleddfiadau ar air neu 
amrywiadau ar ymadrodd sy’n codi oherwydd rheolau ynghylch trefn geiriau a 
strwythur brawddegau. 
 

76. Mae adran 9 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Nid oes 
ganddi adran gyfatebol yn Neddf 1978. 

 
Adran 10 – Cyfeiriadau at amser o’r dydd 
77. Mae adran 10 yn darparu bod cyfeiriad at amser penodol o’r dydd (megis 2pm neu 

2am) yn gyfeiriad at amser safonol Greenwich, ac eithrio yn ystod y cyfnod pan fo 
amser haf Prydain yn gymwys, pan fydd y cyfeiriad at amser haf Prydain (hynny 
yw, yr amser a bennir at ddibenion cyffredinol yn ystod amser haf gan adran 1 o 
Ddeddf Amser Haf 19727). 
 

78. Mae effaith yr adran hon yn ddarostyngedig i baragraff (a) o’r eithriad yn adran 4(1), 
ond nid i baragraff (b) o’r eithriad hwnnw. Y canlyniad yw y bydd adran 10 yn 
gymwys i gyfeiriad at yr amser o’r dydd oni bai bod y ddeddfwriaeth yn gwneud 
darpariaeth ddatganedig nad at amser safonol Greenwich neu (yn yr haf) at amser 
haf Prydain y cyfeirir. Gallai hyn godi mewn darpariaeth y mae angen iddi gyfeirio 
at yr amser y tu allan i’r Deyrnas Unedig. Mae’r adran hon yn cyfateb i adran 9 o 
Ddeddf 1978. 
 

Adran 11 – Cyfeiriadau at y Sofren 
79. Bwriedir i adran 11 sicrhau bod cyfeiriadau at y Sofren yn Neddfau’r Cynulliad ac 

mewn is-offerynnau Cymreig yn parhau’n gyfredol. Pan fo deddfwriaeth yn cyfeirio 
at y teyrn, mae’n gwneud hynny fel arfer drwy gyfeirio at yr unigolyn sy’n teyrnasu 
ar adeg deddfu’r ddeddfwriaeth. Caiff felly gyfeirio at “y Frenhines” neu “y Brenin” 
neu at “Ei Fawrhydi” neu “Ei Mawrhydi”. Os bydd y Sofren yn newid, bydd yr 
adran hon yn gweithredu mewn perthynas â chyfeiriadau o’r fath fel eu bod yn 
parhau i fod yn gymwys i’r teyrn presennol.  
 

                                            
7 Summer Time Act 1972. 



Mae’r nodiadau hyn yn cyfeirio at Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (dccc 4) 
a gafodd y Cydsyniad Brenhinol ar 10 Medi 2019 

15 

74. Afraid dweud yn aml fod diffiniad yn gymwys o dan yr amgylchiadau hyn. Fodd 
bynnag, mewn rhai achosion, mae angen dileu pob amheuaeth ynghylch hyn. 
Gweler er enghraifft y diffiniad o “addysg” yn adran 99(1) o Ddeddf Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, sy’n gwneud darpariaeth 
ynghylch cymhwyso’r diffiniad hwnnw mewn perthynas ag “addysgol” ac “addysgu”. 
Mae adran 9 o’r Ddeddf hon yn gwneud darpariaeth gyffredinol ynghylch 
cymhwyso diffiniadau, er mwyn osgoi amwysedd a dileu’r angen i wneud 
darpariaeth ar wahân mewn Deddfau ac offerynnau unigol. 
 

75. Bydd adran 9 hefyd yn pennu y tu hwnt i amheuaeth fod diffiniad o air neu 
ymadrodd yn gymwys er gwaethaf unrhyw amrywiad ar y gair hwnnw neu’r 
ymadrodd hwnnw sy’n codi oherwydd gweithredu rheolau gramadeg. Mewn 
perthynas â thestun Cymraeg deddfwriaeth, bydd yr adran hon yn ei gwneud yn glir 
bod diffiniad neu ystyr yn gymwys er gwaethaf unrhyw oleddfiadau ar air neu 
amrywiadau ar ymadrodd sy’n codi oherwydd rheolau ynghylch trefn geiriau a 
strwythur brawddegau. 
 

76. Mae adran 9 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Nid oes 
ganddi adran gyfatebol yn Neddf 1978. 

 
Adran 10 – Cyfeiriadau at amser o’r dydd 
77. Mae adran 10 yn darparu bod cyfeiriad at amser penodol o’r dydd (megis 2pm neu 

2am) yn gyfeiriad at amser safonol Greenwich, ac eithrio yn ystod y cyfnod pan fo 
amser haf Prydain yn gymwys, pan fydd y cyfeiriad at amser haf Prydain (hynny 
yw, yr amser a bennir at ddibenion cyffredinol yn ystod amser haf gan adran 1 o 
Ddeddf Amser Haf 19727). 
 

78. Mae effaith yr adran hon yn ddarostyngedig i baragraff (a) o’r eithriad yn adran 4(1), 
ond nid i baragraff (b) o’r eithriad hwnnw. Y canlyniad yw y bydd adran 10 yn 
gymwys i gyfeiriad at yr amser o’r dydd oni bai bod y ddeddfwriaeth yn gwneud 
darpariaeth ddatganedig nad at amser safonol Greenwich neu (yn yr haf) at amser 
haf Prydain y cyfeirir. Gallai hyn godi mewn darpariaeth y mae angen iddi gyfeirio 
at yr amser y tu allan i’r Deyrnas Unedig. Mae’r adran hon yn cyfateb i adran 9 o 
Ddeddf 1978. 
 

Adran 11 – Cyfeiriadau at y Sofren 
79. Bwriedir i adran 11 sicrhau bod cyfeiriadau at y Sofren yn Neddfau’r Cynulliad ac 

mewn is-offerynnau Cymreig yn parhau’n gyfredol. Pan fo deddfwriaeth yn cyfeirio 
at y teyrn, mae’n gwneud hynny fel arfer drwy gyfeirio at yr unigolyn sy’n teyrnasu 
ar adeg deddfu’r ddeddfwriaeth. Caiff felly gyfeirio at “y Frenhines” neu “y Brenin” 
neu at “Ei Fawrhydi” neu “Ei Mawrhydi”. Os bydd y Sofren yn newid, bydd yr 
adran hon yn gweithredu mewn perthynas â chyfeiriadau o’r fath fel eu bod yn 
parhau i fod yn gymwys i’r teyrn presennol.  
 

                                            
7 Summer Time Act 1972. 

These notes refer to the Legislation (Wales) Act 2019 (anaw 4)  
which received Royal Assent on 10 September 2019 

15 

74. It often goes without saying that a definition applies in these circumstances. In some 
cases though this needs to be put beyond doubt. See for example the definition of 
“education” in section 99(1) of the Additional Learning Needs and Education Tribunal 
(Wales) Act 2018, which makes provision about the application of that definition in 
relation to “educate” and “educational”. Section 9 of this Act makes general provision 
about the application of definitions, to avoid ambiguity and remove the need to make 
separate provision in individual Acts and instruments. 
 

75. Section 9 will also put beyond doubt that a definition of a word or expression applies 
despite any variation of that word or expression arising due to the operation of rules 
of grammar. In relation to the Welsh language text of legislation, this section will make 
it clear that a definition or meaning applies regardless of any mutations of a word, or 
variations of an expression arising due to rules about word order and sentence 
structure. 
 

76. Section 9 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. It has no equivalent in the 1978 Act. 
 

Section 10 – References to time of day 
77. Section 10 provides that a reference to a particular time of day (such as 2pm or 2am) is 

a reference to Greenwich mean time, except during the period when British summer 
time applies, when the reference is to British summer time (that is, the time fixed for 
general purposes during the period of summer time by section 1 of the Summer Time 
Act 1972). 
 

78. The effect of this section is subject to paragraph (a) of the exception in section 4(1), but 
not to paragraph (b) of that exception. The result is that section 10 will apply to a 
reference to the time of day unless legislation expressly provides that the reference is 
not to Greenwich mean time or (in summer) British summer time. This might arise in 
a provision which needs to refer to the time outside the United Kingdom. This section 
is equivalent to section 9 of the 1978 Act. 
 

Section 11 – References to the Sovereign 
79. Section 11 is intended to ensure that references to the Sovereign in Assembly Acts and 

Welsh subordinate instruments remain up to date. Where legislation refers to the 
monarch, it usually does so by reference to the individual reigning at the time when 
the legislation is enacted. It may therefore refer to “the Queen” or “the King” or to 
“His Majesty” or “Her Majesty”. In the event of a change of Sovereign, this section will 
operate in relation to such references so that they continue to apply to the current 
monarch.  
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80. Mae adran 11 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’n 
cyfateb i adran 10 o Ddeddf 1978. 
 

Adran 12 – Mesur pellter 
81. Mae’r adran hon yn darparu bod pellteroedd y cyfeirir atynt yn Neddfau’r Cynulliad 

ac mewn is-offerynnau Cymreig i’w mesur yn llorweddol ac mewn llinell syth. 
Mae’n cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn cael ei 
gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’n cyfateb i 
adran 8 o Ddeddf 1978. 
 

Adran 13 – Cyflwyno dogfennau drwy’r post neu’n electronig 
82. Mae adran 13 yn cynnwys darpariaethau sylfaenol ynghylch cyflwyno dogfennau 

drwy’r post ac yn electronig. Nid yw’r adran ynddi’i hun yn awdurdodi neu’n ei 
gwneud yn ofynnol i unrhyw fath o ddogfen gael ei gyflwyno gan ddefnyddio 
gwasanaethau post neu gyfathrebiadau electronig. Nid yw’n gymwys ond pan fo 
Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn darparu ar gyfer cyflwyno drwy’r naill 
neu’r llall neu’r ddau o’r dulliau hynny. Mater i Ddeddfau ac offerynnau unigol yw 
penderfynu a ganiateir y dulliau cyflwyno hynny, neu unrhyw ddulliau eraill, mewn 
cyd-destunau penodol.  
 

83. Bydd adran 13(1) yn gymwys pryd bynnag y mae Deddf Cynulliad neu is-offeryn 
Cymreig yn darparu y caniateir cyflwyno dogfen (neu ei rhoi neu ei hanfon etc.) neu 
fod rhaid ei chyflwyno (neu ei rhoi neu ei hanfon etc.) drwy’r post. Mae’n golygu, os 
yw’r person sydd i gyflwyno’r ddogfen yn cymryd camau penodol, yr ystyrir bod y 
person wedi cyflwyno’r ddogfen.  
 

84. Mae is-adran (1) yn ei gwneud yn ofynnol i’r anfonwr “cyfeirio’n briodol” y llythyr 
sy’n cynnwys y ddogfen. Bwriedir i hyn olygu bod cyfeiriad post y derbynnydd 
bwriadedig yn ymddangos yn gywir ar y llythyr. Os yw’n angenrheidiol pennu pa 
un o gyfeiriadau derbynnydd y gellir ei ddefnyddio, er enghraifft mewn perthynas â 
chwmni â sawl swyddfa, mater i’r Ddeddf berthnasol neu’r offeryn perthnasol fydd 
gwneud darpariaeth ynghylch y mater hwnnw. 
 

85. Mae is-adran (2) yn dilyn patrwm tebyg i is-adran (1), ond mewn perthynas â 
chyflwyno dogfennau gan ddefnyddio dulliau cyfathrebu electronig. Ni fydd yn 
gymwys ond pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn darparu y caniateir 
anfon dogfen yn electronig neu fod rhaid anfon dogfen yn electronig. Bydd hyn yn 
cynnwys anfon dogfennau drwy e-bost, drwy ffacs neu drwy unrhyw ddull 
cyfathrebu electronig arall. 
 

86. Bwriedir i’r cysyniad o “cyfeirio’n briodol” gyfathrebiad electronig yn is-adran (2)(a) 
ei gwneud yn ofynnol i’r anfonwr sicrhau bod yr e-bost, y ffacs neu’r cyfathrebiad 
arall yn cael ei anfon i gyfeiriad e-bost, rhif ffacs neu gyfeiriad electronig arall sy’n 
ddilys ac y gellir disgwyl yn rhesymol i’r derbynnydd gael gafael arno, a bod y 
cyfeiriad wedi ei nodi’n gywir. Os bydd angen gofynion ychwanegol mewn achosion 
penodol, megis cydsyniad ymlaen llaw i gyflwyno dogfen drwy gyfathrebiadau 
electronig, bydd angen eu nodi yn y Ddeddf berthnasol neu’r offeryn perthnasol. 
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80. Section 11 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. It corresponds to section 10 of the 1978 Act. 
 

Section 12 – Measurement of distance 
81. This section provides that distances referred to in Assembly Acts and Welsh 

subordinate instruments are to be measured horizontally and in a straight line. It has 
effect except to the extent that express provision is made to the contrary or the context 
requires otherwise. It is equivalent to section 8 of the 1978 Act. 
 

Section 13 – Service of documents by post or electronically 
82. Section 13 contains basic provisions about the service of documents by post and 

electronically. It does not itself authorise or require any type of document to be served 
using postal services or electronic communications. It applies only where an Assembly 
Act or a Welsh subordinate instrument provides for service by either or both of those 
methods. It is for individual Acts and instruments to determine whether those 
methods of service, or any others, are permitted in particular contexts.  
 

83. Section 13(1) will apply wherever an Assembly Act or Welsh subordinate instrument 
provides that a document may or must be served (or given or sent etc.) by post. It 
means that, if the person who is to serve the document takes certain steps, the person 
will be regarded as having served the document.  
 

84. Subsection (1) requires the sender to “properly address” the letter containing the 
document. This is intended to mean that the postal address of the intended recipient 
appears correctly on the letter. If it is necessary to specify which of a recipient’s 
addresses can be used, for example in relation to a company with multiple offices, it 
will be for the relevant Act or instrument to make provision about that issue. 
 

85. Subsection (2) takes a similar approach to subsection (1), but in relation to service of 
documents using methods of electronic communication. It will only apply where an 
Assembly Act or Welsh subordinate instrument provides that a document may or 
must be sent electronically. This will include sending documents by email, fax or any 
other method of electronic communication. 
 

86. The concept of “properly addressing” an electronic communication in subsection (2)(a) 
is intended to require the sender to make sure that the email, fax or other 
communication is sent to an email address, fax number or other electronic address 
which is valid and which the recipient can be reasonably expected to access, and that 
the address has been entered accurately. If additional requirements are wanted in 
particular cases, such as prior consent for service by electronic communications, they 
will need to be set out in the relevant Act or instrument. 
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87. Mae is-adran (2)(a) yn caniatáu i ddogfennau gael eu hatodi i gyfathrebiad 
electronig, yn ogystal â chaniatáu mai’r cyfathrebiad electronig ei hun yw’r ddogfen 
sy’n cael ei chyflwyno. Ni fwriedir iddi ganiatáu i ddogfen gael ei hanfon yn 
electronig drwy anfon dolen i ddogfen a ddelir ar y rhyngrwyd at rywun, y mae 
rhaid i’r derbynnydd wedyn gymryd camau pellach i gael gafael arni. 

 
88. Mae adran 13 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 

cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’r 
adran hon (ynghyd ag adran 14) yn cyfateb i adran 7 o Ddeddf 1978. 
 

Adran 14 – Y diwrnod pan fernir bod dogfen wedi ei chyflwyno 
89. Mae’r adran hon yn darparu ar gyfer y diwrnod y bernir bod dogfen a gyflwynir yn 

electronig neu drwy’r post wedi ei chyflwyno. Mae’n creu rhagdybiaeth i’r ddogfen 
gael ei chyflwyno ar y diwrnod hwnnw, ond mae hyn yn amodol ar brofi’r 
gwrthwyneb. 
 

90. Mae adran 14 yn dibynnu ar y cysyniad o “yn nhrefn arferol y post” at ddibenion 
barnu pryd y cyflwynir dogfen drwy’r post. Bwriedir i’r cysyniad hwn weithredu 
gydag unrhyw wasanaeth post y caniateir ei ddefnyddio, gan gynnwys cyflwyno 
drwy ddefnyddio post dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth, neu ryw ddull arall o bost 
wedi ei hwyluso. Ym mhob achos, pan ddefnyddir post, gall yr anfonwr bennu’r 
diwrnod y bernir bod y ddogfen wedi ei chyflwyno drwy gyfeirio at amseroedd 
danfon arferol ar gyfer y gwasanaeth a ddewisir.  
 

91. Mae’r adran hon hefyd yn ymdrin â’r diwrnod pan fernir bod dogfennau wedi eu 
chyflwyno gan ddefnyddio cyfathrebiadau electronig. Er mwyn adlewyrchu’r ffaith 
bod y rhan fwyaf o gyfathrebiadau electronig yn digwydd bron ar unwaith, bernir 
bod y ddogfen wedi ei chyflwyno ar y diwrnod y’i hanfonir. 
 

92. Mae adran 14 yn darparu ar gyfer y “diwrnod” pan fernir bod dogfen wedi ei 
chyflwyno, am mai cyfnodau o ddiwrnodau cyfan yw’r cyfnodau o amser a bennir 
yn neddfwriaeth Cymru fel arfer. Pe bai achos pan oedd angen nodi union amser y 
dydd pan gyflwynid dogfen, byddai angen i’r Ddeddf Cynulliad berthnasol neu’r is-
offeryn Cymreig perthnasol wneud darpariaeth ynghylch y mater hwnnw.  
 

Adran 15 – Parhad pwerau a dyletswyddau 
93. Mae adran 15 yn pennu y tu hwnt i amheuaeth fod pwerau a roddir i berson a 

dyletswyddau a osodir ar berson yn barhaus, ac y caniateir eu harfer o bryd i’w 
gilydd ac yn ôl yr angen. Mae’n gymwys i’r holl bwerau a roddir a’r holl 
ddyletswyddau a osodir gan Ddeddfau’r Cynulliad ac is-offerynnau Cymreig y mae 
Rhan 2 yn gymwys iddynt, gan gynnwys pwerau a dyletswyddau i wneud is-
ddeddfwriaeth. 
 

94. Mae adran 15 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’n 
cyfateb i adran 12 o Ddeddf 1978, a fydd yn parhau i fod yn gymwys i bwerau a 
roddir ac i ddyletswyddau a osodir gan Ddeddfau’r Cynulliad a gaiff y Cydsyniad 
Brenhinol cyn i Ran 2 o’r Ddeddf ddod i rym, neu gan is-deddfwriaeth a wneir cyn 
hynny.  
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87. Subsection (2)(a) allows for the attachment of documents to an electronic 
communication, as well as for the electronic communication itself to be the document 
which is being served. It is not intended to allow service to be effected electronically 
by sending someone a link to a document hosted on the internet, which the recipient 
must then take further steps to access. 
 

88. Section 13 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. It (together with section 14) corresponds to section 
7 of the 1978 Act. 
 

Section 14 – Day on which service is deemed to be effected 
89. This section provides for the day on which a document served electronically or by post 

is deemed to be served. It creates a presumption that the document was served on that 
day, but this can be rebutted by evidence to the contrary. 
 

90. Section 14 relies on the concept of “the ordinary course of post” for the purposes of 
deeming when service by post is effected. This concept is intended to operate with any 
postal service that may be used, including service using first class or second class post, 
or some other means of expedited postal delivery. In each case, when post is used, the 
sender can determine the day on which service is deemed to take place by reference to 
normal delivery times for the service chosen.  
 

91. This section also deals with the deemed date of service of documents served using 
electronic communications. In order to reflect the near instantaneous nature of most 
electronic communication, the document is deemed to be served on the day it is sent. 
 

92. Section 14 provides for the “day” on which service is deemed to take place, because 
periods of time specified in Welsh legislation are normally periods of whole days. If 
there were a case where it was necessary to identify the precise time of day at which a 
document was served, the relevant Assembly Act or Welsh subordinate instrument 
would need to make provision about that question.  
 

Section 15 – Continuity of powers and duties 
93. Section 15 puts beyond doubt that powers conferred and duties imposed on a person 

are continuous, and may be exercised from time to time and as necessary. It applies to 
all powers and duties conferred or imposed by Assembly Acts and Welsh subordinate 
instruments to which Part 2 applies, including powers and duties to make subordinate 
legislation. 
 

94. Section 15 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. It is equivalent to section 12 of the 1978 Act, which 
will continue to apply to powers and duties conferred or imposed by Assembly Acts 
that receive Royal Assent before Part 2 of the Act comes into force, or by subordinate 
legislation made before then.  
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Adran 16 – Arfer pŵer neu ddyletswydd nad yw mewn grym 
95. Mae is-adrannau (1) a (2) o adran 16 yn darparu y caniateir arfer pwerau a 

dyletswyddau o dan ddarpariaethau Deddfau’r Cynulliad ac is-offerynnau Cymreig 
cyn i’r darpariaethau hynny ddod i rym. Yn rhinwedd is-adran (1)(a), mae’r adran 
yn gymwys i ddarpariaethau Deddfau’r Cynulliad os deuant i rym ar adeg a bennir 
yn y Ddeddf ac sy’n fwy nag un diwrnod ar ôl diwrnod y Cydsyniad Brenhinol (ond 
nid yw’n gymwys i ddarpariaethau a ddaw i rym yn gynt neu a ddygir i rym drwy 
orchymyn neu reoliadau). 
 

96. Mae adran 16(3) yn nodi’r dibenion y caniateir arfer y pŵer neu’r ddyletswydd atynt 
cyn i’r ddarpariaeth berthnasol ddod i rym.  
 

97. Mae adran 16(4) yn caniatáu ar gyfer dibynnu ar ddarpariaethau eraill yn y Ddeddf 
neu’r is-offeryn Cymreig nad ydynt mewn grym ond sy’n gysylltiedig â’r 
ddarpariaeth sy’n rhoi’r pŵer neu’n gosod y ddyletswydd neu’n atodol i’r 
ddarpariaeth honno. 
 

98. Mae adran 16(5) yn ei gwneud yn glir bod unrhyw gyfyngiadau neu amodau a 
fyddai’n gymwys i arfer y pŵer neu gyflawni’r ddyletswydd pe bai’r Ddeddf neu’r 
offeryn mewn grym yn llawn hefyd yn gymwys pan gaiff y pŵer neu’r ddyletswydd 
ei arfer neu ei harfer gan ddibynnu ar adran 16. 
 

99. Mae adran 16 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. 
 

100. Mae’r adran hon yn cyfateb i adran 13 o Ddeddf 1978, ond mae’n cynnwys nifer o 
wahaniaethau y bwriedir iddynt egluro ei chwmpas. Yn benodol, nid yw adran 16 
yn gymwys pan fo pŵer neu ddyletswydd i’w ddwyn neu ei dwyn i rym drwy 
orchymyn neu reoliadau; mae’n ei gwneud yn glir yn union pryd y mae’n galluogi 
i’r pŵer neu’r ddyletswydd gael ei arfer neu ei harfer; ac mae’n darparu bod y pŵer 
neu’r ddyletswydd i’w arfer neu i’w harfer yn yr un ffordd â phe bai’r darpariaethau 
sy’n rhoi’r pŵer neu’n gosod y ddyletswydd mewn grym. 
 

101. Bydd adran 13 o Ddeddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys i bwerau a roddir ac i 
ddyletswyddau a osodir gan Ddeddfau’r Cynulliad a gaiff y Cydsyniad Brenhinol 
cyn i Ran 2 o’r Ddeddf hon ddod i rym, a chan is-ddeddfwriaeth a wneir cyn hynny.  
 

Adran 17 – Cynnwys darpariaethau machlud a darpariaethau adolygu mewn is-
ddeddfwriaeth 
102. Mae adran 17 yn pennu y tu hwnt i bob amheuaeth y caiff Gweinidogion Cymru, 

neu unrhyw berson arall sy’n gwneud is-ddeddfwriaeth o dan Ddeddf Cynulliad, 
ddarparu yn yr is-ddeddfwriaeth: 
 

a. i’r ddeddfwriaeth beidio â chael effaith ar amser penodedig neu ar ddiwedd 
cyfnod penodedig (“darpariaeth fachlud”); 

 
b. i’w gwneud yn ofynnol i’r person a wnaeth y ddeddfwriaeth adolygu 

effeithiolrwydd y ddeddfwriaeth (“darpariaeth adolygu”). 
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Section 16 –Exercise of a power or duty that is not in force 
95. Subsections (1) and (2) of section 16 provide that powers and duties under provisions 

of Assembly Acts and Welsh subordinate instruments may be exercised before those 
provisions come into force. By virtue of subsection (1)(a), the section applies to 
provisions of Assembly Acts if they come into force at a time which is specified in the 
Act and is more than one day after the day of Royal Assent (but not to provisions 
which come into force sooner or are brought into force by order or regulations). 
 

96. Section 16(3) sets out the purposes for which the power or duty can be exercised before 
the relevant provision comes into force.  
 

97. Section 16(4) allows for reliance on other provisions in the Act or Welsh subordinate 
instrument which are not in force but which are incidental or supplementary to the 
provision granting the power or imposing the duty. 
 

98. Section 16(5) makes it clear that any limitations or conditions which would apply to 
the exercise of the power or discharge of the duty if the Act or instrument were fully 
in force also apply when the power or duty is exercised in reliance on section 16. 
 

99. Section 16 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. 
 

100. This section is equivalent to section 13 of the 1978 Act, but it contains a number of 
differences intended to clarify its scope. In particular, section 16 does not apply where 
a power or duty is to be brought into force by order or regulations; it makes clear 
exactly when it enables the power or duty to be exercised; and it provides that the 
power or duty is to be exercised in the same way as if the provisions conferring or 
imposing it were in force. 
 

101. Section 13 of the 1978 Act will continue to apply to powers and duties conferred or 
imposed by Assembly Acts that receive Royal Assent before Part 2 of this Act comes 
into force, and by subordinate legislation made before then. 
 

Section 17 – Inclusion of sunset provisions and review provisions in subordinate 
legislation 
102. Section 17 puts beyond doubt that the Welsh Ministers, or any other person making 

subordinate legislation under an Assembly Act, may provide in the subordinate 
legislation: 
 

a. for the legislation to cease to have effect at a specified time or at the end of 
specified period (a “sunset provision”); 

 
b. for the person who made the legislation to be required to review the 

effectiveness of the legislation (a “review provision”). 
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103. Mae adran 17 yn gymwys i bwerau a dyletswyddau i wneud is-ddeddfwriaeth o dan 
Ddeddfau’r Cynulliad a gaiff y Cydsyniad Brenhinol ar ôl i Ran 2 o’r Ddeddf ddod i 
rym. Mae’n cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn cael 
ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. 
 

104. Mae’r adran hon yn cyfateb i adran 14A o Ddeddf 1978, a fydd yn parhau i fod yn 
gymwys i bwerau ac i ddyletswyddau i wneud is-ddeddfwriaeth a roddir neu a 
osodir gan Fesurau’r Cynulliad, gan Ddeddfau’r Cynulliad a gaiff y Cydsyniad 
Brenhinol cyn i Ran 2 ddod i rym, a chan Ddeddfau Senedd y DU.  
 

Adran 18 – Dirymu, diwygio ac ailddeddfu is-ddeddfwriaeth 
105. Mae adran 18 yn gymwys pan fo Deddf Cynulliad yn rhoi pŵer neu’n gosod 

dyletswydd i wneud is-ddeddfwriaeth. Mae’n darparu pwerau cyffredinol i 
ddiwygio, dirymu ac ailddeddfu is-ddeddfwriaeth. 
 

106. Mae adran 18 yn gymwys i bwerau a dyletswyddau i wneud is-ddeddfwriaeth o dan 
Ddeddfau’r Cynulliad a gaiff y Cydsyniad Brenhinol ar ôl i Ran 2 o’r Ddeddf ddod i 
rym. Mae’n cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn cael 
ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. 
 

107. Mae adran 18 yn cyfateb i adran 14 o Ddeddf 1978, ond mae nifer o wahaniaethau. 
Nid yw adran 14 yn gymwys i is-ddeddfwriaeth ac eithrio rheolau, rheoliadau ac is-
ddeddfau ond os yw’r is-ddeddfwriaeth honno wedi ei gwneud drwy offeryn 
statudol, ond nid yw’r cyfyngiad hwnnw wedi ei gynnwys yn adran 18 o’r Ddeddf. 
Mae adran 18(2) yn cyfeirio’n ddatganedig hefyd at is-ddeddfwriaeth a wneir wrth 
gyflawni dyletswydd, ac yn cyfyngu ar y pŵer i ddirymu ac i ddiwygio i’r graddau 
y mae’n angenrheidiol i sicrhau nad oes modd tanseilio’r ddyletswydd i wneud yr is-
ddeddfwriaeth. 
 

108. Yn debyg i adran 17 o’r Ddeddf, ni fydd adran 18 yn gymwys pan fo Gweinidogion 
Cymru neu awdurdodau Cymreig datganoledig eraill yn gwneud is-ddeddfwriaeth 
o dan Fesurau’r Cynulliad, o dan Ddeddfau’r Cynulliad a gaiff y Cydsyniad 
Brenhinol cyn i Ran 2 o’r Ddeddf ddod i rym, neu o dan Ddeddfau Senedd y DU. Yn 
yr achosion hynny, bydd adran 14 o Ddeddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys mewn 
perthynas â’r pŵer neu’r ddyletswydd i wneud yr is-ddeddfwriaeth. 
 

Adran 19 – Diwygio is-ddeddfwriaeth gan Ddeddf Cynulliad 
109. Mae adran 19 yn gymwys pan fo Deddf Cynulliad yn diwygio neu’n dirymu is-

ddeddfwriaeth. Pan fo hyn yn digwydd, gall godi cwestiynau ynghylch a fwriedir 
mewn rhyw ffordd i’r diwygiad neu’r dirymiad gyfyngu ar arfer y pŵer y gwneir yr 
is-ddeddfwriaeth odano yn y dyfodol. Weithiau mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud yn y Ddeddf Cynulliad i ddileu unrhyw amheuaeth am hyn, ond 
bydd y rheol gyffredinol yn adran 19 yn gwneud hyn yn ddiangen. 
 

110. Mae adran 19 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Nid oes 
ganddi adran gyfatebol yn Neddf 1978. 
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103. Section 17 applies to powers and duties to make subordinate legislation under 
Assembly Acts that receive Royal Assent after Part 2 of the Act comes into force. It has 
effect except to the extent that express provision is made to the contrary or the context 
requires otherwise. 
 

104. This section is equivalent to section 14A of the 1978 Act, which will continue to apply 
to powers and duties to make subordinate legislation conferred or imposed by 
Assembly Measures, by Assembly Acts that receive Royal Assent before Part 2 comes 
into force, and by Acts of the UK Parliament.  
 

Section 18 – Revoking, amending and re-enacting subordinate legislation 
105. Section 18 applies where an Assembly Act confers a power or imposes a duty to make 

subordinate legislation. It provides general powers to amend, revoke and re-enact 
subordinate legislation. 
 

106. Section 18 applies to powers and duties to make subordinate legislation under 
Assembly Acts that receive Royal Assent after Part 2 of the Act comes into force. It has 
effect except to the extent that express provision is made to the contrary or the context 
requires otherwise. 
 

107. Section 18 is equivalent to section 14 of the 1978 Act, but there are a number of 
differences. Section 14 applies to subordinate legislation other than rules, regulations 
and byelaws only if that subordinate legislation is made by statutory instrument, but 
that limitation has not been included in section 18 of the Act. Section 18(2) also refers 
expressly to subordinate legislation made in the discharge of a duty, and limits the 
power to revoke and amend to the extent necessary to ensure that the duty to make 
the subordinate legislation cannot be undermined. 
 

108. Like section 17 of the Act, section 18 will not apply where the Welsh Ministers or other 
devolved Welsh authorities make subordinate legislation under Assembly Measures, 
under Assembly Acts that receive Royal Assent before Part 2 of the Act comes into 
force, or under Acts of the UK Parliament. In those cases, section 14 of the 1978 Act 
will continue to apply in relation to the power or duty to make the subordinate 
legislation. 
 

Section 19 – Amendment of subordinate legislation by an Assembly Act 
109. Section 19 applies where an Assembly Act amends or revokes subordinate legislation. 

Where this happens, it can give rise to questions about whether the amendment or 
revocation is in some way intended to limit the future exercise of the power under 
which the subordinate legislation is made. Sometimes express provision is made in the 
Assembly Act to remove any doubt about this, but the general rule in section 19 will 
make this unnecessary. 
 

110. Section 19 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. It has no equivalent in the 1978 Act. 
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Adran 20 – Amrywio cyfarwyddydau a’u tynnu’n ôl 
111. Mae’r rhan fwyaf o ddeddfwriaeth sy’n rhoi pŵer neu’n gosod dyletswydd i roi 

cyfarwyddydau yn cynnwys darpariaeth ynghylch amrywio’r cyfarwyddydau 
hynny a’u tynnu’n ôl. Hyd yn oed mewn achosion pan na fo unrhyw ddarpariaeth 
ddatganedig ynghylch amrywio cyfarwyddydau neu eu tynnu’n ôl wedi ei gwneud, 
efallai y bydd modd dehongli bod y ddeddfwriaeth yn caniatáu amrywio 
cyfarwyddydau a roddir odani neu eu tynnu’n ôl.  
 

112. Mae adran 20 yn dileu unrhyw amheuaeth ynghylch a ellir amrywio cyfarwyddydau 
neu eu tynnu’n ôl, ac yn osgoi’r angen i gael darpariaeth ddatganedig am hyn bob 
tro y crëir pŵer neu ddyletswydd i roi cyfarwyddydau. Bwriedir i hyn wella 
cysondeb yn yr holl ddeddfwriaeth y mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn gymwys iddi. 
 

113. Mae’r adran hon yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig 
yn cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Nid 
oes ganddi adran gyfatebol yn Neddf 1978. 
 

Adran 21 – Cyfeiriadau at raniadau o ddeddfiadau, offerynnau a dogfennau 
114. Mae adran 21 yn gymwys pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn 

cyfeirio at raniad o destun mewn unrhyw ddeddfiad, offeryn neu ddogfen. At y 
diben hwn, mae ystyr estynedig i “deddfiad” ac mae’n cynnwys unrhyw un o’r 
mathau o ddeddfwriaeth y caniateir iddynt fod yn gymwys yn y Deyrnas Unedig. 
Bydd “offeryn” yn cynnwys unrhyw fath o offeryn cyfreithiol, pa un a yw’n 
ddeddfwriaethol neu fel arall, megis offeryn UE, Siarter Frenhinol neu weithred. 
 

115. Bwriedir i adran 21 ddileu unrhyw amheuaeth ynghylch yr union raniad o destun y 
cyfeirir ato yn y deddfiad, yr offeryn neu’r ddogfen. Mae hyn yn arbennig o 
ddefnyddiol mewn perthynas â darpariaethau mewn deddfwriaeth sy’n gwneud 
diwygiadau. Er enghraifft, yn achos darpariaeth sy’n datgan “Yn adran 1, yn lle’r 
geiriau “yr awdurdod lleol” hyd at “swyddog” rhodder “y cyngor sir benodi dau neu ragor o 
swyddogion””; mae adran 21 yn pennu y tu hwnt i amheuaeth fod y testun sydd wedi 
ei amnewid yn dechrau â “yr awdurdod lleol”, ac yn cynnwys y geiriau hynny, ac yn 
gorffen â “swyddog”, ac yn cynnwys y gair hwnnw. 
 

116. Mae adran 21 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’n 
cyfateb i adran 20(1) o Ddeddf 1978, ond mae’n gymwys i gyfeiriadau at ystod 
ehangach o offerynnau a dogfennau. 
 

Adran 22 – Argraffiadau o Ddeddfau’r Cynulliad neu o Fesurau’r Cynulliad y 
cyfeirir atynt  
117. Mae adran 22 yn gymwys i unrhyw gyfeiriad at Ddeddf Cynulliad neu Fesur 

Cynulliad mewn Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig y mae Rhan 2 o’r Ddeddf 
hon yn gymwys iddi neu iddo. Mae’n galluogi darllenwyr y Ddeddf Cynulliad neu’r 
is-offeryn Cymreig i wybod pa “argraffiad” o’r Ddeddf neu’r Mesur y cyfeirir ato 
. 
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Section 20 – Varying and withdrawing directions 
111. Most legislation which confers a power or imposes a duty to given directions contains 

provision about varying and withdrawing those directions. Even in instances where 
no express provision about variation or withdrawal of directions has been made, it 
may be possible to interpret the legislation as permitting the variation or withdrawal 
of directions given under it.  
 

112. Section 20 removes any doubt about whether directions can be varied or withdrawn, 
and avoids the need to state this expressly every time a power or duty to give 
directions is created. This is intended to improve consistency across the legislation to 
which Part 2 of the Act applies. 
 

113. This section has effect except to the extent that express provision is made to the 
contrary or the context requires otherwise. It has no equivalent in the 1978 Act. 
 

Section 21 – References to portions of enactments, instruments and documents 
114. Section 21 applies where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument refers to 

a portion of text in any enactment, instrument or document. For this purpose, an 
“enactment” has an extended meaning and includes any of the types of legislation that 
may apply in the United Kingdom. An “instrument” will include any kind of legal 
instrument, legislative or otherwise, such as an EU instrument, Royal Charter or deed. 
 

115. Section 21 is intended to remove any doubt about the precise portion of text in the 
enactment, instrument or document that is being referred to. This is particularly useful 
in relation to provisions in legislation which make amendments. For example, in the 
case of a provision which states “In section 1, for the words from “the local authority” 
to “officer” substitute “the county council may appoint two or more officers””; section 
21 puts beyond doubt that the substituted text starts with, and includes, “the local 
authority”, and ends with, and includes, “officer”. 
 

116. Section 21 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. It is equivalent to section 20(1) of the 1978 Act, but 
applies to references to a wider range of instruments and documents. 
 

Section 22 – Edition of Assembly Act or Assembly Measure referred to  
117. Section 22 applies to any reference to an Assembly Act or Measure in an Assembly Act 

or Welsh subordinate instrument to which Part 2 of this Act applies. It enables readers 
of the Assembly Act or Welsh subordinate instrument to know which “edition” of the 
Act or Measure is being referred to. 
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118. Mae adran 22 yn cyfateb i adran 19(1) o Ddeddf 1978 (o’i darllen gydag adran 23B o’r 
Ddeddf honno). Yn wahanol i’r darpariaethau yn Neddf 1978, mae adran 22 yn 
cyfeirio at y Ddeddf neu’r Mesur “a gyhoeddir”, yn hytrach nag “a argreffir”. 
Bwriedir i hyn adlewyrchu newidiadau mewn trefniadau. Yn y gorffennol, byddai 
Argraffydd y Frenhines (neu berson a oedd yn gweithredu o dan oruchwyliaeth neu 
awdurdod Llyfrfa Ei Mawrhydi) wedi argraffu fersiwn o Ddeddf fel yr oedd ar adeg 
cael y Cydsyniad Brenhinol. Hon, i bob pwrpas, fuasai’r fersiwn ddiffiniol o’r 
Ddeddf, a gellid cael gafael arni o’r Llyfrfa. Er bod hynny’n dal i fod yn wir heddiw, 
mae Deddfau hefyd yn cael eu rhoi ar gael ar wefan legislation.gov.uk, ar ffurf sy’n 
adlewyrchu yn union y fersiwn o’r Ddeddf sydd wedi ei hargraffu. Fel hyn y mae’r 
rhan fwyaf o bobl bellach yn cael mynediad at Ddeddf ac yn ei darllen. 
 

119. Fodd bynnag, yn ymarferol, mae gwefan legislation.gov.uk yn diweddaru Deddfau 
er mwyn ymgorffori diwygiadau a wneir i’r Deddfau hynny (gan gadw’r fersiwn 
wreiddiol o’r Ddeddf “fel y’i deddfwyd” ar gael fel rheol). Mae’r diweddariadau hyn 
yn golygu y bydd y fersiwn argraffedig o’r Ddeddf a’r fersiwn ar-lein o’r Ddeddf yn 
wahanol i’w gilydd. Er mwyn osgoi dryswch, ac i osgoi cael effaith wahanol i adran 
19(1) o Ddeddf 1978 (sy’n dal i gyfeirio at y fersiynau argraffedig o Ddeddfau), mae 
adran 22 yn cyfeirio at: 
 

a. y copi ardystiedig o Ddeddf Cynulliad sy’n cael ei gwneud a’i anfon at 
Argraffydd y Frenhines o dan adran 115(5D) a (5E) o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006 unwaith y caiff y Bil y Cydsyniad Brenhinol, a  
 

b. Mesur Cynulliad fel yr oedd pan y’i cymeradwywyd gan Ei Mawrhydi yn y 
Cyfrin Gyngor (gweler adran 102 yn Rhan 3 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006, sydd bellach wedi ei diddymu; ond mae adran 106 o’r Ddeddf honno 
yn gwneud darpariaeth arbed mewn perthynas â diddymu Rhan 3 o’r 
Ddeddf honno, a barheir bellach gan baragraff 5 o Atodlen 7 i Ddeddf Cymru 
20178). 

 
120. Mewn geiriau eraill, mae adran 22 yn darparu bod cyfeiriadau at Ddeddf Cynulliad 

neu Fesur Cynulliad yn gyfeiriadau at y fersiwn o’r Ddeddf neu’r Mesur a 
gyhoeddwyd gan Argraffydd y Frenhines etc. sy’n adlewyrchu’r Ddeddf neu’r 
Mesur fel yr oedd ar yr adeg y peidiodd â bod yn Fil neu’n Fesur arfaethedig a phan 
y’i deddfwyd yn Ddeddf neu’n Fesur. 
 

121. Pan fo Deddf Cynulliad neu Fesur Cynulliad wedi cael ei diwygio neu ei ddiwygio, 
rhaid i’r adran hon gael ei darllen gydag adran 24, fel bod cyfeiriad at y Ddeddf 
neu’r Mesur yn gyfeiriad at y fersiwn a gyhoeddwyd gan Argraffydd y Frenhines 
etc., fel y’i diwygiwyd wedyn.  

 

                                            
8 Wales Act 2017. 
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118. Mae adran 22 yn cyfateb i adran 19(1) o Ddeddf 1978 (o’i darllen gydag adran 23B o’r 
Ddeddf honno). Yn wahanol i’r darpariaethau yn Neddf 1978, mae adran 22 yn 
cyfeirio at y Ddeddf neu’r Mesur “a gyhoeddir”, yn hytrach nag “a argreffir”. 
Bwriedir i hyn adlewyrchu newidiadau mewn trefniadau. Yn y gorffennol, byddai 
Argraffydd y Frenhines (neu berson a oedd yn gweithredu o dan oruchwyliaeth neu 
awdurdod Llyfrfa Ei Mawrhydi) wedi argraffu fersiwn o Ddeddf fel yr oedd ar adeg 
cael y Cydsyniad Brenhinol. Hon, i bob pwrpas, fuasai’r fersiwn ddiffiniol o’r 
Ddeddf, a gellid cael gafael arni o’r Llyfrfa. Er bod hynny’n dal i fod yn wir heddiw, 
mae Deddfau hefyd yn cael eu rhoi ar gael ar wefan legislation.gov.uk, ar ffurf sy’n 
adlewyrchu yn union y fersiwn o’r Ddeddf sydd wedi ei hargraffu. Fel hyn y mae’r 
rhan fwyaf o bobl bellach yn cael mynediad at Ddeddf ac yn ei darllen. 
 

119. Fodd bynnag, yn ymarferol, mae gwefan legislation.gov.uk yn diweddaru Deddfau 
er mwyn ymgorffori diwygiadau a wneir i’r Deddfau hynny (gan gadw’r fersiwn 
wreiddiol o’r Ddeddf “fel y’i deddfwyd” ar gael fel rheol). Mae’r diweddariadau hyn 
yn golygu y bydd y fersiwn argraffedig o’r Ddeddf a’r fersiwn ar-lein o’r Ddeddf yn 
wahanol i’w gilydd. Er mwyn osgoi dryswch, ac i osgoi cael effaith wahanol i adran 
19(1) o Ddeddf 1978 (sy’n dal i gyfeirio at y fersiynau argraffedig o Ddeddfau), mae 
adran 22 yn cyfeirio at: 
 

a. y copi ardystiedig o Ddeddf Cynulliad sy’n cael ei gwneud a’i anfon at 
Argraffydd y Frenhines o dan adran 115(5D) a (5E) o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006 unwaith y caiff y Bil y Cydsyniad Brenhinol, a  
 

b. Mesur Cynulliad fel yr oedd pan y’i cymeradwywyd gan Ei Mawrhydi yn y 
Cyfrin Gyngor (gweler adran 102 yn Rhan 3 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006, sydd bellach wedi ei diddymu; ond mae adran 106 o’r Ddeddf honno 
yn gwneud darpariaeth arbed mewn perthynas â diddymu Rhan 3 o’r 
Ddeddf honno, a barheir bellach gan baragraff 5 o Atodlen 7 i Ddeddf Cymru 
20178). 

 
120. Mewn geiriau eraill, mae adran 22 yn darparu bod cyfeiriadau at Ddeddf Cynulliad 

neu Fesur Cynulliad yn gyfeiriadau at y fersiwn o’r Ddeddf neu’r Mesur a 
gyhoeddwyd gan Argraffydd y Frenhines etc. sy’n adlewyrchu’r Ddeddf neu’r 
Mesur fel yr oedd ar yr adeg y peidiodd â bod yn Fil neu’n Fesur arfaethedig a phan 
y’i deddfwyd yn Ddeddf neu’n Fesur. 
 

121. Pan fo Deddf Cynulliad neu Fesur Cynulliad wedi cael ei diwygio neu ei ddiwygio, 
rhaid i’r adran hon gael ei darllen gydag adran 24, fel bod cyfeiriad at y Ddeddf 
neu’r Mesur yn gyfeiriad at y fersiwn a gyhoeddwyd gan Argraffydd y Frenhines 
etc., fel y’i diwygiwyd wedyn.  

 

                                            
8 Wales Act 2017. 
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118. Section 22 is equivalent to section 19(1) of the 1978 Act (when read with section 23B of 
that Act). Unlike the provisions in the 1978 Act, section 22 refers to the Act or Measure 
“published”, rather than “printed”. This is intended to reflect changes in 
arrangements. In the past, the Queen’s Printer (or a person acting under the 
superintendence or authority of Her Majesty’s Stationery Office) would have printed 
a version of an Act as it stood on receiving Royal Assent. This would have been, for all 
intents and purposes, the definitive version of the Act, and could be obtained from 
The Stationery Office. While that is still the case today, Acts are also made available 
on the legislation.gov.uk website, in a form which reflects exactly the version of the 
Act which is printed. This is now how the vast majority of people access and read an 
Act. 
 

119. In practice, however, the legislation.gov.uk website updates Acts in order to 
incorporate amendments made to those Acts (while generally keeping the original, “as 
enacted” version of the Act available). These updates mean that the printed version of 
the Act and the online version of the Act will diverge. In order to avoid confusion, and 
to avoid having a different effect from section 19(1) of the 1978 Act (which still refers 
to the printed versions of Acts), section 22 refers to: 
 

a. the certified copy of an Assembly Act which is made and sent to the Queen’s 
Printer under section 115(5D) and (5E) of the Government of Wales Act 2006 
once the Bill has received Royal Assent, and  

 
b. an Assembly Measure as it stood when it was approved by Her Majesty in 

Council (see section 102 in Part 3 of the Government of Wales Act 2006, which 
is now repealed; but section 106 of that Act makes saving provision in relation 
to the repeal of Part 3 of that Act, which is now continued by paragraph 5 of 
Schedule 7 to the Wales Act 2017). 

 
120. In other words, section 22 provides that references to an Assembly Act or Measure are 

to the version of the Act or Measure published by the Queen’s Printer etc. which 
reflects the Act or Measure as it stood at the moment it ceased to be a Bill or proposed 
Measure and was enacted as an Act or Measure. 
 

121. Where an Assembly Act or Measure has been amended, this section must be read with 
section 24, so that a reference to the Act or Measure is a reference to the version 
published by the Queen’s Printer etc., as subsequently amended.  
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Adran 23 – Argraffiadau o Ddeddfau gan Senedd y Deyrnas Unedig y cyfeirir 
atynt  
122. Mae adran 23 yn gwneud darpariaeth debyg i adran 22, ond ar gyfer cyfeiriadau 

mewn Deddfau Cynulliad ac mewn is-offerynnau Cymreig at Ddeddfau gan Senedd 
y DU. Mae’n galluogi darllenwyr deddfwriaeth Cymru i benderfynu, pan fo’r 
ddeddfwriaeth honno yn cyfeirio at Ddeddf, at ba “argraffiad” o’r Ddeddf honno y 
cyfeirir. Yn debyg i adran 22, dibynnir ar y cysyniad o gyhoeddi yn hytrach nag 
argraffu. 
 

123. Mae adran 23 yn cyfateb i adran 19(1) o Ddeddf 1978, ond mae’r cyfeiriadau y mae’n 
gymwys iddynt yn cael eu disgrifio mewn termau mwy cyffredinol. Mae adran 19(1) 
yn cyfeirio at gyfeiriadau at Ddeddfau gan Senedd y DU “by year, statute, session or 
chapter”. Roedd hyn o werth arbennig mewn cyd-destun hanesyddol; weithiau 
roedd gwahanol argraffiadau o Ddeddfau a statudau, ac yn y Deddfau a’r statudau 
hynny roedd y rhifo a threfn y darpariaethau weithiau’n amrywio rhwng yr 
argraffiadau. Fodd bynnag, deellir bod adran 19(1) yn gymwys yn gyffredinol i bob 
cyfeiriad at Ddeddf gan Senedd y DU. Felly, nid yw adran 23 yn dweud ei bod yn 
gyfyngedig i achosion pan gyfeirir at Ddeddfau mewn ffyrdd penodol. 
 

Adran 24 – Cyfeiriadau at ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir mewn 
cyfraith ddomestig ar ôl ymadael a’r UE  
124. Mae adran 3 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn darparu i 

ddeddfwriaeth uniongyrchol UE sy’n weithredol yn union cyn y diwrnod ymadael 
gael ei dargadw yng nghyfraith ddomestig y Deyrnas Unedig ar ac ar ôl y diwrnod 
ymadael (mewn geiriau eraill, unwaith y bydd y Deyrnas Unedig yn peidio â bod yn 
aelod o’r UE). Yr effaith yw, o’r diwrnod ymadael ymlaen, y bydd dwy fersiwn o 
unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol UE: y fersiwn a ddargedwir yng nghyfraith 
ddomestig y DU (ac y caniateir iddi gael ei diwygio gan gyfraith ddomestig arall), a’r 
fersiwn sy’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE ac sy’n gymwys yn Aelod-wladwriaethau’r 
UE sy’n weddill. 
 

125. Mae adran 24 yn gymwys pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig a 
ddeddfir ar neu ar ôl y diwrnod ymadael yn cyfeirio at ddarn o ddeddfwriaeth 
uniongyrchol UE a ddargadwyd mewn cyfraith ddomestig. Mae’n ei gwneud yn glir 
mai’r sefyllfa ddiofyn yw bod y cyfeiriad at y ddeddfwriaeth fel y mae’n ffurfio rhan 
o gyfraith ddomestig, ac nid fel y mae’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE. Bydd adran 25 
yn golygu bod y cyfeiriad hefyd at y ddeddfwriaeth fel y’i diwygir gan unrhyw 
gyfraith ddomestig arall ar unrhyw bryd. 
 

126. Mae’r ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir mewn cyfraith ddomestig yn 
cynnwys rheoliadau gan yr UE, penderfyniadau gan yr UE a deddfwriaeth 
drydyddol gan yr UE, yn ogystal â darpariaethau penodol yng nghytundeb yr AEE 
sy’n cael effaith yng nghyfraith yr UE. Mae adran 3 o Ddeddf 2018 yn pennu’r 
graddau y mae’r ddeddfwriaeth hon yn cael ei dargadw mewn cyfraith ddomestig, 
ac mae adran 20(1) o’r Ddeddf honno yn diffinio’r ymadroddion “domestic law”, 
“EU decision”, “EU regulation” ac “EU tertiary legislation”. Mae’r diffiniadau hynny 
wedi eu cymhwyso at ddibenion adran 24 o’r Ddeddf. 
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Adran 23 – Argraffiadau o Ddeddfau gan Senedd y Deyrnas Unedig y cyfeirir 
atynt  
122. Mae adran 23 yn gwneud darpariaeth debyg i adran 22, ond ar gyfer cyfeiriadau 

mewn Deddfau Cynulliad ac mewn is-offerynnau Cymreig at Ddeddfau gan Senedd 
y DU. Mae’n galluogi darllenwyr deddfwriaeth Cymru i benderfynu, pan fo’r 
ddeddfwriaeth honno yn cyfeirio at Ddeddf, at ba “argraffiad” o’r Ddeddf honno y 
cyfeirir. Yn debyg i adran 22, dibynnir ar y cysyniad o gyhoeddi yn hytrach nag 
argraffu. 
 

123. Mae adran 23 yn cyfateb i adran 19(1) o Ddeddf 1978, ond mae’r cyfeiriadau y mae’n 
gymwys iddynt yn cael eu disgrifio mewn termau mwy cyffredinol. Mae adran 19(1) 
yn cyfeirio at gyfeiriadau at Ddeddfau gan Senedd y DU “by year, statute, session or 
chapter”. Roedd hyn o werth arbennig mewn cyd-destun hanesyddol; weithiau 
roedd gwahanol argraffiadau o Ddeddfau a statudau, ac yn y Deddfau a’r statudau 
hynny roedd y rhifo a threfn y darpariaethau weithiau’n amrywio rhwng yr 
argraffiadau. Fodd bynnag, deellir bod adran 19(1) yn gymwys yn gyffredinol i bob 
cyfeiriad at Ddeddf gan Senedd y DU. Felly, nid yw adran 23 yn dweud ei bod yn 
gyfyngedig i achosion pan gyfeirir at Ddeddfau mewn ffyrdd penodol. 
 

Adran 24 – Cyfeiriadau at ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir mewn 
cyfraith ddomestig ar ôl ymadael a’r UE  
124. Mae adran 3 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn darparu i 

ddeddfwriaeth uniongyrchol UE sy’n weithredol yn union cyn y diwrnod ymadael 
gael ei dargadw yng nghyfraith ddomestig y Deyrnas Unedig ar ac ar ôl y diwrnod 
ymadael (mewn geiriau eraill, unwaith y bydd y Deyrnas Unedig yn peidio â bod yn 
aelod o’r UE). Yr effaith yw, o’r diwrnod ymadael ymlaen, y bydd dwy fersiwn o 
unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol UE: y fersiwn a ddargedwir yng nghyfraith 
ddomestig y DU (ac y caniateir iddi gael ei diwygio gan gyfraith ddomestig arall), a’r 
fersiwn sy’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE ac sy’n gymwys yn Aelod-wladwriaethau’r 
UE sy’n weddill. 
 

125. Mae adran 24 yn gymwys pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig a 
ddeddfir ar neu ar ôl y diwrnod ymadael yn cyfeirio at ddarn o ddeddfwriaeth 
uniongyrchol UE a ddargadwyd mewn cyfraith ddomestig. Mae’n ei gwneud yn glir 
mai’r sefyllfa ddiofyn yw bod y cyfeiriad at y ddeddfwriaeth fel y mae’n ffurfio rhan 
o gyfraith ddomestig, ac nid fel y mae’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE. Bydd adran 25 
yn golygu bod y cyfeiriad hefyd at y ddeddfwriaeth fel y’i diwygir gan unrhyw 
gyfraith ddomestig arall ar unrhyw bryd. 
 

126. Mae’r ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir mewn cyfraith ddomestig yn 
cynnwys rheoliadau gan yr UE, penderfyniadau gan yr UE a deddfwriaeth 
drydyddol gan yr UE, yn ogystal â darpariaethau penodol yng nghytundeb yr AEE 
sy’n cael effaith yng nghyfraith yr UE. Mae adran 3 o Ddeddf 2018 yn pennu’r 
graddau y mae’r ddeddfwriaeth hon yn cael ei dargadw mewn cyfraith ddomestig, 
ac mae adran 20(1) o’r Ddeddf honno yn diffinio’r ymadroddion “domestic law”, 
“EU decision”, “EU regulation” ac “EU tertiary legislation”. Mae’r diffiniadau hynny 
wedi eu cymhwyso at ddibenion adran 24 o’r Ddeddf. 
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Section 23 – Edition of Act of the Parliament of the United Kingdom referred to  
122. Section 23 makes similar provision to section 22, but for references in Assembly Acts 

and Welsh subordinate instruments to Acts of the UK Parliament. It enables readers 
of Welsh legislation to determine, where that legislation refers to an Act, what 
“edition” of that Act is being referred to. As in section 22, the concept of publishing 
rather than printing is relied on. 
 

123. Section 23 is equivalent to section 19(1) of the 1978 Act, but the citations to which it 
applies are described in more general terms. Section 19(1) refers to citations of Acts of 
the UK Parliament “by year, statute, session or chapter”. This was of particular value 
in a historical context; there were sometimes different editions of Acts and statutes, 
and in those Acts and statutes the numbering and order of provisions sometimes 
differed between the editions. However section 19(1) is understood to apply generally 
to all references to an Act of the UK Parliament. Therefore section 23 does not say that 
it is limited to cases where Acts are cited in particular ways. 
 

Section 24 – References to direct EU legislation retained in domestic law after EU 
exit  
124. Section 3 of the European Union (Withdrawal) Act 2018 provides for direct EU 

legislation that is operative immediately before exit day to be retained in the domestic 
law of the United Kingdom on and after exit day (in other words, once the United 
Kingdom ceases to be a member of the EU). The effect is that from exit day there are 
two versions of any direct EU legislation: the version that is retained in the domestic 
law of the UK (and which may be amended by other domestic law), and the version 
that forms part of EU law and applies in the remaining EU member States. 
 

125. Section 24 applies where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument enacted 
on or after exit day refers to a piece of direct EU legislation that has been retained in 
domestic law. It makes clear that the default position is that the reference is to the 
legislation as it forms part of domestic law, and not as it forms part of EU law. Section 
25 will mean that the reference is also to the legislation as amended by any other 
domestic law at any time. 
 

126. The direct EU legislation retained in domestic law consists of EU regulations, EU 
decisions and EU tertiary legislation, as well as certain provisions of the EEA 
agreement that have effect in EU law. Section 3 of the 2018 Act specifies the extent to 
which this legislation is retained in domestic law, and section 20(1) of that Act defines 
the phrases “domestic law”, “EU decision”, “EU regulation” and “EU tertiary 
legislation”. Those definitions are applied for the purposes of section 24 of the Act. 
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127. Mae adran 20(1) o Ddeddf 2018 hefyd yn gwneud darpariaeth ynghylch ystyr “exit 
day”. Mae’r ddarpariaeth honno yn cael ei chymhwyso’n gyffredinol i Ddeddfau’r 
Cynulliad ac is-offerynnau Cymreig gan Atodlen 1 i’r Ddeddf. 
 

128. Mae adran 24 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Felly, 
bydd ei heffaith yn cael ei threchu os yw Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn 
cyfeirio at ddarn o ddeddfwriaeth UE sydd wedi ei dargadw mewn cyfraith 
ddomestig, ond ei bod yn amlwg ei bod yn bwriadu cyfeirio at y fersiwn o’r 
ddeddfwriaeth honno sy’n parhau i fod yn gymwys yn yr UE. Os yw’r cyfeiriad at y 
ddeddfwriaeth fel y mae’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE, ni fydd adran 25 yn 
berthnasol ond gall adran 26 fod yn berthnasol. 
 

Adran 25 – Mae cyfeiriadau at ddeddfiadau yn gyfeiriadau at ddeddfiadau fel y’u 
diwygiwyd 
129. Mae adran 25 yn ymdrin â’r sefyllfa pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig 

yn cyfeirio at ddeddfwriaeth arall, a phan fo’r ddeddfwriaeth arall honno yn cael ei 
diwygio, pa un ai cyn neu ar ôl i’r Ddeddf gael ei deddfu neu i’r offeryn gael ei 
ddeddfu. 
 

130. Mae adran 25 yn cyfateb i adran 20(2) o Ddeddf 1978, ond mae’n ceisio egluro i ba 
raddau y mae ei heffaith yn “newidiadwy” (h.y. i ba raddau y mae’n gymwys i 
gyfeiriad at ddeddfwriaeth sy’n cael ei diwygio wedyn). 
 

131. Yn debyg i adran 20(2) o Ddeddf 1978, mae adran 25 o’r Ddeddf hon yn ymdrin â’r 
sefyllfa a ganlyn: 
 

a. mae Deddf 1 yn cael ei phasio 
b. mae Deddf 2 wedyn yn diwygio Deddf 1; 
c. mae Deddf 3 yn cael ei phasio ar ôl Deddf 2, ac yn cynnwys cyfeiriad at 

Ddeddf 1. 
 

Yn yr achos hwn, mae’r cyfeiriad yn Neddf 3 yn gyfeiriad at Ddeddf 1 fel y’i 
diwygiwyd gan Ddeddf 2. 
 

132. Mae adran 25 hefyd yn ei gwneud yn glir ei bod yn gymwys yn yr achos a ganlyn: 
 

a. mae Deddf 1 yn cael ei phasio 
b. mae Deddf 2 wedyn yn diwygio Deddf 1; 
c. mae Deddf 3 yn cael ei phasio ar ôl Deddf 2, ac yn cynnwys cyfeiriadau at 

Ddeddf 1; 
d. mae Deddf 1 yn cael ei diwygio eto, gan Ddeddf 4. 

 
O dan adran 25, mae’r cyfeiriad yn Neddf 3 at Ddeddf 1 yn dod yn gyfeiriad at 
Ddeddf 1 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 4. 
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127. Mae adran 20(1) o Ddeddf 2018 hefyd yn gwneud darpariaeth ynghylch ystyr “exit 
day”. Mae’r ddarpariaeth honno yn cael ei chymhwyso’n gyffredinol i Ddeddfau’r 
Cynulliad ac is-offerynnau Cymreig gan Atodlen 1 i’r Ddeddf. 
 

128. Mae adran 24 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Felly, 
bydd ei heffaith yn cael ei threchu os yw Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn 
cyfeirio at ddarn o ddeddfwriaeth UE sydd wedi ei dargadw mewn cyfraith 
ddomestig, ond ei bod yn amlwg ei bod yn bwriadu cyfeirio at y fersiwn o’r 
ddeddfwriaeth honno sy’n parhau i fod yn gymwys yn yr UE. Os yw’r cyfeiriad at y 
ddeddfwriaeth fel y mae’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE, ni fydd adran 25 yn 
berthnasol ond gall adran 26 fod yn berthnasol. 
 

Adran 25 – Mae cyfeiriadau at ddeddfiadau yn gyfeiriadau at ddeddfiadau fel y’u 
diwygiwyd 
129. Mae adran 25 yn ymdrin â’r sefyllfa pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig 

yn cyfeirio at ddeddfwriaeth arall, a phan fo’r ddeddfwriaeth arall honno yn cael ei 
diwygio, pa un ai cyn neu ar ôl i’r Ddeddf gael ei deddfu neu i’r offeryn gael ei 
ddeddfu. 
 

130. Mae adran 25 yn cyfateb i adran 20(2) o Ddeddf 1978, ond mae’n ceisio egluro i ba 
raddau y mae ei heffaith yn “newidiadwy” (h.y. i ba raddau y mae’n gymwys i 
gyfeiriad at ddeddfwriaeth sy’n cael ei diwygio wedyn). 
 

131. Yn debyg i adran 20(2) o Ddeddf 1978, mae adran 25 o’r Ddeddf hon yn ymdrin â’r 
sefyllfa a ganlyn: 
 

a. mae Deddf 1 yn cael ei phasio 
b. mae Deddf 2 wedyn yn diwygio Deddf 1; 
c. mae Deddf 3 yn cael ei phasio ar ôl Deddf 2, ac yn cynnwys cyfeiriad at 

Ddeddf 1. 
 

Yn yr achos hwn, mae’r cyfeiriad yn Neddf 3 yn gyfeiriad at Ddeddf 1 fel y’i 
diwygiwyd gan Ddeddf 2. 
 

132. Mae adran 25 hefyd yn ei gwneud yn glir ei bod yn gymwys yn yr achos a ganlyn: 
 

a. mae Deddf 1 yn cael ei phasio 
b. mae Deddf 2 wedyn yn diwygio Deddf 1; 
c. mae Deddf 3 yn cael ei phasio ar ôl Deddf 2, ac yn cynnwys cyfeiriadau at 

Ddeddf 1; 
d. mae Deddf 1 yn cael ei diwygio eto, gan Ddeddf 4. 

 
O dan adran 25, mae’r cyfeiriad yn Neddf 3 at Ddeddf 1 yn dod yn gyfeiriad at 
Ddeddf 1 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 4. 
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127. Section 20(1) of the 2018 Act also makes provision about the meaning of “exit day”. 
That provision is applied generally to Assembly Acts and Welsh subordinate 
instruments by Schedule 1 to the Act. 
 

128. Section 24 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. Its effect will therefore be overridden if an Assembly 
Act or Welsh subordinate instrument refers to a piece of EU legislation that has been 
retained in domestic law, but clearly intends to refer to the version of that legislation 
that continues to apply in the EU. If the reference is to the legislation as it forms part 
of EU law, section 25 will not be relevant but section 26 may be. 
 

Section 25 – References to enactments are to enactments as amended 
129. Section 25 addresses the situation where an Assembly Act or Welsh subordinate 

instrument refers to other legislation, and that other legislation is amended, whether 
before or after the Act or instrument is enacted.  
 

130. Section 25 is equivalent to section 20(2) of the 1978 Act, but it seeks to clarify the extent 
to which its effect is “ambulatory” (i.e. the extent to which it applies to a reference to 
legislation which is later amended). 
 

131. Like section 20(2) of the 1978 Act, section 25 of this Act deals with the following 
situation: 
 

a. Act 1 is passed 
b. Act 2 subsequently amends Act 1; 
c. Act 3 is passed after Act 2, and contains a reference to Act 1. 
 

In this case, the reference in Act 3 is a reference to Act 1 as amended by Act 2. 
 

132. Section 25 also makes clear that it applies in the following case: 
 

a. Act 1 is passed 
b. Act 2 subsequently amends Act 1; 
c. Act 3 is passed after Act 2, and contains a references to Act 1; 
d. Act 1 is amended again, by Act 4. 

 
Under section 25, the reference in Act 3 to Act 1 becomes a reference to Act 1 as 
amended by Act 4. 
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133. Mae adran 25 yn gymwys i unrhyw gyfeiriad at ddeddfiad. Diffinnir “deddfiad” yn 
Atodlen 1 i’r Ddeddf i gynnwys gwahanol fathau o ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-
ddeddfwriaeth, a hefyd i gynnwys deddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir. 
Felly, mae adran 25 yn gymwys i gyfeiriadau at ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a 
ddargedwir mewn cyfraith ddomestig ar ac ar ôl y diwrnod ymadael. Mae hyn yn 
golygu, o’r diwrnod ymadael ymlaen, y bydd cyfeiriad mewn Deddf Cynulliad neu 
is-offeryn Cymreig at ddarn o ddeddfwriaeth uniongyrchol UE fel y mae wedi ei 
dargadw mewn cyfraith ddomestig yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau a wneir i’r 
ddeddfwriaeth honno mewn cyfraith ddomestig, pa un ai cyn neu ar ôl i’r Ddeddf 
gael ei deddfu neu i’r offeryn gael ei ddeddfu.  
 

134. Yn debyg i adran 21 o’r Ddeddf, mae’r adran hon yn estyn y diffiniad o “deddfiad” a 
roddir yn Atodlen 1, sy’n golygu y bydd hefyd yn gymwys i gyfeiriadau yn 
Neddfau’r Cynulliad ac mewn is-offerynnau Cymreig at ystod o fathau eraill o 
ddeddfwriaeth ar draws y Deyrnas Unedig. 
 

135. Mae adran 25 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae 
adran 25(3) yn ei gwneud yn glir nad yw gweithrediad adran 25 yn cael ei gyfyngu 
gan unrhyw beth yn adrannau 22 i 24 o’r Ddeddf, sy’n gwneud darpariaeth 
ynghylch y fersiynau o Ddeddfau, Mesurau a deddfwriaeth uniongyrchol UE y 
cyfeirir atynt. Mae adran 25 yn gymwys yn ychwanegol at yr adrannau hynny. 
 

Adran 26 – Cyfeiriadau at offerynnau’r UE 
136. Mae adran 26 yn darparu pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig y mae 

Rhan 2 yn gymwys iddi neu iddo yn cyfeirio at offeryn UE, a diwygiwyd yr offeryn 
hwnnw gan offeryn arall gan yr UE cyn i’r Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol neu 
cyn i’r is-offeryn Cymreig gael ei wneud, fod y cyfeiriad at yr offeryn UE yn 
gyfeiriad at yr offeryn hwnnw fel y’i diwygiwyd. Yn wahanol i adran 25, nid yw ei 
heffaith yn “newidiadwy”. Mewn geiriau eraill, os yw’r offeryn UE yn cael ei 
ddiwygio ar ôl i’r Ddeddf Cynulliad gael y Cydsyniad Brenhinol neu ar ôl i’r is-
offeryn Cymreig gael ei wneud, nid yw’r cyfeiriad at yr offeryn UE i’w drin wedyn 
fel pe bai’n gyfeiriad at yr offeryn UE fel y’i diwygiwyd.  
 

137. Diffinnir “offeryn UE” yn Atodlen 1, a’i ystyr yw unrhyw offeryn a ddyroddir gan 
unrhyw sefydliad o’r UE, ond o’r diwrnod ymadael ymlaen mae’n eithrio unrhyw 
ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir. Mae offerynnau’r UE a ddaw’n 
ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir ar y diwrnod ymadael o dan Ddeddf 
yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn cael eu trin yn lle hynny, o’r adeg honno 
ymlaen, fel “deddfiadau” (ac mae cyfeiriadau atynt i’w dehongli felly yn unol ag 
adran 25 yn hytrach nag adran 26).  
 

138. Felly, os daw Rhan 2 o’r Ddeddf hon i rym yn llawn ar ôl y diwrnod ymadael, ni 
fydd adran 26 ond yn gymwys pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn 
cyfeirio at offeryn UE penodol fel y mae’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE, ac nid pan fo 
Deddf neu offeryn yn cyfeirio at unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol UE fel y mae 
wedi ei dargadw mewn cyfraith ddomestig. (Os yw’n cyfeirio at ddeddfwriaeth 
uniongyrchol UE a ddargedwir, bydd adran 25 yn gymwys yn lle hynny.) 
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133. Mae adran 25 yn gymwys i unrhyw gyfeiriad at ddeddfiad. Diffinnir “deddfiad” yn 
Atodlen 1 i’r Ddeddf i gynnwys gwahanol fathau o ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-
ddeddfwriaeth, a hefyd i gynnwys deddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir. 
Felly, mae adran 25 yn gymwys i gyfeiriadau at ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a 
ddargedwir mewn cyfraith ddomestig ar ac ar ôl y diwrnod ymadael. Mae hyn yn 
golygu, o’r diwrnod ymadael ymlaen, y bydd cyfeiriad mewn Deddf Cynulliad neu 
is-offeryn Cymreig at ddarn o ddeddfwriaeth uniongyrchol UE fel y mae wedi ei 
dargadw mewn cyfraith ddomestig yn cynnwys unrhyw ddiwygiadau a wneir i’r 
ddeddfwriaeth honno mewn cyfraith ddomestig, pa un ai cyn neu ar ôl i’r Ddeddf 
gael ei deddfu neu i’r offeryn gael ei ddeddfu.  
 

134. Yn debyg i adran 21 o’r Ddeddf, mae’r adran hon yn estyn y diffiniad o “deddfiad” a 
roddir yn Atodlen 1, sy’n golygu y bydd hefyd yn gymwys i gyfeiriadau yn 
Neddfau’r Cynulliad ac mewn is-offerynnau Cymreig at ystod o fathau eraill o 
ddeddfwriaeth ar draws y Deyrnas Unedig. 
 

135. Mae adran 25 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae 
adran 25(3) yn ei gwneud yn glir nad yw gweithrediad adran 25 yn cael ei gyfyngu 
gan unrhyw beth yn adrannau 22 i 24 o’r Ddeddf, sy’n gwneud darpariaeth 
ynghylch y fersiynau o Ddeddfau, Mesurau a deddfwriaeth uniongyrchol UE y 
cyfeirir atynt. Mae adran 25 yn gymwys yn ychwanegol at yr adrannau hynny. 
 

Adran 26 – Cyfeiriadau at offerynnau’r UE 
136. Mae adran 26 yn darparu pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig y mae 

Rhan 2 yn gymwys iddi neu iddo yn cyfeirio at offeryn UE, a diwygiwyd yr offeryn 
hwnnw gan offeryn arall gan yr UE cyn i’r Ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol neu 
cyn i’r is-offeryn Cymreig gael ei wneud, fod y cyfeiriad at yr offeryn UE yn 
gyfeiriad at yr offeryn hwnnw fel y’i diwygiwyd. Yn wahanol i adran 25, nid yw ei 
heffaith yn “newidiadwy”. Mewn geiriau eraill, os yw’r offeryn UE yn cael ei 
ddiwygio ar ôl i’r Ddeddf Cynulliad gael y Cydsyniad Brenhinol neu ar ôl i’r is-
offeryn Cymreig gael ei wneud, nid yw’r cyfeiriad at yr offeryn UE i’w drin wedyn 
fel pe bai’n gyfeiriad at yr offeryn UE fel y’i diwygiwyd.  
 

137. Diffinnir “offeryn UE” yn Atodlen 1, a’i ystyr yw unrhyw offeryn a ddyroddir gan 
unrhyw sefydliad o’r UE, ond o’r diwrnod ymadael ymlaen mae’n eithrio unrhyw 
ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir. Mae offerynnau’r UE a ddaw’n 
ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir ar y diwrnod ymadael o dan Ddeddf 
yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn cael eu trin yn lle hynny, o’r adeg honno 
ymlaen, fel “deddfiadau” (ac mae cyfeiriadau atynt i’w dehongli felly yn unol ag 
adran 25 yn hytrach nag adran 26).  
 

138. Felly, os daw Rhan 2 o’r Ddeddf hon i rym yn llawn ar ôl y diwrnod ymadael, ni 
fydd adran 26 ond yn gymwys pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn 
cyfeirio at offeryn UE penodol fel y mae’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE, ac nid pan fo 
Deddf neu offeryn yn cyfeirio at unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol UE fel y mae 
wedi ei dargadw mewn cyfraith ddomestig. (Os yw’n cyfeirio at ddeddfwriaeth 
uniongyrchol UE a ddargedwir, bydd adran 25 yn gymwys yn lle hynny.) 
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133. Section 25 applies to any reference to an enactment. An “enactment” is defined in 
Schedule 1 to the Act to include various types of primary and secondary legislation, 
and also to include retained direct EU legislation. Section 25 therefore applies to 
references to direct EU legislation retained in domestic law on and after exit day. This 
means that from exit day onwards a reference in an Assembly Act or a Welsh 
subordinate instrument to a piece of direct EU legislation as it has been retained in 
domestic law will include any amendments made to that legislation in domestic law, 
whether before or after the Act or instrument was enacted.  
 

134. Like section 21 of the Act, this section extends the definition of “enactment” given in 
Schedule 1, meaning that it will also apply to references in Assembly Acts and Welsh 
subordinate instruments to a range of other kinds of legislation existing across the 
United Kingdom. 
 

135. Section 25 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. Section 25(3) makes clear that the operation of 
section 25 is not limited by anything in sections 22 to 24 of the Act, which make 
provision about the versions of Acts, Measures and direct EU legislation that are being 
referred to. Section 25 applies in addition to those sections. 
 

Section 26 – References to EU instruments 
136. Section 26 provides that where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument to 

which Part 2 applies refers to an EU instrument, and that instrument was amended by 
another EU instrument before the Act received Royal Assent or the Welsh subordinate 
instrument was made, the reference to the EU instrument is to that instrument as 
amended. Unlike section 25, its effect is not “ambulatory”. In other words, if the EU 
instrument is amended after the Assembly Act receives Royal Assent or the Welsh 
subordinate instrument is made, the reference to the EU instrument is not then treated 
as a reference to the EU instrument as amended.  
 

137. “EU instrument” is defined in Schedule 1, and means any instrument issued by any 
institution of the European Union, but from exit day onwards it excludes any retained 
direct EU legislation. EU instruments that become retained direct EU legislation on 
exit day under the European Union (Withdrawal) Act 2018 are instead treated from 
that point onwards as “enactments” (and references to them are therefore to be 
interpreted in accordance with section 25 rather than section 26). 
 

138. Therefore, if Part 2 of this Act comes fully into force after exit day, section 26 will apply 
only where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument refers to a specific EU 
instrument as it forms part of EU law, and not where an Act or instrument refers to 
any direct EU legislation as it has been retained in domestic law. (If it refers to retained 
direct EU legislation, section 25 will apply instead.) 
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139. Os daw Rhan 2 i rym cyn y diwrnod ymadael, bydd y sefyllfa yn fwy cymhleth. 
 

a. Mewn Deddf neu offeryn a ddeddfir cyn y diwrnod ymadael, bydd 
cyfeiriadau at offerynnau UE penodol yn cael eu dehongli, yn y lle cyntaf, yn 
unol ag adran 26. Ond o’r diwrnod ymadael ymlaen, yn lle hynny, byddant 
yn ddarostyngedig i reoliad 2 o Reoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018 (Addasiadau a Diddymiadau a Dirymiadau Canlyniadol) 
(Ymadael â’r UE) 20199. O ganlyniad, bydd cyfeiriadau penodol at offerynnau 
a ddargedwir mewn cyfraith ddomestig yn dod yn gyfeiriadau at yr 
offerynnau hynny fel y maent yn ffurfio rhan o gyfraith ddomestig.  

 
b. Mewn Deddf neu offeryn a ddeddfir ar neu ar ôl y diwrnod ymadael, bydd 

cyfeiriad at ddarn penodol o ddeddfwriaeth UE yn ddarostyngedig i adran 26 
os yw’n cyfeirio at y ddeddfwriaeth fel y mae’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE, 
ac i adran 25 os yw’n cyfeirio at y ddeddfwriaeth fel y mae’n ffurfio rhan o 
gyfraith ddomestig (a fydd y sefyllfa ddiofyn yn rhinwedd adran 24). 

 
140. At ddibenion y Ddeddf, “offeryn UE” yw cyfarwyddeb gan yr UE a dyna fydd y 

sefyllfa ar bob adeg, cyn neu ar ôl y diwrnod ymadael, oherwydd nad yw 
cyfarwyddebau yn ddeddfwriaeth uniongyrchol UE ac nad ydynt wedi eu dargadw 
mewn cyfraith ddomestig. Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o reoliadau a 
phenderfyniadau gan yr UE yn “offerynnau’r UE” cyn y diwrnod ymadael, ond 
byddant hefyd yn “deddfiadau” ar ac ar ôl y diwrnod ymadael oherwydd y byddant 
yn dod yn ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir. 
 

141. Mae adran 26 yn cyfateb i adran 20A o Ddeddf 1978. Mae’n cael effaith ac eithrio i’r 
graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y 
mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Yn unol â hynny, nid yw’n atal Deddf 
Cynulliad nac is-offeryn Cymreig rhag cynnwys cyfeiriad “newidiadwy” at offeryn 
UE, cyn belled ag y bo’n glir y bwriedir i’r cyfeiriad gynnwys unrhyw ddiwygiadau 
y caniateir iddynt gael eu gwneud i’r offeryn o bryd i’w gilydd. 
 

142. Pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig a ddeddfir cyn y diwrnod ymadael 
yn cynnwys cyfeiriad “newidiadwy” at offeryn UE, bydd effaith y cyfeiriad hwnnw 
ar neu ar ôl y diwrnod ymadael yn ddarostyngedig i Ran 1 o Atodlen 8 i Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 
 

Adran 27 – Troseddau dyblyg 
143. Mae adran 27 yn gymwys pan fo ymddygiad yn drosedd o dan ddwy neu ragor o 

wahanol Ddeddfau neu offerynnau y mae Rhan 2 yn gymwys iddynt, neu’n drosedd 
o dan un neu ragor o Ddeddfau neu offerynnau y mae Rhan 2 yn gymwys iddynt yn 
ogystal â’r gyfraith gyffredin. Effaith yr adran yw y caniateir i berson y mae ei 
ymddygiad yn drosedd gael ei erlyn a’i gosbi o dan unrhyw un o’r mathau o gyfraith 
o dan sylw (mewn geiriau eraill, nid yw’r gwahanol droseddau sy’n cwmpasu’r 
ymddygiad o dan sylw yn eu rhagfarnu ei gilydd). Fodd bynnag, mae adran 26 yn ei 
gwneud yn glir mai dim ond unwaith y caniateir cosbi’r person am y drosedd. 
 

                                            
9 European Union (Withdrawal) Act 2018 (Consequential Modifications and Repeals and 
Revocations) (EU Exit) Regulations 2019. 
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139. Os daw Rhan 2 i rym cyn y diwrnod ymadael, bydd y sefyllfa yn fwy cymhleth. 
 

a. Mewn Deddf neu offeryn a ddeddfir cyn y diwrnod ymadael, bydd 
cyfeiriadau at offerynnau UE penodol yn cael eu dehongli, yn y lle cyntaf, yn 
unol ag adran 26. Ond o’r diwrnod ymadael ymlaen, yn lle hynny, byddant 
yn ddarostyngedig i reoliad 2 o Reoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018 (Addasiadau a Diddymiadau a Dirymiadau Canlyniadol) 
(Ymadael â’r UE) 20199. O ganlyniad, bydd cyfeiriadau penodol at offerynnau 
a ddargedwir mewn cyfraith ddomestig yn dod yn gyfeiriadau at yr 
offerynnau hynny fel y maent yn ffurfio rhan o gyfraith ddomestig.  

 
b. Mewn Deddf neu offeryn a ddeddfir ar neu ar ôl y diwrnod ymadael, bydd 

cyfeiriad at ddarn penodol o ddeddfwriaeth UE yn ddarostyngedig i adran 26 
os yw’n cyfeirio at y ddeddfwriaeth fel y mae’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE, 
ac i adran 25 os yw’n cyfeirio at y ddeddfwriaeth fel y mae’n ffurfio rhan o 
gyfraith ddomestig (a fydd y sefyllfa ddiofyn yn rhinwedd adran 24). 

 
140. At ddibenion y Ddeddf, “offeryn UE” yw cyfarwyddeb gan yr UE a dyna fydd y 

sefyllfa ar bob adeg, cyn neu ar ôl y diwrnod ymadael, oherwydd nad yw 
cyfarwyddebau yn ddeddfwriaeth uniongyrchol UE ac nad ydynt wedi eu dargadw 
mewn cyfraith ddomestig. Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf o reoliadau a 
phenderfyniadau gan yr UE yn “offerynnau’r UE” cyn y diwrnod ymadael, ond 
byddant hefyd yn “deddfiadau” ar ac ar ôl y diwrnod ymadael oherwydd y byddant 
yn dod yn ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir. 
 

141. Mae adran 26 yn cyfateb i adran 20A o Ddeddf 1978. Mae’n cael effaith ac eithrio i’r 
graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y 
mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Yn unol â hynny, nid yw’n atal Deddf 
Cynulliad nac is-offeryn Cymreig rhag cynnwys cyfeiriad “newidiadwy” at offeryn 
UE, cyn belled ag y bo’n glir y bwriedir i’r cyfeiriad gynnwys unrhyw ddiwygiadau 
y caniateir iddynt gael eu gwneud i’r offeryn o bryd i’w gilydd. 
 

142. Pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig a ddeddfir cyn y diwrnod ymadael 
yn cynnwys cyfeiriad “newidiadwy” at offeryn UE, bydd effaith y cyfeiriad hwnnw 
ar neu ar ôl y diwrnod ymadael yn ddarostyngedig i Ran 1 o Atodlen 8 i Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 
 

Adran 27 – Troseddau dyblyg 
143. Mae adran 27 yn gymwys pan fo ymddygiad yn drosedd o dan ddwy neu ragor o 

wahanol Ddeddfau neu offerynnau y mae Rhan 2 yn gymwys iddynt, neu’n drosedd 
o dan un neu ragor o Ddeddfau neu offerynnau y mae Rhan 2 yn gymwys iddynt yn 
ogystal â’r gyfraith gyffredin. Effaith yr adran yw y caniateir i berson y mae ei 
ymddygiad yn drosedd gael ei erlyn a’i gosbi o dan unrhyw un o’r mathau o gyfraith 
o dan sylw (mewn geiriau eraill, nid yw’r gwahanol droseddau sy’n cwmpasu’r 
ymddygiad o dan sylw yn eu rhagfarnu ei gilydd). Fodd bynnag, mae adran 26 yn ei 
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9 European Union (Withdrawal) Act 2018 (Consequential Modifications and Repeals and 
Revocations) (EU Exit) Regulations 2019. 
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139. If Part 2 comes into force before exit day, the position will be more complicated. 
 

a. In an Act or instrument enacted before exit day, references to specific EU 
instruments will initially be interpreted in accordance with section 26. But from 
exit day, they will instead be governed by regulation 2 of the European Union 
(Withdrawal) Act 2018 (Consequential Modifications and Repeals and 
Revocations) (EU Exit) Regulations 2019. As a result, certain references to 
instruments that are retained in domestic law will become references to those 
instruments as they form part of domestic law.  

 
b. In an Act or instrument enacted on or after exit day, a reference to a specific 

piece of EU legislation will be subject to section 26 if it refers to the legislation 
as it forms part of EU law, and to section 25 if it refers to the legislation as it 
forms part of domestic law (which will be the default position by virtue of 
section 24). 

 
140. For the purposes of the Act, an EU directive will only ever be an “EU instrument”, 

whether before or after exit day, because directives are not direct EU legislation and 
are not retained in domestic law. However, most EU regulations and decisions will be 
“EU instruments” before exit day, but will also be “enactments” on and after exit day 
because they become retained direct EU legislation. 
 

141. Section 26 is equivalent to section 20A of the 1978 Act. It has effect except to the extent 
that express provision is made to the contrary or the context requires otherwise. 
Accordingly, it does not prevent an Assembly Act or Welsh subordinate instrument 
from including an “ambulatory” reference to an EU instrument, so long as it is clear 
that the reference is intended to include any amendments that may be made to the 
instrument from time to time. 
 

142. Where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument enacted before exit day 
contains an “ambulatory” reference to an EU instrument, the effect of that reference 
on or after exit day will be governed by Part 1 of Schedule 8 to the European Union 
(Withdrawal) Act 2018. 
 

Section 27 – Duplicated offences 
143. Section 27 applies where conduct is an offence under two or more different Acts or 

instruments to which Part 2 applies, or is an offence under one or more Acts or 
instruments to which Part 2 applies as well as the common law. The effect of the section 
is that a person whose conduct is a criminal offence can be prosecuted and punished 
under any of the law in question (in other words, the various criminal offences which 
cover the conduct in question are without prejudice to each other). However, section 
26 makes it clear that the person can only be punished once for the offence. 
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144. Mae adran 27 yn cyfateb i adran 18 o Ddeddf 1978. Mae’r adran honno yn gymwys 
ar hyn o bryd pan fo gweithred person neu fethiant person i weithredu yn gyfystyr â 
throsedd o dan unrhyw gyfuniad o ddau neu ragor o’r canlynol: 

 
a. Deddfau Senedd y DU, 
b. Deddfau’r Cynulliad a Mesurau’r Cynulliad, 
c. Deddfau Senedd yr Alban, 
d. is-ddeddfwriaeth a wneir o dan unrhyw un o’r Deddfau neu’r Mesurau 

uchod,  
 

neu o dan unrhyw un neu ragor o’r uchod, ac yn ôl y gyfraith gyffredin. 
 

145. Bydd adran 18 o Ddeddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys pan fo gweithred neu 
anweithred yn drosedd o dan Ddeddf Cynulliad neu Fesur Cynulliad nad yw Rhan 2 
o’r Ddeddf hon yn gymwys iddi neu iddo neu o dan unrhyw is-ddeddfwriaeth a 
wneir o dan y Deddfau neu’r Mesurau hynny, ac sydd hefyd yn drosedd o dan 
unrhyw un neu ragor o’r mathau eraill o ddeddfwriaeth y mae adran 18 yn gymwys 
iddynt neu yn ôl y gyfraith gyffredin.  
 

146. Mae adran 27(2) o’r Ddeddf yn ei gwneud yn glir y bydd adran 18 o Ddeddf 1978 
hefyd yn gymwys pan fo gweithred neu anweithred yn drosedd o dan Ddeddf neu 
offeryn y mae Rhan 2 o’r Ddeddf hon yn gymwys iddi neu iddo, ac o dan unrhyw 
ddeddfwriaeth arall y mae adran 18 yn gymwys iddi (gan gynnwys Deddfau’r 
Cynulliad a Mesurau’r Cynulliad ac is-offerynnau Cymreig na fydd Rhan 2 o’r 
Ddeddf hon yn gymwys iddynt). Mae Atodlen 2 i’r Ddeddf hon yn rhoi adrannau 
newydd 23B a 23C yn lle adran 23B o Ddeddf 1978 (sy’n llywodraethu sut y mae’r 
Ddeddf honno yn gymwys mewn perthynas â Deddfau’r Cynulliad a Mesurau’r 
Cynulliad). Yn adran 23C, bwriedir i is-adran (3) gyflawni’r canlyniad hwn. 
 

147. Mae adran 27 o’r Ddeddf yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth 
ddatganedig yn cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu 
fel arall. 
 

Adran 28 – Cymhwyso deddfwriaeth Cymru i’r Goron 
148. Gall y cwestiwn ynghylch a yw Deddf neu is-ddeddfwriaeth yn rhwymo’r Goron10 

(hynny yw, pa un a yw’r Goron yn ddarostyngedig i unrhyw ddyletswydd neu faich 
a osodir gan y Ddeddf ai peidio) beri problemau yn ymarferol. Y rheol yn y gyfraith 
gyffredin11 yw nad yw Deddfau nac is-ddeddfwriaeth yn rhwymo’r Goron oni bai: 

a. bod y Ddeddf yn gwneud darpariaeth ddatganedig ei bod yn rhwymo’r 
Goron, 

 
                                            
10 At y dibenion hyn, ystyr y Goron fel rheol yw naill ai: y Sofren yn bersonol; ei gweision a’i 
hasiantau; a phersonau nad ydynt yn weision neu’n asiantau i’r Goron ond yr ystyrir eu bod, at 
ddiben penodol, mewn sefyllfa gyffelyb. Gall hefyd gynnwys eiddo’r Goron, megis tir a cherbydau’r 
Goron. Ond nid yw’r cwestiwn o’r hyn sy’n gyfystyr â’r Goron at ddibenion cymhwyso’r gyfraith bob 
amser yn glir. 
11 Gweler yn benodol Province of Bombay v Municipal Corporation of the City of Bombay [1947] AC 58, 
Lord Advocate v Dumbarton District Council [1990] 2 AC 50; [1989] 3 WLR 136, ac yn fwyaf diweddar R 
(on the application of Black) v Secretary of State for Justice [2017] UKSC 81 (sydd, ym mharagraff 36 a 37, 
yn cynnwys “clarification” o’r prawf y tu ôl i’r rheol). 
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Cynulliad). Yn adran 23C, bwriedir i is-adran (3) gyflawni’r canlyniad hwn. 
 

147. Mae adran 27 o’r Ddeddf yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth 
ddatganedig yn cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu 
fel arall. 
 

Adran 28 – Cymhwyso deddfwriaeth Cymru i’r Goron 
148. Gall y cwestiwn ynghylch a yw Deddf neu is-ddeddfwriaeth yn rhwymo’r Goron10 

(hynny yw, pa un a yw’r Goron yn ddarostyngedig i unrhyw ddyletswydd neu faich 
a osodir gan y Ddeddf ai peidio) beri problemau yn ymarferol. Y rheol yn y gyfraith 
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10 At y dibenion hyn, ystyr y Goron fel rheol yw naill ai: y Sofren yn bersonol; ei gweision a’i 
hasiantau; a phersonau nad ydynt yn weision neu’n asiantau i’r Goron ond yr ystyrir eu bod, at 
ddiben penodol, mewn sefyllfa gyffelyb. Gall hefyd gynnwys eiddo’r Goron, megis tir a cherbydau’r 
Goron. Ond nid yw’r cwestiwn o’r hyn sy’n gyfystyr â’r Goron at ddibenion cymhwyso’r gyfraith bob 
amser yn glir. 
11 Gweler yn benodol Province of Bombay v Municipal Corporation of the City of Bombay [1947] AC 58, 
Lord Advocate v Dumbarton District Council [1990] 2 AC 50; [1989] 3 WLR 136, ac yn fwyaf diweddar R 
(on the application of Black) v Secretary of State for Justice [2017] UKSC 81 (sydd, ym mharagraff 36 a 37, 
yn cynnwys “clarification” o’r prawf y tu ôl i’r rheol). 
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144. Section 27 is equivalent to section 18 of the 1978 Act. That section currently applies 
where a person’s act or failure to act amounts to a criminal offence under any 
combination of two or more of the following: 

 
a. Acts of Parliament, 
b. Assembly Acts and Measures, 
c. Acts of the Scottish Parliament, 
d. subordinate legislation made under any of the above Acts or Measures,  

 
or under any one or more of the above, and at common law. 
 

145. Section 18 of the 1978 Act will continue to apply where an act or omission is an offence 
under an Act or Measure of the Assembly to which Part 2 of this Act does not apply 
or under any subordinate legislation made under those Acts or Measures, and also is 
an offence under any of the other kinds of legislation to which section 18 applies or at 
common law.  
 

146. Section 27(2) of the Act makes clear that section 18 of the 1978 Act will also apply where 
an act or omission is an offence under an Act or instrument to which Part 2 of this Act 
does apply, and under any other legislation to which section 18 applies (including Acts 
and Measures of the Assembly and Welsh subordinate instruments to which Part 2 of 
this Act will not apply). Schedule 2 to this Act replaces section 23B of the 1978 Act 
(which governs how that Act applies in relation to Assembly Acts and Measures) with 
new sections 23B and 23C. In section 23C, subsection (3) is intended to achieve this 
result. 
 

147. Section 27 of the Act has effect except to the extent that express provision is made to 
the contrary or the context requires otherwise. 
 

Section 28 – Application of Welsh legislation to the Crown 
148. The question of whether an Act or subordinate legislation binds the Crown3 (that is, 

whether or not the Crown is subject to any duty or burden imposed by the Act) can be 
problematic in practice. The common law rule4 is that Acts and subordinate legislation 
do not bind the Crown unless: 
 

a. the Act expressly provides that it binds the Crown, 
 

  

                                            
3 For these purposes, the Crown generally means either: the Sovereign personally; her servants and 
agents; and persons who are not Crown servants or agents but who for certain purpose are 
considered to be in an analogous position. It can also include Crown property, such as Crown land 
and vehicles. But the question of what amounts to the Crown for the purposes of the application of 
the law is not always clear. 
4 See in particular Province of Bombay v Municipal Corporation of the City of Bombay [1947] AC 58, Lord 
Advocate v Dumbarton District Council [1990] 2 AC 50; [1989] 3 WLR 136, and most recently R (on the 
application of Black) v Secretary of State for Justice [2017] UKSC 81 (which, in paragraph 36 and 37, 
contains a “clarification” of the test behind the rule). 
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b. bod y Goron yn cael ei rhwymo drwy oblygiad angenrheidiol (er nad yw’n 
hollol sicr beth yw “goblygiad angenrheidiol” at ddibenion y rheol), neu  

 
c. bod eithriadau eraill i’r rheol yn gymwys (er enghraifft, pan fo’r Goron yn 

ymgyfreithiwr mewn achos sifil, mae’n dilyn o Ddeddf Achosion yn erbyn y 
Goron 194712 y caiff y Goron ei rhwymo gan yr holl statudau perthnasol sy’n 
ymwneud ag achosion sifil). 

 
149. Yn niffyg darpariaeth ddatganedig sy’n rhwymo’r Goron, mae hyn yn golygu bod 

angen ystyried a yw Deddf yn rhwymo’r Goron drwy edrych ar y rheol a’i 
therfynau, a phenderfynu wedyn a yw natur, cyd-destun a chynnwys y Ddeddf o 
dan sylw yn golygu bod rhaid bod y Cynulliad Cenedlaethol wedi bwriadu i’r 
Goron gael ei rhwymo. 
 

150. Mae adran 28(1) yn rhoi rheol statudol yn lle rheol y gyfraith gyffredin. Mewn 
perthynas â Deddfau’r Cynulliad y mae Rhan 2 yn gymwys iddynt, mae’n 
gwrthdroi’r sefyllfa yn y gyfraith gyffredin fel bod y rheol yw nad yw Deddf 
Cynulliad yn rhwymo’r Goron. Mae adran 4(3) yn darparu nad yw’r rheol statudol 
hon yn ddarostyngedig i’r eithriad yn adran 4(1)(b), ond dim ond i’r eithriad yn 
adran 4(1)(a). Mewn geiriau eraill, mae’r rheol ddiofyn yn cael effaith ac eithrio i’r 
graddau y mae deddfwriaeth yn darparu’n benodol fel arall (er enghraifft, drwy 
ddatgan nad yw darpariaethau mewn Deddf Cynulliad benodol yn rhwymo’r 
Goron). 
 

151. Mae’r sefyllfa yn fwy cymhleth mewn perthynas ag is-ddeddfwriaeth, a byddai 
mater penodol yn codi pe bai is-offeryn Cymreig yn ddarostyngedig i’r rheol yn 
adran 28, ond pe na bai’r Ddeddf y’i gwneid odani yn ddarostyngedig i’r rheol 
honno. Mae adran 28(2) yn ymdrin â’r mater hwnnw drwy ddarparu bod is-offeryn 
Cymreig y mae Rhan 2 yn gymwys iddo yn rhwymo’r Goron os yw wedi ei wneud o 
dan ddeddfiad sy’n rhwymo’r Goron neu sy’n rhoi pŵer i rwymo’r Goron. Y rheol 
felly ar gyfer is-offerynnau Cymreig yw eu bod yn rhwymo’r Goron ble bynnag y 
mae’n bosibl iddynt wneud hynny. Fodd bynnag, yn rhinwedd adran 4(3) mae 
gweithrediad y rheol ddiofyn hon yn parhau i fod yn ddarostyngedig i unrhyw 
ddarpariaeth ddatganedig a wneir i’r gwrthwyneb.  
 

152. Pan fo deddfwriaeth yn darparu ei bod yn rhwymo’r Goron, fel arfer mae hefyd yn 
cynnwys darpariaeth sy’n ei gwneud yn glir nad yw’n gwneud y Goron yn 
droseddol atebol, ond nad yw hyn yn atal personau sy’n gwasanaethu’r Goron rhag 
bod yn droseddol atebol. Mae adran 28(3) yn gwneud darpariaeth gyffredinol i’r 
perwyl hwn mewn perthynas â Deddfau’r Cynulliad ac is-offerynnau Cymreig 
(unwaith eto, yn ddarostyngedig i unrhyw ddarpariaeth ddatganedig i’r 
gwrthwyneb). 
 

Adran 29 – Yr amser pan ddaw deddfwriaeth Cymru i rym 
153. Mae adran 29 yn darparu pan fo darpariaeth mewn deddfwriaeth ar gyfer y diwrnod 

y daw Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig, neu ddarpariaeth mewn Deddf neu 
offeryn o’r fath, i rym fod y Ddeddf neu’r offeryn yn dod i rym ar ddechrau’r 
diwrnod hwnnw.  

                                            
12 Crown Proceedings Act 1947. 
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b. the Crown is bound by necessary implication (though what amounts to a 
“necessary implication” for the purposes of the rule is not wholly certain), or  
 

c. other exceptions to the rule apply (for example where the Crown is a litigant 
in civil proceedings, it follows from the Crown Proceedings Act 1947 that the 
Crown will be bound by all relevant statutes relating to civil proceedings). 
 

149. This means that in the absence of an express provision binding the Crown, the question 
of whether an Act binds the Crown needs to be considered by looking at the rule and 
its limits, and then determining whether the nature, context and content of the Act in 
question mean that the National Assembly must have meant for the Crown to be 
bound. 
 

150. Section 28(1) replaces the common law rule with a statutory rule. In relation to 
Assembly Acts to which Part 2 applies, it reverses the common law position so that 
the rule is that an Assembly Act does bind the Crown.  Section 4(3) provides that this 
statutory rule is not subject to the exception in section 4(1)(b), but only to the exception 
in section 4(1)(a). In other words, the default rule has effect except so far as legislation 
expressly provides otherwise (for example, by stating that provisions in a particular 
Assembly Act do not bind the Crown). 
 

151. The situation is more complex in relation to subordinate legislation, and a particular 
issue would arise if a Welsh subordinate instrument was subject to the rule in section 
28, but the Act under which it was made was not. Section 28(2) deals with that issue 
by providing that a Welsh subordinate instrument to which Part 2 applies binds the 
Crown if it is made under an enactment which binds the Crown or which confers a 
power to bind the Crown. The rule for Welsh subordinate instruments is therefore that 
they bind the Crown wherever it is possible for them to do so. However, by virtue of 
section 4(3) the operation of this default rule is still subject to any express provision 
that is made to the contrary.  
 

152. Where legislation provides that it binds the Crown, it usually also includes provision 
making clear that it does not make the Crown criminally liable, but that this does not 
prevent persons in the service of the Crown being criminally liable. Section 28(3) 
makes general provision to this effect in relation to Assembly Acts and Welsh 
subordinate instruments (again, subject to any express provision to the contrary). 
 

Section 29 – Time when Welsh legislation comes into force 
153. Section 29 provides that where the day on which an Assembly Act or Welsh 

subordinate instrument, or a provision in such an Act or instrument, comes into force 
is provided for in legislation, the Act or instrument comes into force at the beginning 
of that day.  
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154. Yn ymarferol, darperir fel arfer ar gyfer y diwrnod y daw Deddf Cynulliad neu 
ddarpariaeth mewn Deddf i rym yn y Ddeddf ei hun13, neu rhoddir pŵer i 
Weinidogion Cymru i’w dwyn i rym ar ddiwrnod penodol drwy wneud gorchymyn 
(a elwir yn orchymyn cychwyn fel arfer). Trafodir yr holl sefyllfaoedd hyn yn adran 
29.  
 

155. Mae adran 29 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’n 
cyfateb i adran 4(a) o Ddeddf 1978. 
 

Adran 30 – Y diwrnod y daw Deddf Cynulliad i rym 
156. Bydd adran 30 yn gweithredu pan na fo Deddf Cynulliad yn mynd i’r afael â 

dyfodiad y Ddeddf neu ddarpariaeth yn y Ddeddf i rym (mewn geiriau eraill, mae’n 
ddistaw o ran sut neu pryd y daw’r Ddeddf neu’r ddarpariaeth i rym, neu sut neu 
pryd y caiff ei dwyn i rym). Y disgwyliad yw na ddibynnid ar y ddarpariaeth hon yn 
ymarferol; ond y byddai’n gweithredu fel trefniant defnyddiol wrth gefn. 
 

157. Mae adran 30 yn cyfateb i adran 4(b) o Ddeddf 1978. Fodd bynnag, o dan adran 4(b) 
daw Deddf i rym ar y diwrnod y caiff y Cydsyniad Brenhinol, ond o dan adran 30 
daw Deddf Cynulliad neu ddarpariaeth mewn Deddf Cynulliad i rym ar ddechrau’r 
diwrnod ar ôl y diwrnod y caiff y Ddeddf y Cydsyniad Brenhinol. Mae’r newid hwn 
yn dileu’r elfen ôl-weithredol yn adran 4(b) o Ddeddf 1978, a allai achosi problemau 
yn ymarferol, er enghraifft pe bai Bil yn cael y Cydsyniad Brenhinol yn y prynhawn 
a oedd yn gymwys yn ôl-weithredol i bethau a wnaed y bore hwnnw.  
 

158. Yn debyg i adran 4(b) o Ddeddf 1978, nid yw adran 30 o’r Ddeddf hon yn gymwys i 
is-ddeddfwriaeth. Nid ystyrir bod trefniant cyffredinol wrth gefn yn briodol ar gyfer 
deddfwriaeth o’r fath, o gofio’r ystod eang o fathau gwahanol o offeryn a’r 
amrywiaeth o amgylchiadau y gallant gael eu gwneud odanynt. 
 

Adran 31 – Gorchmynion a rheoliadau sy’n dwyn Deddfau’r Cynulliad i rym 
159. Pan fo Deddf Cynulliad yn darparu i unrhyw un neu ragor o’i darpariaethau ddod i 

rym ar ddiwrnod a benodir drwy orchymyn, mae bron bob amser yn darparu y caiff 
gorchymyn benodi diwrnodau gwahanol at ddibenion gwahanol. Mae adran 31 yn 
nodi’r gosodiad hwn yn gyffredinol, sy’n golygu na fydd angen cynnwys y 
ddarpariaeth hon fesul Deddf. Bydd hyn yn helpu i gwtogi Deddfau’r Cynulliad yn 
y dyfodol.  
 

160. Mae adran 31 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Nid oes 
ganddi adran gyfatebol yn Neddf 1978. 
 

                                            
13 Fel arfer, darperir y daw’r Ddeddf i rym ar ddiwedd cyfnod penodol sy’n dechrau â rhoi’r 
Cydsyniad Brenhinol, neu y daw i rym ar ddiwrnod penodol. Yn achlysurol, bydd Deddf yn darparu 
i’r Ddeddf ddod i rym pan fydd digwyddiad penodol neu achlysur arall yn digwydd. 



Mae’r nodiadau hyn yn cyfeirio at Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (dccc 4) 
a gafodd y Cydsyniad Brenhinol ar 10 Medi 2019 

28 

154. Yn ymarferol, darperir fel arfer ar gyfer y diwrnod y daw Deddf Cynulliad neu 
ddarpariaeth mewn Deddf i rym yn y Ddeddf ei hun13, neu rhoddir pŵer i 
Weinidogion Cymru i’w dwyn i rym ar ddiwrnod penodol drwy wneud gorchymyn 
(a elwir yn orchymyn cychwyn fel arfer). Trafodir yr holl sefyllfaoedd hyn yn adran 
29.  
 

155. Mae adran 29 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’n 
cyfateb i adran 4(a) o Ddeddf 1978. 
 

Adran 30 – Y diwrnod y daw Deddf Cynulliad i rym 
156. Bydd adran 30 yn gweithredu pan na fo Deddf Cynulliad yn mynd i’r afael â 

dyfodiad y Ddeddf neu ddarpariaeth yn y Ddeddf i rym (mewn geiriau eraill, mae’n 
ddistaw o ran sut neu pryd y daw’r Ddeddf neu’r ddarpariaeth i rym, neu sut neu 
pryd y caiff ei dwyn i rym). Y disgwyliad yw na ddibynnid ar y ddarpariaeth hon yn 
ymarferol; ond y byddai’n gweithredu fel trefniant defnyddiol wrth gefn. 
 

157. Mae adran 30 yn cyfateb i adran 4(b) o Ddeddf 1978. Fodd bynnag, o dan adran 4(b) 
daw Deddf i rym ar y diwrnod y caiff y Cydsyniad Brenhinol, ond o dan adran 30 
daw Deddf Cynulliad neu ddarpariaeth mewn Deddf Cynulliad i rym ar ddechrau’r 
diwrnod ar ôl y diwrnod y caiff y Ddeddf y Cydsyniad Brenhinol. Mae’r newid hwn 
yn dileu’r elfen ôl-weithredol yn adran 4(b) o Ddeddf 1978, a allai achosi problemau 
yn ymarferol, er enghraifft pe bai Bil yn cael y Cydsyniad Brenhinol yn y prynhawn 
a oedd yn gymwys yn ôl-weithredol i bethau a wnaed y bore hwnnw.  
 

158. Yn debyg i adran 4(b) o Ddeddf 1978, nid yw adran 30 o’r Ddeddf hon yn gymwys i 
is-ddeddfwriaeth. Nid ystyrir bod trefniant cyffredinol wrth gefn yn briodol ar gyfer 
deddfwriaeth o’r fath, o gofio’r ystod eang o fathau gwahanol o offeryn a’r 
amrywiaeth o amgylchiadau y gallant gael eu gwneud odanynt. 
 

Adran 31 – Gorchmynion a rheoliadau sy’n dwyn Deddfau’r Cynulliad i rym 
159. Pan fo Deddf Cynulliad yn darparu i unrhyw un neu ragor o’i darpariaethau ddod i 

rym ar ddiwrnod a benodir drwy orchymyn, mae bron bob amser yn darparu y caiff 
gorchymyn benodi diwrnodau gwahanol at ddibenion gwahanol. Mae adran 31 yn 
nodi’r gosodiad hwn yn gyffredinol, sy’n golygu na fydd angen cynnwys y 
ddarpariaeth hon fesul Deddf. Bydd hyn yn helpu i gwtogi Deddfau’r Cynulliad yn 
y dyfodol.  
 

160. Mae adran 31 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Nid oes 
ganddi adran gyfatebol yn Neddf 1978. 
 

                                            
13 Fel arfer, darperir y daw’r Ddeddf i rym ar ddiwedd cyfnod penodol sy’n dechrau â rhoi’r 
Cydsyniad Brenhinol, neu y daw i rym ar ddiwrnod penodol. Yn achlysurol, bydd Deddf yn darparu 
i’r Ddeddf ddod i rym pan fydd digwyddiad penodol neu achlysur arall yn digwydd. 

These notes refer to the Legislation (Wales) Act 2019 (anaw 4)  
which received Royal Assent on 10 September 2019 

28 

154. In practice, the day on which an Assembly Act or a provision in an Act comes into 
force is usually provided for in the Act itself5, or the Welsh Ministers are given a power 
to bring it into force on a specific day by making an order (usually known as a 
commencement order). All of these scenarios are covered by section 29.  
 

155. Section 29 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. It is equivalent to section 4(a) of the 1978 Act. 
 

Section 30 – Day on which an Assembly Act comes into force 
156. Section 30 will operate where an Assembly Act does not address the coming into force 

of the Act or a provision in the Act (in other words, is silent as to how or when the Act 
or provision comes or is brought unto force). The expectation is that this provision 
would not be relied on in practice; but it would operate as a useful backstop. 
 

157. Section 30 is equivalent to section 4(b) of the 1978 Act. However under section 4(b) an 
Act comes into force on the day on which it receives Royal Assent, whereas under 
section 30 an Assembly Act or provision in an Assembly Act comes into force at the 
beginning of the day after the day on which the Act receives Royal Assent. This change 
removes the element of retrospectivity in section 4(b) of the 1978 Act, which could 
cause problems in practice, for example if a Bill received Royal Assent in the afternoon 
and applied retrospectively to things done that morning. 
 

158. Like section 4(b) of the 1978 Act, section 30 of this Act does not apply to subordinate 
legislation. A general backstop is not considered appropriate for such legislation, 
given the wide range of different types of instrument and the variety of circumstances 
in which they can be made. 
 

Section 31 – Orders and regulations bringing Assembly Acts into force 
159. Where an Assembly Act provides for any of its provisions to be brought into force on 

a day appointed by order, it nearly always provides that an order may appoint 
different days for different purposes. Section 31 sets out this proposition generally, 
meaning that this provision will not need to be included on an Act-by-Act basis. This 
will help to shorten future Assembly Acts. 
 

160. Section 31 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. It has no equivalent in the 1978 Act. 
 

  

                                            
5 Usually by providing that the Act comes into force at the end of a certain period beginning with the 
grant of Royal Assent, or that it comes into force on a specific date. Occasionally, an Act will provide 
for the Act to come into force when a certain event or other contingency occurs. 
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Adran 32 – Diwygiadau a wneir i ddeddfwriaeth Cymru neu gan ddeddfwriaeth 
Cymru 
161. Pan fo un darn o ddeddfwriaeth yn diwygio un arall drwy fewnosod neu amnewid 

deunydd, gall cwestiynau godi ynghylch a yw’r deunydd hwnnw i’w ddehongli ac a 
yw effaith i gael ei rhoi iddo fel rhan o’r ddeddfwriaeth a wnaeth y diwygiad, neu fel 
rhan o’r ddeddfwriaeth y mae’r deunydd wedi ei fewnosod ynddi. Gall y cwestiwn 
hwn fod yn fwy arwyddocaol os yw rheolau dehongli gwahanol yn gymwys i bob 
darn o ddeddfwriaeth (er enghraifft, os yw Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig 
y mae Rhan 2 yn gymwys iddi neu iddo yn diwygio Deddf gan Senedd y DU neu 
ddeddfwriaeth arall nad yw’r Rhan honno yn gymwys iddi). 
 

162. Y sefyllfa gyffredinol yn ôl y gyfraith gyffredin yw bod effaith diwygiad i’w 
phenderfynu drwy ddehongli’r ddeddfwriaeth sydd wedi cael ei diwygio, yn 
hytrach na’r ddeddfwriaeth ddiwygio14. Mae adran 31 yn gwneud darpariaeth 
ddatganedig y bwriedir iddi adlewyrchu’r sefyllfa hon yn y gyfraith gyffredin ar 
gyfer achosion pan fo diwygiad yn cael ei wneud gan neu i Ddeddf Cynulliad neu is-
offeryn Cymreig (neu gan ac i Ddeddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig). 
 

163. Mae’r gyfraith gyffredin yn cydnabod o dan rai amgylchiadau y gall fod yn 
angenrheidiol cyfeirio at y ddeddfwriaeth ddiwygio er mwyn dehongli’r 
ddeddfwriaeth y mae’n ei diwygio, er mwyn rhoi effaith i fwriad y deddfwr wrth 
ddeddfu’r ddeddfwriaeth ddiwygio. Yn y Ddeddf, adlewyrchir hyn yn y ffaith bod 
effaith adran 32 yn ddarostyngedig i unrhyw ddarpariaeth ddatganedig i’r 
gwrthwyneb neu i’r cyd-destun sy’n mynnu fel arall, yn rhinwedd adran 4(1). 
 

164. Nid oes gan adran 32 adran gyfatebol yn Neddf 1978. Fodd bynnag, mae adran 23ZA 
o Ddeddf 1978 (sydd wedi ei mewnosod gan baragraff 20 o Atodlen 8 i Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018) yn darparu bod y rhan fwyaf o’r Ddeddf honno 
yn gymwys i ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir (ac eithrio is-
ddeddfwriaeth) i’r graddau y mae’n cael ei diwygio gan ddeddfwriaeth ddomestig 
gan gynnwys Deddfau’r Cynulliad ac is-ddeddfwriaeth. 
 

Adran 33 – Nid yw diddymiadau na dirymiadau yn adfer cyfraith a diddymwyd, a 
ddirymwyd neu a ddilëwyd eisoes 
165. Mae adran 33 yn drech na rheol y gyfraith gyffredin bod Deddf, pan gaiff ei 

diddymu, yn cael ei thrin fel pe na bai erioed wedi cael ei deddfu ac eithrio mewn 
perthynas â phethau sydd eisoes wedi eu gwneud a’u cwblhau o dan y Ddeddf.  
 

166. Mae’r adran hon yn ymdrin â’r sefyllfa a ganlyn: 
 

a. mae Deddf 1 yn cael ei phasio. 
b. mae Deddf 2 wedyn yn diddymu Deddf 1. 
c. mae Deddf 3 wedyn yn diddymu Deddf 2. 

 
167. Yn ôl y gyfraith gyffredin, effaith Deddf 3 fyddai adfer Deddf 1. Gan mai anaml y 

dymunir y canlyniad hwn yn ymarferol, mae adran 33 yn darparu nad yw Deddf 3 
yn adfer Deddf 1 o dan yr amgylchiadau uchod. 
 

                                            
14 Gweler, er enghraifft, Inco Europe Ltd v First Choice Distribution [1999] 1 WLR 270, yn 272-273. 
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14 Gweler, er enghraifft, Inco Europe Ltd v First Choice Distribution [1999] 1 WLR 270, yn 272-273. 
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Section 32 – Amendments made to or by Welsh legislation 
161. Where one piece of legislation amends another by inserting or substituting material, 

questions may arise as to whether that material is to be interpreted and given effect as 
part of the legislation which made the amendment, or as part of the legislation into 
which the material has been inserted. This question may be more significant if different 
rules of interpretation apply to each piece of legislation (for example, if an Assembly 
Act or Welsh subordinate instrument to which Part 2 applies amends an Act of the UK 
Parliament or other legislation to which that Part does not apply). 
 

162. The general position at common law is that the effect of an amendment is to be 
determined by interpreting the legislation that has been amended, rather than the 
amending legislation6. Section 31 makes express provision that is intended to reflect 
this common law position, for cases where an amendment is made by or to (or by and 
to) an Assembly Act or a Welsh subordinate instrument. 
 

163. The common law does recognise that in some circumstances it may be necessary to 
refer to the amending legislation in order to interpret the legislation that it amends, in 
order to give effect to the intention of the legislator in enacting the amending 
legislation. In the Act, this is reflected in the fact that the effect of section 32 is subject 
to any express provision to the contrary or to the context requiring otherwise, by virtue 
of section 4(1). 
 

164. Section 32 does not have any equivalent in the 1978 Act. However, section 23ZA of the 
1978 Act (which is inserted by paragraph 20 of Schedule 8 to the European Union 
(Withdrawal) Act 2018) provides that most of that Act applies to retained direct EU 
legislation (other than subordinate legislation) so far as it is amended by domestic 
legislation including Assembly Acts and subordinate legislation. 
 

Section 33 – Repeals and revocations do not revive law previously repealed, 
revoked or abolished 
165. Section 33 overrides the common law rule that when an Act is repealed, it is treated as 

if it had never been enacted except in relation to things already done and finished 
under the Act.  
 

166. This section deals with the situation where: 
 

a. Act 1 is passed. 
b. Act 2 subsequently repeals Act 1. 
c. Act 3 then repeals Act 2. 

 
167. At common law, the effect of Act 3 would be to revive Act 1. As this is rarely the 

desired outcome in practice, section 33 provides that in the above circumstances Act 3 
does not revive Act 1. 
 

  

                                            
6 See, for example, Inco Europe Ltd v First Choice Distribution [1999] 1 WLR 270, at 272-273. 
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168. Mae adran 33 hefyd yn ymdrin â’r sefyllfa pan fo Deddf A yn dileu rheol yn y 
gyfraith gyffredin, ac wedyn mae Deddf 2 yn diddymu Deddf 1. Unwaith eto, y 
sefyllfa yn y gyfraith gyffredin fyddai i Ddeddf 2 adfer y rheol a oedd wedi ei dileu. 
Mae adran 33 yn atal adfer y rheol a ddilëwyd eisoes. 
 

169. Mae adran 33 yn gweithredu mewn perthynas â diddymiadau a dirymiadau a wneir 
gan Ddeddfau’r Cynulliad a chan is-offerynnau Cymreig. Ac o gofio’r diffiniad o 
“deddfiad” yn Atodlen 1, mae’n gweithredu pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn 
Cymreig yn diddymu neu’n dirymu unrhyw Ddeddf Cynulliad neu Fesur Cynulliad, 
unrhyw Ddeddf gan Senedd y DU, unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a 
ddargedwir, neu unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o dan unrhyw un neu ragor o’r 
mathau hynny o ddeddfwriaeth. 
 

170. Mae adran 33 yn ddarostyngedig i adran 4(1)(a) o’r Ddeddf, ond nid yw’n 
ddarostyngedig i adran 4(1)(b); felly os mai’r bwriad yw na ddylai’r rheol yn adran 
33 fod yn gymwys mewn perthynas â diddymiad neu ddirymiad penodol, bydd 
angen cynnwys geiriau datganedig er mwyn adfer y deddfiad cynharach neu’r rheol 
gynharach (yn hytrach na dibynnu ar y cyd-destun).  
 

171. Mae adran 33 yn cyfateb i adran 15 o Ddeddf 1978. Fodd bynnag, nid yw adran 15 yn 
gymwys ond i ddiddymu deddfwriaeth a ddiddymodd ddeddfiad arall, ac nid yw’n 
gymwys i ddiddymu deddfwriaeth a ddileodd reol yn y gyfraith gyffredin. Yn 
Neddf 1978, mae’r sefyllfa olaf o’r ddwy yn cael ei thrin yn lle hynny fel pe bai’n dod 
o fewn adran 16(1)(a), sydd ag effaith debyg ond yn ddarostyngedig i unrhyw 
“contrary intention” (pa un a yw’n ddatganedig neu’n ymhlyg). 
 

Adran 34 – Arbedion cyffredinol mewn cysylltiad â diddymiadau a dirymiadau 
172. Mae adran 34 yn gweithredu mewn perthynas â’r un rheol yn y gyfraith gyffredin ag 

adran 33. Ei diben yw sicrhau nad yw diddymu cyfraith yn golygu bod pethau a 
ddigwyddodd neu faterion a gododd cyn y diddymiad i’w trin fel pe na baent erioed 
yn ddarostyngedig i’r gyfraith honno. 
 

173. Pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn diddymu neu’n dirymu deddfiad 
arall, mae adran 34(2):  
 

a. ym mharagraff (a), yn darparu ar gyfer rheol sy’n fath o ehangiad ar y rheol 
yn adran 33, fel nad yw diddymiad neu ddirymiad yn adfer unrhyw beth nad 
oedd mewn grym yn flaenorol (megis contract a wneud yn anghyfreithlon 
neu’n annilys gan y ddeddfwriaeth a ddiddymwyd); 

 
b. ym mharagraff (b), yn darparu yn fwy cyffredinol nad yw’r diddymiad neu’r 

dirymiad ond yn gweithredu mewn perthynas â’r dyfodol, ac nad yw’n 
effeithio ar unrhyw beth a wnaed o dan y ddeddfwriaeth a ddiddymwyd tra 
oedd mewn grym.  
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168. Mae adran 33 hefyd yn ymdrin â’r sefyllfa pan fo Deddf A yn dileu rheol yn y 
gyfraith gyffredin, ac wedyn mae Deddf 2 yn diddymu Deddf 1. Unwaith eto, y 
sefyllfa yn y gyfraith gyffredin fyddai i Ddeddf 2 adfer y rheol a oedd wedi ei dileu. 
Mae adran 33 yn atal adfer y rheol a ddilëwyd eisoes. 
 

169. Mae adran 33 yn gweithredu mewn perthynas â diddymiadau a dirymiadau a wneir 
gan Ddeddfau’r Cynulliad a chan is-offerynnau Cymreig. Ac o gofio’r diffiniad o 
“deddfiad” yn Atodlen 1, mae’n gweithredu pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn 
Cymreig yn diddymu neu’n dirymu unrhyw Ddeddf Cynulliad neu Fesur Cynulliad, 
unrhyw Ddeddf gan Senedd y DU, unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a 
ddargedwir, neu unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o dan unrhyw un neu ragor o’r 
mathau hynny o ddeddfwriaeth. 
 

170. Mae adran 33 yn ddarostyngedig i adran 4(1)(a) o’r Ddeddf, ond nid yw’n 
ddarostyngedig i adran 4(1)(b); felly os mai’r bwriad yw na ddylai’r rheol yn adran 
33 fod yn gymwys mewn perthynas â diddymiad neu ddirymiad penodol, bydd 
angen cynnwys geiriau datganedig er mwyn adfer y deddfiad cynharach neu’r rheol 
gynharach (yn hytrach na dibynnu ar y cyd-destun).  
 

171. Mae adran 33 yn cyfateb i adran 15 o Ddeddf 1978. Fodd bynnag, nid yw adran 15 yn 
gymwys ond i ddiddymu deddfwriaeth a ddiddymodd ddeddfiad arall, ac nid yw’n 
gymwys i ddiddymu deddfwriaeth a ddileodd reol yn y gyfraith gyffredin. Yn 
Neddf 1978, mae’r sefyllfa olaf o’r ddwy yn cael ei thrin yn lle hynny fel pe bai’n dod 
o fewn adran 16(1)(a), sydd ag effaith debyg ond yn ddarostyngedig i unrhyw 
“contrary intention” (pa un a yw’n ddatganedig neu’n ymhlyg). 
 

Adran 34 – Arbedion cyffredinol mewn cysylltiad â diddymiadau a dirymiadau 
172. Mae adran 34 yn gweithredu mewn perthynas â’r un rheol yn y gyfraith gyffredin ag 

adran 33. Ei diben yw sicrhau nad yw diddymu cyfraith yn golygu bod pethau a 
ddigwyddodd neu faterion a gododd cyn y diddymiad i’w trin fel pe na baent erioed 
yn ddarostyngedig i’r gyfraith honno. 
 

173. Pan fo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn diddymu neu’n dirymu deddfiad 
arall, mae adran 34(2):  
 

a. ym mharagraff (a), yn darparu ar gyfer rheol sy’n fath o ehangiad ar y rheol 
yn adran 33, fel nad yw diddymiad neu ddirymiad yn adfer unrhyw beth nad 
oedd mewn grym yn flaenorol (megis contract a wneud yn anghyfreithlon 
neu’n annilys gan y ddeddfwriaeth a ddiddymwyd); 

 
b. ym mharagraff (b), yn darparu yn fwy cyffredinol nad yw’r diddymiad neu’r 

dirymiad ond yn gweithredu mewn perthynas â’r dyfodol, ac nad yw’n 
effeithio ar unrhyw beth a wnaed o dan y ddeddfwriaeth a ddiddymwyd tra 
oedd mewn grym.  
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168. Section 33 also deals with the situation where Act 1 abolishes a rule of common law, 
and then Act 2 repeals Act 1. Again, the common law position would be that Act 2 
revived the rule that had been abolished. Section 33 prevents the revival of the 
previously abolished rule. 
 

169. Section 33 operates in relation to repeals and revocations made both by Assembly Acts 
and by Welsh subordinate instruments. And given the definition of “enactment” in 
Schedule 1, it operates where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument 
repeals or revokes any Assembly Act or Measure, Act of the UK Parliament, retained 
direct EU legislation, or any subordinate legislation made under any of those kinds of 
legislation. 
 

170. Section 33 is subject to section 4(1)(a) of the Act, but not to section 4(1)(b); so if the 
intention is that the rule in section 33 should not apply in relation to a particular repeal 
or revocation, express words will be needed to revive the earlier enactment or rule 
(rather than relying on the context).  
 

171. Section 33 is equivalent to section 15 of the 1978 Act. However, section 15 applies only 
to the repeal of legislation which repealed another enactment, and not to the repeal of 
legislation which abolished a common law rule. In the 1978 Act, the latter situation is 
instead treated as falling within section 16(1)(a), which has a similar effect but is 
subject to any “contrary intention” (whether express or implied). 
 

Section 34 – General savings in connection with repeals and revocations 
172. Section 34 operates in relation to the same common law rule as section 33. Its purpose 

is to ensure that the repeal of a law does not mean that things which happened or 
matters which arose prior to the repeal are to be treated as if they were never subject 
to that law. 
 

173. Where an Assembly Act or Welsh subordinate instrument repeals or revokes another 
enactment, section 34(2): 
 

a. in paragraph (a), provides for a rule which is a kind of expansion of the rule in 
section 33, so that a repeal or revocation does not revive anything that was not 
previously in force (such as a contract which the repealed legislation made 
illegal or invalid); 
 

b. in paragraph (b), provides more generally that the repeal or revocation 
operates only in relation to the future and does not affect anything done under 
the repealed legislation while it was in force.  
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174. Mae adran 34(3) yn cadw hawliau ac atebolrwyddau a gododd tra oedd y 
ddeddfwriaeth mewn grym, ac yn galluogi i gamau gael eu cymryd i orfodi’r 
hawliau hynny a’r atebolrwyddau hynny ar ôl i’r ddeddfwriaeth gael ei diddymu. Er 
enghraifft, pe bai person yn cyflawni trosedd o dan gyfraith a ddiddymwyd ar ôl i’r 
drosedd gael ei chyflawni ond cyn i’r mater gael ei ddwyn i brawf, mae adran 34(3) 
yn golygu bod modd o hyd roi’r person ar brawf a’i gosbi o dan y gyfraith honno. 
 

175. Yn debyg i adran 33, bydd adran 34 yn gweithredu pan fo Deddf Cynulliad neu is-
offeryn Cymreig yn diddymu neu’n dirymu unrhyw Ddeddf Cynulliad neu Fesur 
Cynulliad, unrhyw Ddeddf gan Senedd y DU, unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol 
UE a ddargedwir, neu unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o dan unrhyw un neu ragor 
o’r mathau hynny o ddeddfwriaeth. Yn wahanol i adran 33, bydd hefyd yn gymwys 
pan ddaw Deddf dros dro gan y Cynulliad neu is-offeryn Cymreig dros dro i ben, yn 
rhinwedd adran 37(2). 
 

176. Bwriedir i adran 34 gael yr un effaith ag adran 16 o Ddeddf 1978. Yr unig newid yw 
yr ymdrinnir â diddymu deddfiad a oedd gynt yn dileu rheol yn y gyfraith gyffredin 
yn adran 33, yn hytrach nag yn yr adran hon.  
 

177. Mae adran 34 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. 
 

Adran 35 – Effaith ailddeddfu 
178. Mae adran 35 yn gweithredu pan: 

 
a. bo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn diddymu neu’n dirymu 

darpariaeth mewn unrhyw Ddeddf Cynulliad neu Fesur Cynulliad, unrhyw 
Ddeddf gan Senedd y DU, unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a 
ddargedwir, neu unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o dan unrhyw un neu 
ragor o’r mathau hynny o ddeddfwriaeth; a 

 
b. bo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn ailddeddfu’r ddarpariaeth a 

ddiddymwyd neu a ddirymwyd. 
 

179. Yn rhinwedd adran 37(2), bydd yr adran hon hefyd yn gymwys pan fo Deddf dros 
dro gan y Cynulliad neu is-offeryn Cymreig dros dro yn dod i ben ac yn cael ei 
hailddeddfu neu ei ailddeddfu gan Ddeddf arall gan y Cynulliad neu gan is-offeryn 
Cymreig arall. 
 

180. Yn yr achosion hynny, mae adran 35(2) yn golygu bod cyfeiriad at y ddarpariaeth 
sydd wedi ei diddymu neu wedi ei dirymu (neu sydd wedi dod i ben) i’w ddarllen 
fel pe bai’n cyfeiriad at y ddarpariaeth fel y’i hailddeddfir. Mae adran 35(2) yn 
gymwys i gyfeiriadau yn unrhyw un neu ragor o’r mathau o ddeddfwriaeth a 
grybwyllir uchod, a hefyd i gyfeiriadau mewn unrhyw offeryn cyfreithiol arall 
(megis gweithred, ewyllys, contract neu les) neu unrhyw ddogfen arall. 
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174. Mae adran 34(3) yn cadw hawliau ac atebolrwyddau a gododd tra oedd y 
ddeddfwriaeth mewn grym, ac yn galluogi i gamau gael eu cymryd i orfodi’r 
hawliau hynny a’r atebolrwyddau hynny ar ôl i’r ddeddfwriaeth gael ei diddymu. Er 
enghraifft, pe bai person yn cyflawni trosedd o dan gyfraith a ddiddymwyd ar ôl i’r 
drosedd gael ei chyflawni ond cyn i’r mater gael ei ddwyn i brawf, mae adran 34(3) 
yn golygu bod modd o hyd roi’r person ar brawf a’i gosbi o dan y gyfraith honno. 
 

175. Yn debyg i adran 33, bydd adran 34 yn gweithredu pan fo Deddf Cynulliad neu is-
offeryn Cymreig yn diddymu neu’n dirymu unrhyw Ddeddf Cynulliad neu Fesur 
Cynulliad, unrhyw Ddeddf gan Senedd y DU, unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol 
UE a ddargedwir, neu unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o dan unrhyw un neu ragor 
o’r mathau hynny o ddeddfwriaeth. Yn wahanol i adran 33, bydd hefyd yn gymwys 
pan ddaw Deddf dros dro gan y Cynulliad neu is-offeryn Cymreig dros dro i ben, yn 
rhinwedd adran 37(2). 
 

176. Bwriedir i adran 34 gael yr un effaith ag adran 16 o Ddeddf 1978. Yr unig newid yw 
yr ymdrinnir â diddymu deddfiad a oedd gynt yn dileu rheol yn y gyfraith gyffredin 
yn adran 33, yn hytrach nag yn yr adran hon.  
 

177. Mae adran 34 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. 
 

Adran 35 – Effaith ailddeddfu 
178. Mae adran 35 yn gweithredu pan: 

 
a. bo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn diddymu neu’n dirymu 

darpariaeth mewn unrhyw Ddeddf Cynulliad neu Fesur Cynulliad, unrhyw 
Ddeddf gan Senedd y DU, unrhyw ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a 
ddargedwir, neu unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o dan unrhyw un neu 
ragor o’r mathau hynny o ddeddfwriaeth; a 

 
b. bo Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig yn ailddeddfu’r ddarpariaeth a 

ddiddymwyd neu a ddirymwyd. 
 

179. Yn rhinwedd adran 37(2), bydd yr adran hon hefyd yn gymwys pan fo Deddf dros 
dro gan y Cynulliad neu is-offeryn Cymreig dros dro yn dod i ben ac yn cael ei 
hailddeddfu neu ei ailddeddfu gan Ddeddf arall gan y Cynulliad neu gan is-offeryn 
Cymreig arall. 
 

180. Yn yr achosion hynny, mae adran 35(2) yn golygu bod cyfeiriad at y ddarpariaeth 
sydd wedi ei diddymu neu wedi ei dirymu (neu sydd wedi dod i ben) i’w ddarllen 
fel pe bai’n cyfeiriad at y ddarpariaeth fel y’i hailddeddfir. Mae adran 35(2) yn 
gymwys i gyfeiriadau yn unrhyw un neu ragor o’r mathau o ddeddfwriaeth a 
grybwyllir uchod, a hefyd i gyfeiriadau mewn unrhyw offeryn cyfreithiol arall 
(megis gweithred, ewyllys, contract neu les) neu unrhyw ddogfen arall. 
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174. Section 34(3) preserves rights and liabilities that arose while the legislation was in 
force, and enables steps to be taken to enforce those rights and liabilities after the 
legislation has been repealed. For example, if a person committed an offence under a 
law which was repealed after the offence was committed but prior to the matter being 
brought to trial, section 34(3) means that the person can still be tried and punished 
under that law. 
 

175. Like section 33, section 34 will operate where an Assembly Act or Welsh subordinate 
instrument repeals or revokes any Assembly Act or Measure, Act of the UK 
Parliament, retained direct EU legislation, or any subordinate legislation made under 
any of those kinds of legislation. Unlike section 33, it will also apply where a 
temporary Assembly Act or Welsh subordinate instrument expires, by virtue of 
section 37(2). 
 

176. Section 34 is intended to have the same effect as section 16 of the 1978 Act. The only 
change is that the repeal of an enactment which previously abolished a rule of common 
law is dealt with in section 33 rather than in this section.  
 

177. Section 34 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. 
 

Section 35 – Effect of re-enactment 
178. Section 35 operates where: 

 
a. an Assembly Act or Welsh subordinate instrument repeals or revokes a 

provision in any Assembly Act or Measure, Act of the UK Parliament, retained 
direct EU legislation, or any subordinate legislation made under any of those 
types of legislation; and 

 
b. an Assembly Act or Welsh subordinate instrument re-enacts the provision that 

is repealed or revoked. 
 

179. By virtue of section 37(2), this section will also apply where a temporary Assembly Act 
or Welsh subordinate instrument expires and is re-enacted by another Assembly Act 
or Welsh subordinate instrument. 
 

180. In those cases, section 35(2) means that a reference to the provision which has been 
repealed or revoked (or has expired) is to be read as a reference to the provision as re-
enacted. Section 35(2) applies to references in any of the kinds of legislation mentioned 
above, and also to references in any other legal instrument (such as a deed, will, 
contract or lease) or any other document. 
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181. Yn ymarferol, lle bynnag y bo modd, byddai’r deddfiad diddymu neu ddirymu (neu 
ddeddfiad arall) yn gwneud yr holl ddiwygiadau angenrheidiol i bob cyfeiriad at y 
darpariaethau a ddiddymwyd. Ond rhag ofn nad yw hynny’n digwydd, bydd adran 
35(2) yn darparu trefniant defnyddiol wrth gefn, ac yn sicrhau bod deddfiadau sy’n 
cyfeirio at y darpariaethau hynny yn parhau i weithredu. 
 

182. Mae adran 35(3) a (4) yn darparu bod unrhyw is-ddeddfwriaeth sydd wedi ei 
gwneud, ac unrhyw bethau eraill sydd wedi eu gwneud, o dan ddarpariaeth a 
ddiddymwyd sydd wedi ei hailddeddfu i’w trin fel pe baent wedi eu gwneud o dan 
yr ailddeddfiad. 
 

183. Mae adran 35 yn cyfateb i adran 17(2) o Ddeddf 1978, ond mae rhai gwahaniaethau 
rhyngddynt. Nid yw adran 17(2) ond yn gweithredu pan ddarperir ar gyfer y 
diddymiad a’r ailddeddfiad yn yr un Ddeddf. Bydd adran 35 yn gweithredu pan fo 
un Ddeddf Cynulliad neu un is-offeryn Cymreig yn darparu ar gyfer y diddymiad, a 
phan fo Deddf Cynulliad wahanol neu is-offeryn Cymreig gwahanol yn darparu ar 
gyfer yr ailddeddfiad. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws dibynnu ar adran 34 pan fo 
angen. Er enghraifft, mewn ymarfer cydgrynhoi, efallai y bydd yn ddymunol cael un 
Ddeddf sy’n nodi’r gyfraith wedi ei chydgrynhoi, a Deddf arall sy’n ymdrin â phob 
un o’r diddymiadau a’r diwygiadau canlyniadol. 
 

184. Yn ychwanegol, er bod adran 17(2)(a) yn darparu bod cyfeiriad at y deddfiad a 
ddiddymir i’w ddehongli fel pe bai’n gyfeiriad at y ddarpariaeth a ailddeddfir, mae 
adran 35(2) yn darparu bod y cyfeiriad i’w ddarllen fel “(neu fel pe bai’n cynnwys)” 
cyfeiriad at yr ailddeddfiad. Bwriedir i hyn egluro y gall fod angen i’r cyfeiriad 
barhau i weithredu fel cyfeiriad at y deddfiad a ddiddymwyd ac at yr ailddeddfiad 
fel ei gilydd. Er enghraifft, os bydd Deddf Cynulliad yn diwygio Deddf gan Senedd y 
DU fel nad yw’n gymwys i Gymru mwyach, ac yn ailddatgan darpariaethau’r 
Ddeddf honno a oedd yn gymwys i Gymru, efallai y bydd cyfeiriadau at y Ddeddf 
gan Senedd y DU y mae angen iddynt gael eu trin fel pe baent yn gyfeiriadau at y 
Ddeddf honno a’r Ddeddf Cynulliad newydd.  
 

185. Mae’r cyfeiriad yn adran 35(2) at unrhyw “offeryn neu ddogfen” yn cyfateb i’r 
ddarpariaeth a wneir gan adran 23(3) o Ddeddf 1978 i adran 17(2)(a) fod yn gymwys 
i “any deed or other instrument or document”. Nid yw adran 35(2) yn cyfeirio’n 
benodol at weithredoedd gan nad oes amheuaeth bod gweithredoedd yn 
“offerynnau”. Nid yw darpariaethau sy’n addasu cyfeiriadau o ganlyniad i 
newidiadau deddfwriaethol fel arfer yn neilltuo gweithredoedd ar gyfer eu crybwyll 
ar wahân. 
 

186. Mae adran 35 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. 
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181. Yn ymarferol, lle bynnag y bo modd, byddai’r deddfiad diddymu neu ddirymu (neu 
ddeddfiad arall) yn gwneud yr holl ddiwygiadau angenrheidiol i bob cyfeiriad at y 
darpariaethau a ddiddymwyd. Ond rhag ofn nad yw hynny’n digwydd, bydd adran 
35(2) yn darparu trefniant defnyddiol wrth gefn, ac yn sicrhau bod deddfiadau sy’n 
cyfeirio at y darpariaethau hynny yn parhau i weithredu. 
 

182. Mae adran 35(3) a (4) yn darparu bod unrhyw is-ddeddfwriaeth sydd wedi ei 
gwneud, ac unrhyw bethau eraill sydd wedi eu gwneud, o dan ddarpariaeth a 
ddiddymwyd sydd wedi ei hailddeddfu i’w trin fel pe baent wedi eu gwneud o dan 
yr ailddeddfiad. 
 

183. Mae adran 35 yn cyfateb i adran 17(2) o Ddeddf 1978, ond mae rhai gwahaniaethau 
rhyngddynt. Nid yw adran 17(2) ond yn gweithredu pan ddarperir ar gyfer y 
diddymiad a’r ailddeddfiad yn yr un Ddeddf. Bydd adran 35 yn gweithredu pan fo 
un Ddeddf Cynulliad neu un is-offeryn Cymreig yn darparu ar gyfer y diddymiad, a 
phan fo Deddf Cynulliad wahanol neu is-offeryn Cymreig gwahanol yn darparu ar 
gyfer yr ailddeddfiad. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws dibynnu ar adran 34 pan fo 
angen. Er enghraifft, mewn ymarfer cydgrynhoi, efallai y bydd yn ddymunol cael un 
Ddeddf sy’n nodi’r gyfraith wedi ei chydgrynhoi, a Deddf arall sy’n ymdrin â phob 
un o’r diddymiadau a’r diwygiadau canlyniadol. 
 

184. Yn ychwanegol, er bod adran 17(2)(a) yn darparu bod cyfeiriad at y deddfiad a 
ddiddymir i’w ddehongli fel pe bai’n gyfeiriad at y ddarpariaeth a ailddeddfir, mae 
adran 35(2) yn darparu bod y cyfeiriad i’w ddarllen fel “(neu fel pe bai’n cynnwys)” 
cyfeiriad at yr ailddeddfiad. Bwriedir i hyn egluro y gall fod angen i’r cyfeiriad 
barhau i weithredu fel cyfeiriad at y deddfiad a ddiddymwyd ac at yr ailddeddfiad 
fel ei gilydd. Er enghraifft, os bydd Deddf Cynulliad yn diwygio Deddf gan Senedd y 
DU fel nad yw’n gymwys i Gymru mwyach, ac yn ailddatgan darpariaethau’r 
Ddeddf honno a oedd yn gymwys i Gymru, efallai y bydd cyfeiriadau at y Ddeddf 
gan Senedd y DU y mae angen iddynt gael eu trin fel pe baent yn gyfeiriadau at y 
Ddeddf honno a’r Ddeddf Cynulliad newydd.  
 

185. Mae’r cyfeiriad yn adran 35(2) at unrhyw “offeryn neu ddogfen” yn cyfateb i’r 
ddarpariaeth a wneir gan adran 23(3) o Ddeddf 1978 i adran 17(2)(a) fod yn gymwys 
i “any deed or other instrument or document”. Nid yw adran 35(2) yn cyfeirio’n 
benodol at weithredoedd gan nad oes amheuaeth bod gweithredoedd yn 
“offerynnau”. Nid yw darpariaethau sy’n addasu cyfeiriadau o ganlyniad i 
newidiadau deddfwriaethol fel arfer yn neilltuo gweithredoedd ar gyfer eu crybwyll 
ar wahân. 
 

186. Mae adran 35 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. 
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181. In practice, wherever possible the repealing or revoking enactment (or another 
enactment) would make the necessary amendments to all references to the repealed 
provisions. But in case that does not happen, section 35(2) will provide a useful 
backstop, and ensure that enactments which refer to those provisions continue to 
operate. 
 

182. Section 35(3) and (4) provide that any subordinate legislation that has been made, and 
any other things that have been done, under a repealed provision which has been re-
enacted are to be treated as having been made or done under the re-enactment. 
 

183. Section 35 is equivalent to section 17(2) of the 1978 Act, but there are some differences 
between them. Section 17(2) only operates where the repeal and re-enactment are 
provided for in the same Act. Section 35 will operate where the repeal is provided for 
in one Assembly Act or Welsh subordinate instrument, and the re-enactment is 
provided for in a different Assembly Act or Welsh subordinate instrument. This will 
make it easier to rely on section 34 where necessary. For example, in a consolidation 
exercise it may be desirable to have one Act setting out the consolidated law, and 
another Act which deals with all of the repeals and consequential amendments. 
 

184. In addition, whereas section 17(2)(a) provides that a reference to the repealed 
enactment “shall be construed as” a reference to the re-enacted provision, section 35(2) 
provides that the reference is to be read as “(or as including)” a reference to the re-
enactment. This is intended to clarify that the reference may need to continue to 
operate as a reference to both the repealed enactment and the re-enactment. For 
example, if an Assembly Act amends an Act of the UK Parliament so that it no longer 
applies to Wales, and restates the provisions of that Act that applied to Wales, there 
may be references to the Act of the UK Parliament that need to be treated as references 
to both that Act and the new Assembly Act.  
 

185. The reference in section 35(2) to any “instrument or document” corresponds to the 
provision made by section 23(3) of the 1978 Act for section 17(2)(a) to apply to “any 
deed or other instrument or document”. Section 35(2) does not make express reference 
to deeds because there is no doubt that deeds are “instruments”. Provisions modifying 
references as a consequence of legislative changes do not normally single out deeds 
for separate mention. 
 

186. Section 35 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. 
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Adran 36 – Cyfeirio at Ddeddf Cynulliad yn ôl ei henw byr ar ôl iddi gael ei 
diddymu 
187. Darperir ar gyfer enw byr Deddf Cynulliad fel rheol mewn darpariaeth yn y Ddeddf 

ei hunan, ac fel y mae’r enw yn awgrymu, mae’n darparu enw byr a chyfleus y gellir 
ei ddefnyddio mewn deddfwriaeth arall i gyfeirio at y Ddeddf. Effaith adran 36 yw 
cadw dilysrwydd cyfeiriadau at Ddeddf yn ôl ei henw byr hyd yn oed ar ôl i’r 
Ddeddf, a’r ddarpariaeth sy’n ymwneud â’i henw byr, gael eu diddymu. Yn 
rhinwedd adran 37(2), mae adran 35 hefyd yn gymwys i enw byr Deddf dros dro 
gan y Cynulliad sy’n dod i ben. 
 

188. Mae adran 36 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’n 
cyfateb i adran 19(2) o Ddeddf 1978. 
 

Adran 37 – Ystyr diddymu a dirymu yn y Rhan hon 
189. Mae adran 37 yn gwneud darpariaeth ynghylch ystyr cyfeiriadau at ddiddymu a 

dirymu deddfwriaeth yn Rhan 2.  
 

190. Yn ôl y gyfraith gyffredin, mae “diddymu” a “dirymu” yn cynnwys nid yn unig 
ddiddymiadau a dirymiadau datganedig, ond unrhyw gyfyngu ar effaith deddfiad. 
Mae hyn yn cynnwys Deddf sy’n darparu bod deddfiad arall yn “peidio â chael effaith” 
neu nad yw’n gymwys mwyach mewn perthynas â lle, person neu beth; ac achosion 
pan fo diwygiad i ddeddfiad (neu roi unrhyw beth yn lle’r deddfiad) yn cyfyngu ar 
weithrediad neu effaith y deddfiad mewn unrhyw ffordd15.  
 

191. Bwriedir i adran 37(1) adlewyrchu’r ystyr a fyddai gan ddiddymu a dirymu eisoes 
yn ôl y gyfraith gyffredin. Mae hefyd yn gymwys i’r cyfeiriad at ddileu rheol 
gyfreithiol yn adran 33.  
 

192. Trafodir effeithiau adran 37(2) mewn perthynas â deddfwriaeth dros dro uchod, 
mewn perthynas ag adrannau 34 i 36. Mae deddfwriaeth dros dro yn ddeddfwriaeth 
sy’n cael effaith am gyfnod cyfyngedig yn unig a phan na fo angen cymryd camau 
deddfwriaethol ychwanegol er mwyn iddi gael ei diddymu neu ei dirymu (h.y. bydd 
yn ei diddymu neu’n ei dirymu ei hun ar ôl i’r cyfnod a bennir ddod i ben). 
 

193. Nid yw’r diffiniadau yn yr adran hon yn gymwys y tu allan i Ran 2 (yn wahanol i’r 
diffiniadau yn Atodlen 1, a fydd yn gymwys i holl Ddeddfau’r Cynulliad ac is-
offerynnau Cymreig y bydd Rhan 2 yn gymwys iddynt). 
 

                                            
15 Gweler Adroddiad Comisiwn y Gyfraith a Chomisiwn Cyfraith yr Alban, Interpretation Bill (Rhif 90, 
Gorchmn. 7235, Mehefin 1978), yr Atodiad, paragraff 5. Yn Moakes v Blackwell Colliery Co [1926] 2 KB 
64, 70, y farn oedd bod rhoi, mewn Deddf, gyfeiriad at swm uwch o arian yn lle cyfeiriad at swm o 
arian yn ddiddymiad. 
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Adran 36 – Cyfeirio at Ddeddf Cynulliad yn ôl ei henw byr ar ôl iddi gael ei 
diddymu 
187. Darperir ar gyfer enw byr Deddf Cynulliad fel rheol mewn darpariaeth yn y Ddeddf 

ei hunan, ac fel y mae’r enw yn awgrymu, mae’n darparu enw byr a chyfleus y gellir 
ei ddefnyddio mewn deddfwriaeth arall i gyfeirio at y Ddeddf. Effaith adran 36 yw 
cadw dilysrwydd cyfeiriadau at Ddeddf yn ôl ei henw byr hyd yn oed ar ôl i’r 
Ddeddf, a’r ddarpariaeth sy’n ymwneud â’i henw byr, gael eu diddymu. Yn 
rhinwedd adran 37(2), mae adran 35 hefyd yn gymwys i enw byr Deddf dros dro 
gan y Cynulliad sy’n dod i ben. 
 

188. Mae adran 36 yn cael effaith ac eithrio i’r graddau y mae darpariaeth ddatganedig yn 
cael ei gwneud i’r gwrthwyneb neu y mae’r cyd-destun yn mynnu fel arall. Mae’n 
cyfateb i adran 19(2) o Ddeddf 1978. 
 

Adran 37 – Ystyr diddymu a dirymu yn y Rhan hon 
189. Mae adran 37 yn gwneud darpariaeth ynghylch ystyr cyfeiriadau at ddiddymu a 

dirymu deddfwriaeth yn Rhan 2.  
 

190. Yn ôl y gyfraith gyffredin, mae “diddymu” a “dirymu” yn cynnwys nid yn unig 
ddiddymiadau a dirymiadau datganedig, ond unrhyw gyfyngu ar effaith deddfiad. 
Mae hyn yn cynnwys Deddf sy’n darparu bod deddfiad arall yn “peidio â chael effaith” 
neu nad yw’n gymwys mwyach mewn perthynas â lle, person neu beth; ac achosion 
pan fo diwygiad i ddeddfiad (neu roi unrhyw beth yn lle’r deddfiad) yn cyfyngu ar 
weithrediad neu effaith y deddfiad mewn unrhyw ffordd15.  
 

191. Bwriedir i adran 37(1) adlewyrchu’r ystyr a fyddai gan ddiddymu a dirymu eisoes 
yn ôl y gyfraith gyffredin. Mae hefyd yn gymwys i’r cyfeiriad at ddileu rheol 
gyfreithiol yn adran 33.  
 

192. Trafodir effeithiau adran 37(2) mewn perthynas â deddfwriaeth dros dro uchod, 
mewn perthynas ag adrannau 34 i 36. Mae deddfwriaeth dros dro yn ddeddfwriaeth 
sy’n cael effaith am gyfnod cyfyngedig yn unig a phan na fo angen cymryd camau 
deddfwriaethol ychwanegol er mwyn iddi gael ei diddymu neu ei dirymu (h.y. bydd 
yn ei diddymu neu’n ei dirymu ei hun ar ôl i’r cyfnod a bennir ddod i ben). 
 

193. Nid yw’r diffiniadau yn yr adran hon yn gymwys y tu allan i Ran 2 (yn wahanol i’r 
diffiniadau yn Atodlen 1, a fydd yn gymwys i holl Ddeddfau’r Cynulliad ac is-
offerynnau Cymreig y bydd Rhan 2 yn gymwys iddynt). 
 

                                            
15 Gweler Adroddiad Comisiwn y Gyfraith a Chomisiwn Cyfraith yr Alban, Interpretation Bill (Rhif 90, 
Gorchmn. 7235, Mehefin 1978), yr Atodiad, paragraff 5. Yn Moakes v Blackwell Colliery Co [1926] 2 KB 
64, 70, y farn oedd bod rhoi, mewn Deddf, gyfeiriad at swm uwch o arian yn lle cyfeiriad at swm o 
arian yn ddiddymiad. 
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Section 36 – Referring to an Assembly Act by its short title after repeal 
187. The short title of an Assembly Act is generally provided for in a provision in the Act 

itself, and as its name suggests it provides a short and convenient title which can be 
used in other legislation to refer to the Act. Section 36 has the effect of preserving the 
validity of references to an Act by its short title even after the Act, and the provision 
which concerns its short title, have been repealed. By virtue of section 37(2), section 35 
also applies to the short title of a temporary Assembly Act which expires. 
 

188. Section 36 has effect except to the extent that express provision is made to the contrary 
or the context requires otherwise. It is equivalent to section 19(2) of the 1978 Act. 
 

Section 37 – Meaning of repeal and revocation in this Part 
189. Section 37 makes provision about the meaning of references to the repeal and 

revocation of legislation in Part 2.  
 

190. At common law, “repeal” and “revoke” include not just express repeals and 
revocations, but any limitation of the effect of an enactment. This includes an Act 
which provides that another enactment “ceases to have effect” or that it no longer applies 
in relation to a place, person or thing; and cases where an amendment to an enactment 
(or the substitution of anything for the enactment) in any way limits the operation or 
effect of the enactment7.  
 

191. Section 37(1) is intended to reflect the meaning that repeal and revocation would 
already have at common law. It also applies to the reference to the abolition of a rule 
of law in section 33.  
 

192. The effects of section 37(2) in relation to temporary legislation are discussed above in 
relation to sections 34 to 36. Temporary legislation is legislation that has effect only for 
a limited duration and which does not require additional legislative action to be taken 
for it to be repealed or revoked (i.e. it will repeal or revoke itself after the duration 
specified comes to an end).  
 

193. The definitions in this section do not apply outside Part 2 (unlike the definitions in 
Schedule 1, which will apply to all Assembly Acts and Welsh subordinate instruments 
to which Part 2 will apply). 

 
  

                                            
7 See Report of the Law Commission and Scottish Law Commission, Interpretation Bill (Law Com No 
90, Cmnd 7235, June 1978), Appendix, paragraph 5. In Moakes v Blackwell Colliery Co [1926] 2 KB 64, 70, 
the replacement in an Act of a reference to an amount of money with a reference to a higher amount 
of money was held to be a repeal. 
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RHAN 3: AMRYWIOL 
Adran 38 – Pŵer i ddisodli disgrifiadau o ddyddiadau ac amseroedd yn 
neddfwriaeth Cymru 
194. Mae adran 38(1) yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru i ddiwygio deddfwriaeth 

Cymru sy’n cynnwys disgrifiad o ddyddiad neu amser, drwy fewnosod cyfeiriad at 
y gwir ddyddiad neu amser unwaith y mae’n hysbys. Mae’r pŵer ar gael pan fo 
dyddiad neu amser yn cael ei ddisgrifio drwy gyfeirio at ddyfodiad deddfiad i rym 
neu unrhyw ddigwyddiad arall. Er enghraifft, os yw Deddf Cynulliad yn cyfeirio at 
bethau a wneir ar neu ar ôl “y diwrnod y daw adran 10 i rym”, ac mae adran 10 yn 
cael ei dwyn i rym ar 1 Ionawr 2018, gellid diwygio’r Ddeddf i gyfeirio at bethau a 
wneir ar neu ar ôl “1 Ionawr 2018”. 
 

195. Ni chaniateir i’r pŵer yn adran 38(1) gael ei ddefnyddio i newid effaith y 
ddeddfwriaeth o dan sylw, ond dim ond er mwyn newid y ffordd y mae’r effaith 
honno yn cael ei mynegi. Diben y pŵer yw gwneud deddfwriaeth yn symlach ac yn 
fwy hygyrch. Bydd rheoliadau o dan adran 38(1) yn golygu y bydd pobl sy’n darllen 
testun cyfredol y ddeddfwriaeth yn gallu deall cyfeiriadau at ddyddiadau neu 
amseroedd heb yr angen i gyfeirio at ddeddfwriaeth arall neu ddogfennau eraill 
(megis gorchmynion cychwyn). 
 

196. Pan fo dyddiad yn cael ei fewnosod, gall fod yn ddefnyddiol i ddarllenwyr wybod 
arwyddocâd y dyddiad hwnnw. Felly, mae adran 38(2) yn galluogi i reoliadau o dan 
adran 38(1) ychwanegu esboniad o’r dyddiad y maent yn ei fewnosod. Er enghraifft, 
gallai fod yn ddefnyddiol weithiau roi “1 Ionawr 2018 (y diwrnod y daeth adran 10 i 
rym)” yn lle “y diwrnod y daw adran 10 i rym”. 
 

197. Mae is-adran (2) hefyd yn rhoi pŵer i wneud diwygiadau, diddymiadau a 
dirymiadau canlyniadol. Er enghraifft, pe bai deddfwriaeth Cymru yn cynnwys 
cyfeiriadau at “diwrnod penodedig” a ddisodlwyd gan gyfeiriadau at y gwir 
ddiwrnod a benodwyd, gallai diwygiad gael ei wneud i ddileu’r diffiniad o’r 
“diwrnod penodedig”. 
 

198. Mae is-adran (3) yn nodi deddfwriaeth Cymru y caniateir iddi gael ei diwygio o dan 
yr adran hon, i gynnwys deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth a wneir gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Gweinidogion Cymru, a deddfiadau eraill i’r 
graddau y maent wedi eu diwygio gan y mathau hynny o ddeddfwriaeth. Caniateir 
i’r pŵer hwn gael ei ddefnyddio i ddiwygio deddfwriaeth bresennol a deddfwriaeth 
a ddeddfir ar ôl i’r adran hon ddod i rym. 
 

Adran 39 – Pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth ar ffurfiau gwahanol 
199. Ers 2014, mae Deddfau Cynulliad a Deddfau gan Senedd y DU fel arfer wedi rhoi 

pwerau i Weinidogion Cymru i wneud is-ddeddfwriaeth ar ffurf rheoliadau yn 
hytrach na gorchmynion neu reolau. Fodd bynnag, mae gan Weinidogion Cymru 
lawer o bwerau o hyd i wneud gorchmynion a rheolau o dan ddeddfwriaeth 
gynharach. Mae’r adran hon yn galluogi Gweinidogion Cymru i arfer pwerau i 
wneud rheoliadau, rheolau neu orchmynion drwy wneud unrhyw un o’r ffurfiau 
eraill hynny ar is-ddeddfwriaeth. Er enghraifft, gallai pŵer i wneud gorchmynion 
gael ei arfer i wneud rheoliadau yn lle hynny.  
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RHAN 3: AMRYWIOL 
Adran 38 – Pŵer i ddisodli disgrifiadau o ddyddiadau ac amseroedd yn 
neddfwriaeth Cymru 
194. Mae adran 38(1) yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru i ddiwygio deddfwriaeth 

Cymru sy’n cynnwys disgrifiad o ddyddiad neu amser, drwy fewnosod cyfeiriad at 
y gwir ddyddiad neu amser unwaith y mae’n hysbys. Mae’r pŵer ar gael pan fo 
dyddiad neu amser yn cael ei ddisgrifio drwy gyfeirio at ddyfodiad deddfiad i rym 
neu unrhyw ddigwyddiad arall. Er enghraifft, os yw Deddf Cynulliad yn cyfeirio at 
bethau a wneir ar neu ar ôl “y diwrnod y daw adran 10 i rym”, ac mae adran 10 yn 
cael ei dwyn i rym ar 1 Ionawr 2018, gellid diwygio’r Ddeddf i gyfeirio at bethau a 
wneir ar neu ar ôl “1 Ionawr 2018”. 
 

195. Ni chaniateir i’r pŵer yn adran 38(1) gael ei ddefnyddio i newid effaith y 
ddeddfwriaeth o dan sylw, ond dim ond er mwyn newid y ffordd y mae’r effaith 
honno yn cael ei mynegi. Diben y pŵer yw gwneud deddfwriaeth yn symlach ac yn 
fwy hygyrch. Bydd rheoliadau o dan adran 38(1) yn golygu y bydd pobl sy’n darllen 
testun cyfredol y ddeddfwriaeth yn gallu deall cyfeiriadau at ddyddiadau neu 
amseroedd heb yr angen i gyfeirio at ddeddfwriaeth arall neu ddogfennau eraill 
(megis gorchmynion cychwyn). 
 

196. Pan fo dyddiad yn cael ei fewnosod, gall fod yn ddefnyddiol i ddarllenwyr wybod 
arwyddocâd y dyddiad hwnnw. Felly, mae adran 38(2) yn galluogi i reoliadau o dan 
adran 38(1) ychwanegu esboniad o’r dyddiad y maent yn ei fewnosod. Er enghraifft, 
gallai fod yn ddefnyddiol weithiau roi “1 Ionawr 2018 (y diwrnod y daeth adran 10 i 
rym)” yn lle “y diwrnod y daw adran 10 i rym”. 
 

197. Mae is-adran (2) hefyd yn rhoi pŵer i wneud diwygiadau, diddymiadau a 
dirymiadau canlyniadol. Er enghraifft, pe bai deddfwriaeth Cymru yn cynnwys 
cyfeiriadau at “diwrnod penodedig” a ddisodlwyd gan gyfeiriadau at y gwir 
ddiwrnod a benodwyd, gallai diwygiad gael ei wneud i ddileu’r diffiniad o’r 
“diwrnod penodedig”. 
 

198. Mae is-adran (3) yn nodi deddfwriaeth Cymru y caniateir iddi gael ei diwygio o dan 
yr adran hon, i gynnwys deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth a wneir gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Gweinidogion Cymru, a deddfiadau eraill i’r 
graddau y maent wedi eu diwygio gan y mathau hynny o ddeddfwriaeth. Caniateir 
i’r pŵer hwn gael ei ddefnyddio i ddiwygio deddfwriaeth bresennol a deddfwriaeth 
a ddeddfir ar ôl i’r adran hon ddod i rym. 
 

Adran 39 – Pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth ar ffurfiau gwahanol 
199. Ers 2014, mae Deddfau Cynulliad a Deddfau gan Senedd y DU fel arfer wedi rhoi 

pwerau i Weinidogion Cymru i wneud is-ddeddfwriaeth ar ffurf rheoliadau yn 
hytrach na gorchmynion neu reolau. Fodd bynnag, mae gan Weinidogion Cymru 
lawer o bwerau o hyd i wneud gorchmynion a rheolau o dan ddeddfwriaeth 
gynharach. Mae’r adran hon yn galluogi Gweinidogion Cymru i arfer pwerau i 
wneud rheoliadau, rheolau neu orchmynion drwy wneud unrhyw un o’r ffurfiau 
eraill hynny ar is-ddeddfwriaeth. Er enghraifft, gallai pŵer i wneud gorchmynion 
gael ei arfer i wneud rheoliadau yn lle hynny.  
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PART 3: MISCELLANEOUS 
Section 38 – Power to replace descriptions of dates and times in Welsh legislation 
194. Section 38(1) gives the Welsh Ministers a power to amend Welsh legislation which 

contains a description of a date or time, by inserting a reference to the actual date or 
time once it is known. The power is available where a date or time is described by 
reference to the coming into force of an enactment or the occurrence of any other event. 
For example, if an Assembly Act refers to things done on or after “the day on which 
section 10 comes into force”, and section 10 is brought into force on 1 January 2018, the 
Act could be amended to refer to things done on or after “1 January 2018”. 
 

195. The power in section 38(1) cannot be used to change the effect of the legislation in 
question, but only to change the way in which that effect is expressed. The purpose of 
the power is to make legislation simpler and more accessible. Regulations under 
section 38(1) will mean that people reading the up-to-date text of the legislation will 
be able to understand references to dates or times without needing to refer to other 
legislation or documents (such as commencement orders). 
 

196. Where a date is inserted, readers may find it helpful to know the significance of that 
date. Section 38(2) therefore enables regulations under section 38(1) to add an 
explanation of the date they insert. For example, it might sometimes be helpful to 
replace “the day on which section 10 comes into force” with “1 January 2018 (the day 
on which section 10 came into force)”. 
 

197. Subsection (2) also confers a power to make consequential amendments, repeals and 
revocations. For example, if Welsh legislation contained references to an “appointed 
day,” which were replaced with references to the actual day that was appointed, an 
amendment might be made to remove the definition of the “appointed day”. 
 

198. Subsection (3) identifies the Welsh legislation that may be amended under this section, 
to include primary and secondary legislation made by the National Assembly for 
Wales and the Welsh Ministers, and other enactments so far as they are amended by 
those types of legislation. The power may be used to amend both existing legislation 
and legislation enacted after this section comes into force. 
 

Section 39 – Power to make subordinate legislation in different forms 
199. Since 2014, Assembly Acts and Acts of the UK Parliament have usually given the 

Welsh Ministers powers to make subordinate legislation in the form of regulations 
rather than orders or rules. However, the Welsh Ministers still have many powers to 
make orders and rules under earlier legislation. This section enables the Welsh 
Ministers to exercise powers to make regulations, rules or orders by making any other 
of those forms of subordinate legislation. For example, a power to make orders could 
instead be exercised to make regulations.  
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200. Bwriedir i adran 39 unioni’r sefyllfa pan fo’n angenrheidiol gwneud nifer o wahanol 
reoliadau, rheolau neu orchmynion er mwyn rhoi effaith i un polisi. Mae’n gymwys i 
is-ddeddfwriaeth a wneir drwy offeryn statudol, a’i diben yw galluogi i wahanol 
ffurfiau ar is-ddeddfwriaeth gael eu cyfuno yn yr un offeryn. Mae gwneud un 
offeryn statudol yn gallu bod yn gyfleus, nid yn unig yn weinyddol ond hefyd er 
mwyn galluogi’r ddeddfwriaeth i ddweud ei stori mewn ffordd fwy cydlynol. 
 

201. Mae is-adran (2) yn ei gwneud yn glir nad yw gwneud is-ddeddfwriaeth ar ffurf 
wahanol o dan yr adran hon yn effeithio ar y weithdrefn ar gyfer gwneud offeryn. Er 
enghraifft, os defnyddir pŵer i wneud gorchymyn mewn Deddf i wneud rheoliadau 
gan ddibynnu ar yr adran hon, mae’r weithdrefn a fyddai’n gymwys i orchmynion o 
dan y Ddeddf yn gymwys o hyd. 
 

202. Pan fo deddfwriaeth arall, offerynnau cyfreithiol neu ddogfennau cyfreithiol yn 
cynnwys cyfeiriadau at reoliadau, rheolau neu orchmynion a wneir o dan bwerau 
penodol, mae is-adran (3) yn addasu’r cyfeiriadau hynny i ystyried y posibilrwydd y 
caniateir i is-ddeddfwriaeth o dan y pwerau hynny gael ei gwneud ar ffurf wahanol 
o ganlyniad i’r adran hon. 
 

203. Mae adran 39 yn gymwys ni waeth beth fo ffynhonnell pŵer neu ddyletswydd 
Gweinidogion Cymru i wneud is-ddeddfwriaeth, ac ni waeth pryd y rhoddwyd y 
pŵer neu y gosodwyd y ddyletswydd. Fodd bynnag, mae is-adran (4) yn darparu na 
chaniateir i’r pŵer yn yr adran hon gael ei ddefnyddio pan fo Gweinidogion Cymru 
yn gwneud is-ddeddfwriaeth sy’n gymwys ac eithrio o ran Cymru o dan Ddeddf gan 
Senedd y DU neu ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir. Mewn geiriau 
eraill, caniateir i’r pŵer gael ei ddefnyddio pan fo Gweinidogion Cymru yn gwneud 
is-ddeddfwriaeth o dan Ddeddf Cynulliad neu Fesur Cynulliad, a phan fônt yn 
gwneud darpariaeth nad yw’n gymwys ond o ran Cymru o dan Ddeddf gan Senedd 
y DU neu ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir. 
 

Adran 40 – Cyfuno is-ddeddfwriaeth sy’n ddarostyngedig i weithdrefnau 
gwahanol yn y Cynulliad 
204. Mae adran 40 yn gwneud darpariaeth ynghylch cyfuno, mewn un offeryn statudol, 

is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru drwy ddefnyddio pwerau 
gwahanol y mae gweithdrefnau gwahanol yn y Cynulliad yn gymwys iddynt. Mae’n 
sicrhau bod yr offeryn yn ddarostyngedig i’r weithdrefn lymaf o’r gweithdrefnau a 
fyddai fel arall yn gymwys. Er enghraifft, os yw offeryn statudol yn cynnwys rhai 
darpariaethau a fyddai’n ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol a rhai 
darpariaethau a fyddai’n ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol, mae’r adran hon 
yn golygu bod y weithdrefn gadarnhaol yn gymwys i’r offeryn cyfan (ac nid yw’r 
weithdrefn negyddol yn gymwys). 
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200. Section 39 is intended to remedy the situation where it is necessary to make a number 
of different regulations, rules or orders to give effect to a single policy. It applies to 
subordinate legislation that is made by statutory instrument, and its purpose is to 
enable different forms of subordinate legislation to be combined in the same 
instrument. Making a single statutory instrument may not only be administratively 
convenient but may also enable the legislation to tell its story more coherently. 
 

201. Subsection (2) makes clear that making subordinate legislation in a different form 
under this section does not affect the procedure for making an instrument. For 
example, if an order-making power in an Act is used to make regulations in reliance 
on this section, the procedure that would apply to orders under the Act still applies. 
 

202. Where other legislation, legal instruments or documents contain references to 
regulations, rules or orders made under particular powers, subsection (3) adapts those 
references to take account of the possibility that subordinate legislation under those 
powers may be made in a different form as a result of this section. 
 

203. Section 39 applies regardless of the source of the Welsh Ministers’ power or duty to 
make subordinate legislation, and regardless of when the power was conferred or the 
duty was imposed. However, subsection (4) provides that the power in this section 
cannot be used where the Welsh Ministers make subordinate legislation that applies 
otherwise than in relation to Wales under an Act of the UK Parliament or retained 
direct EU legislation. In other words, the power can be used where the Welsh Ministers 
make subordinate legislation under an Assembly Act or Measure, and where they 
make provision that applies only in relation to Wales under an Act of the UK 
Parliament or retained direct EU legislation. 
 

Section 40 – Combining subordinate legislation subject to different Assembly 
procedures 
204. Section 40 makes provision about the combination in a single statutory instrument of 

subordinate legislation made by the Welsh Ministers using different powers to which 
different Assembly procedures apply. It ensures that the instrument is subject to the 
most stringent of the procedures that would otherwise apply. For example, if a 
statutory instrument contains some provisions that would attract the affirmative 
procedure and some provisions that would attract the negative procedure, this section 
means that the affirmative procedure applies to the whole instrument (and that the 
negative procedure does not apply). 
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205. Mae llawer o Ddeddfau eisoes yn ystyried cyfuno, mewn un offeryn, is-
ddeddfwriaeth a wneir o dan bwerau gwahanol o fewn yr un Ddeddf, hyd yn oed 
pan fyddai’r pwerau hynny fel arfer yn ddarostyngedig i weithdrefnau gwahanol. Er 
enghraifft, caiff Deddf ddarparu bod unrhyw offeryn sy’n cynnwys rheoliadau o dan 
bwerau penodol yn y Ddeddf yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol (pa un a 
yw hefyd yn cynnwys rheoliadau o dan bwerau eraill ai peidio), a bod y weithdrefn 
negyddol yn gymwys i unrhyw offeryn arall sy’n cynnwys rheoliadau o dan y 
Ddeddf (h.y. unrhyw offeryn nad yw’n cynnwys rheoliadau o dan y pwerau sy’n 
ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol). 
 

206. Fodd bynnag, nid yw darpariaethau ynghylch gweithdrefn y Cynulliad ar gyfer 
offerynnau statudol bob amser yn ymdrin â’r mater hwn, ac fel arfer, nid ydynt yn 
darparu ar gyfer cyfuno yn yr un offeryn ddarpariaethau sy’n ddarostyngedig i 
weithdrefnau gwahanol a wneir o dan Ddeddfau gwahanol. Diben adran 40 yw 
hwyluso cyfuno mewn un offeryn statudol ddarpariaethau sy’n ddarostyngedig i 
weithdrefnau gwahanol, pa un a ydynt wedi eu gwneud o dan bwerau yn yr un 
Ddeddf neu mewn Deddfau gwahanol, ac er mwyn osgoi unrhyw drafferthion 
gweithdrefnol a fyddai’n cael eu hachosi drwy gyfuno darpariaethau yn y ffordd 
hon. 
 

207. Mae is-adran (1) yn cyflawni hyn drwy ddarparu, pan fyddai mwy nag un 
weithdrefn yn y Cynulliad yn gymwys, mai dim ond pa un bynnag o’r 
gweithdrefnau hynny a grybwyllir gyntaf yn is-adran (2) sy’n gymwys. Mae is-adran 
(2) wedyn yn rhestru’r mathau gwahanol o weithdrefnau’r Cynulliad mewn trefn 
ddisgynnol gan ddechrau â’r weithdrefn lymaf, sef y weithdrefn gadarnhaol ddrafft 
ym mharagraff (a), ac yn gorffen â dim gweithdrefn ym mharagraff (e). 
 

208. Mae is-adran (3) yn ei gwneud yn glir nad yw gwneud is-ddeddfwriaeth mewn 
offeryn statudol cyfun y mae’r adran hon yn gymwys iddo yn atal Gweinidogion 
Cymru rhag gwneud is-ddeddfwriaeth mewn offerynnau ar wahân yn y dyfodol, 
nac yn effeithio ar y weithdrefn sy’n gymwys i unrhyw offerynnau ar wahân y 
maent yn eu gwneud. Er enghraifft, os yw rheoliadau o dan bŵer a fyddai fel arfer 
yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol wedi cael eu cynnwys mewn offeryn 
statudol sy’n ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol, caiff Gweinidogion Cymru 
wneud rheoliadau pellach o dan y pŵer hwnnw mewn offeryn statudol ar wahân 
sy’n ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol. 
 

RHAN 4: CYFFREDINOL 
Adran 41 ac Atodlen 2 – Diwygiadau canlyniadol a diddymiadau  
209. Mae’r adran hon ac Atodlen 2 yn darparu ar gyfer diwygio Deddf 1978, Deddf 

Llywodraeth Cymru 2006 a Mesur Gwastraff (Cymru) 2010.  
 

210. Mae paragraff 1 o’r Atodlen yn gwneud diwygiadau i Ddeddf 1978 sy’n ganlyniadol 
i Ran 2 o’r Ddeddf. Mae adran 23B newydd o Ddeddf 1978 yn sicrhau nad yw Deddf 
1978 yn gymwys mwyach i Ddeddfau’r Cynulliad ac is-offerynnau Cymreig y mae 
Rhan 2 yn gymwys iddynt, ond bod Deddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys i 
Ddeddfau Cynulliad eraill, Mesurau Cynulliad eraill ac is-offerynnau Cymreig eraill.  
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205. Many Acts already contemplate the combination in a single instrument of subordinate 
legislation made under different powers within the same Act, even where those 
powers would normally attract different procedures. For example, an Act may provide 
that any instrument containing regulations under certain powers in the Act is subject 
to the affirmative procedure (whether or not it also contains regulations under other 
powers), and that the negative procedure applies to “any other” instrument containing 
regulations under the Act (i.e. any instrument that does not contain regulations under 
the powers that attract affirmative procedure). 
 

206. However, provisions about Assembly procedure for statutory instruments do not 
always deal with this issue, and they do not usually cater for the combination in the 
same instrument of provisions subject to different procedures that are made under 
different Acts. The purpose of section 40 is to facilitate the combination in a single 
statutory instrument of provisions that are subject to different procedures, whether 
they are made under powers in the same Act or different Acts, and to avoid any 
procedural difficulties that would be caused by combining provisions in this way. 
 

207. Subsection (1) achieves this by providing that, where more than one Assembly 
procedure would apply, it is only whichever of those procedures is mentioned first in 
subsection (2) that applies. Subsection (2) then lists the different types of Assembly 
procedure from the most stringent to the least stringent, starting with the draft 
affirmative procedure in paragraph (a) and ending with no procedure in paragraph 
(e). 
 

208. Subsection (3) makes clear that making subordinate legislation in a combined statutory 
instrument to which this section applies does not prevent the Welsh Ministers making 
subordinate legislation in separate instruments in the future, or affect the procedure 
that applies to any separate instruments they make. For example, if regulations under 
a power that would normally attract the negative procedure have been included in a 
statutory instrument that is subject to the affirmative procedure, the Welsh Ministers 
may make further regulations under that power in a separate statutory instrument that 
is subject to the negative procedure. 
 

PART 4: GENERAL 
Section 41 and Schedule 2 – Consequential amendments and repeals 
209. This section and Schedule 2 provide for the amendment of the 1978 Act, the 

Government of Wales Act 2006 and the Waste (Wales) Measure 2010.  
 

210. Paragraph 1 of the Schedule makes amendments to the 1978 Act which are 
consequential on Part 2 of the Act. The new section 23B of the 1978 Act ensures that 
the 1978 Act no longer applies to Assembly Acts and Welsh subordinate instruments 
to which Part 2 applies, but that the 1978 Act continues to apply to other Assembly 
Acts, Assembly Measures and Welsh subordinate instruments.  
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211. Mae adran 23B(4) yn ei gwneud yn glir bod adrannau 12 i 14A o Ddeddf 1978 yn 
parhau i fod yn gymwys i bwerau a dyletswyddau presennol (ac i bwerau a 
dyletswyddau o dan Ddeddfau gan Senedd y DU yn y dyfodol) sy’n cael eu harfer i 
wneud is-offerynnau Cymreig ar ôl i Ran 2 o’r Ddeddf hon ddod i rym. Fodd 
bynnag, ni fydd adran 11 o Ddeddf 1978, sy’n darparu bod yr un ystyr i eiriau mewn 
is-ddeddfwriaeth ag sydd iddynt yn y rhiant-Ddeddf, yn gymwys i offerynnau sy’n 
ddarostyngedig i Ran 2. 
 

212. Bydd Deddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys i Ddeddfau, Mesurau ac offerynnau 
sydd wedi eu deddfu cyn i Ran 2 o’r Ddeddf hon ddod i rym. O dan adran 23B(3)(b) 
ac (c), bydd Deddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys hefyd i ddau gategori o offeryn 
a wneir gan Weinidogion Cymru neu awdurdodau Cymreig datganoledig o dan 
Ddeddfau gan Senedd y DU neu ddeddfwriaeth uniongyrchol UE a ddargedwir ar 
ôl i Ran 2 ddod i rym. Bydd yn gymwys i’r offerynnau hynny os ydynt yn cael eu 
gwneud gydag unrhyw berson nad yw’n awdurdod Cymreig datganoledig (e.e. cyd-
offerynnau neu offerynnau cyfansawdd sy’n cynnwys is-ddeddfwriaeth a wneir gan 
Weinidogion Cymru ac Ysgrifennydd Gwladol) neu os ydynt yn cynnwys unrhyw 
ddarpariaethau sy’n gymwys ac eithrio o ran Cymru. 
 

213. Mae adran newydd 23C yn gwneud darpariaeth ynghylch sut y bydd cyfeiriadau yn 
Neddf 1978 at ddeddfiadau a mathau eraill o ddeddfwriaeth yn gweithredu mewn 
perthynas â deddfwriaeth Cymru, gan gynnwys Deddfau’r Cynulliad ac is-
offerynnau Cymreig y mae Rhan 2 o’r Ddeddf yn gymwys iddynt. Bwriedir i’r 
darpariaethau hyn sicrhau bod Deddf 1978 yn parhau i weithredu’n gywir mewn 
perthynas â’r rhyngweithio rhwng deddfwriaeth y mae’r Ddeddf honno yn gymwys 
iddi a deddfwriaeth y mae Rhan 2 o’r Ddeddf hon yn gymwys iddi. 
 

214. Mae paragraff 2 o Atodlen 2 yn gwneud sawl diwygiad i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006. 
 

215. Mae’r diwygiad cyntaf yn ganlyniadol i adran 5 o’r Ddeddf, sy’n darparu ar gyfer 
statws cyfartal testunau deddfwriaeth ddwyieithog Cymru. Mae adran 5 yn 
ailddatgan adran 156(1) o Ddeddf 2006 mewn perthynas â deddfwriaeth y mae Rhan 
2 o’r Ddeddf hon yn gymwys iddi. Felly, mae paragraff 2(2)(a) o Atodlen 2 yn 
diwygio adran 156 o Ddeddf 2006 fel nad yw is-adran (1) yn gymwys i 
ddeddfwriaeth y mae Rhan 2 yn gymwys iddi. Bydd adran 156(1) yn parhau i fod yn 
gymwys i ddeddfwriaeth ddwyieithog arall Cymru (yn bennaf deddfwriaeth sydd 
wedi ei deddfu cyn i Ran 2 ddod i rym yn llawn). 
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212. Bydd Deddf 1978 yn parhau i fod yn gymwys i Ddeddfau, Mesurau ac offerynnau 
sydd wedi eu deddfu cyn i Ran 2 o’r Ddeddf hon ddod i rym. O dan adran 23B(3)(b) 
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213. Mae adran newydd 23C yn gwneud darpariaeth ynghylch sut y bydd cyfeiriadau yn 
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214. Mae paragraff 2 o Atodlen 2 yn gwneud sawl diwygiad i Ddeddf Llywodraeth 
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wedi ei deddfu cyn i Ran 2 ddod i rym yn llawn). 
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211. Section 23B(4) makes clear that sections 12 to 14A of the 1978 Act continue to apply to 
existing powers and duties (and powers and duties under future Acts of the UK 
Parliament) that are exercised to make Welsh subordinate instruments after Part 2 of 
this Act comes into force. However, section 11 of the 1978 Act, which provides that 
words have the same meaning in subordinate legislation as they have in the parent 
Act, will not apply to instruments that are subject to Part 2. 
 

212. The 1978 Act will continue to apply to Acts, Measures and instruments enacted before 
Part 2 of this Act comes into force. Under section 23B(3)(b) and (c), the 1978 Act will 
also continue to apply to two categories of instrument made by the Welsh Ministers or 
devolved Welsh authorities under Acts of the UK Parliament or retained direct EU 
legislation after Part 2 comes into force. It will apply to those instruments if they are 
made with any person who is not a devolved Welsh authority (e.g. joint or composite 
instruments containing subordinate legislation made by the Welsh Ministers and a 
Secretary of State) or if they contain any provisions that apply otherwise than in 
relation to Wales. 
 

213. New section 23C makes provision about how references in the 1978 Act to enactments 
and other types of legislation will operate in relation to Welsh legislation, including 
Assembly Acts and Welsh subordinate instruments to which Part 2 of the Act applies. 
These provisions are intended to ensure that the 1978 Act continues to operate 
correctly in relation to interactions between legislation to which that Act applies and 
legislation to which Part 2 of this Act applies. 
 

214. Paragraph 2 of Schedule 2 makes several amendments to the Government of Wales 
Act 2006. 
 

215. The first amendment is consequential on section 5 of the Act, which provides for the 
equal status of the texts of bilingual Welsh legislation. Section 5 restates section 156(1) 
of the 2006 Act in relation to legislation to which Part 2 of this Act applies. Paragraph 
2(2)(a) of Schedule 2 therefore amends section 156 of the 2006 Act so that subsection 
(1) does not apply to legislation to which Part 2 applies. Section 156(1) will continue to 
apply to other bilingual Welsh legislation (principally legislation enacted before Part 
2 comes fully into force). 
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216. Mae paragraff 2(2)(b) o Atodlen 2 yn diddymu adran 156(2) i (5) o Ddeddf 2006. 
Maeʼr darpariaethau hynny yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud gorchmynion 
sy’n darparu, pan ddefnyddir geiriau ac ymadroddion Cymraeg penodol mewn darn 
o ddeddfwriaeth Cymru, fod iddynt yr un ystyr âʼr geiriau aʼr ymadroddion Saesneg 
a bennir yn y gorchymyn. Ni ddefnyddiwyd y pŵer hwn erioed, ac nid oes 
cynlluniau iʼw ddefnyddio. Gellid dweud hefyd fod y darpariaethau hyn yn 
anghyson âʼr gosodiad cyffredinol syʼn eu rhagflaenu – sef bod iʼr ddwy iaith statws 
cyfartal. Mae Atodlen 1 iʼr Ddeddf hon bellach yn gwneud darpariaeth gyffredinol 
ynghylch ystyr amryw o eiriau ac ymadroddion Cymraeg yn neddfwriaeth Cymru, y 
gellir ei diwygio os oes angen diffinio geiriau ac ymadroddion ychwanegol; a gall 
Deddf Cynulliad neu is-offeryn Cymreig unigol wneud ei darpariaeth neu ei 
ddarpariaeth ei hun ynghylch ystyr geiriau ac ymadroddion yn y Ddeddf benodol 
neuʼr offeryn penodol. 
 

217. Mae paragraff 2(3) o Atodlen 2 yn diddymu cyfeiriad at adran 156(2) i (5) o Ddeddf 
2006 sydd wedi ei ddisbyddu o ganlyniad i ddiddymu adran 156(2) i (5). 
 

218. Mae paragraff 2(4) o Atodlen 2 yn diddymuʼr ddarpariaeth yn Neddf 2006 a 
fewnosododd yn wreiddiol adran 23B yn Neddf 1978, oherwydd bod paragraff 1 o 
Atodlen 2 yn disodliʼr cyfan o adran 23B. 
 

219. Mae paragraff 3 o Atodlen 2 yn diwygio Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 er mwyn 
dileu darpariaethau a chanddynt yr un effaith ag adran 37 o’r Ddeddf mewn 
perthynas ag is-ddeddfwriaeth o dan y Mesur, ac na fyddant yn angenrheidiol 
mwyach unwaith y daw’r adran honno i rym. 
 

Adran 43 – Y Ddeddf hon yn dod i rym 
220. Mae’r adran hon yn gwneud darpariaeth ynghylch sut a phryd y daw’r Ddeddf i 

rym. 
 

221. Daw Rhan 1 o’r Ddeddf i rym drannoeth y diwrnod y caiff y Ddeddf y Cydsyniad 
Brenhinol. Fodd bynnag, yn ymarferol, nid yw adran 2 yn cael unrhyw effaith ar 
unwaith, gan nad yw’n ei gwneud yn ofynnol i raglen gael ei llunio ond ar gyfer pob 
tymor yn y Cynulliad sy’n dechrau ar ôl i’r adran ddod i rym, a’i bod yn ei gwneud 
yn ofynnol i’r rhaglen gael ei gosod gerbron y Cynulliad o fewn 6 mis ar ôl penodi 
Prif Weinidog yn dilyn etholiad cyffredinol yn y Cynulliad. 
 

222. Daw Rhan 2 i rym drannoeth y Cydsyniad Brenhinol i’r graddau y mae’n gymwys i 
ddehongli a gweithredu’r Ddeddf ei hun. Daw’r pŵer yn adran 5(2) a (3) i ddiwygio 
Atodlen 1 i rym drannoeth y Cydsyniad Brenhinol hefyd, rhag ofn bod angen i’r 
Atodlen gael ei diwygio cyn iddi ddod i rym yn llawn.  
 

223. Bydd gorchymyn a wneir gan Weinidogion Cymru yn dwyn Rhan 2 i rym mewn 
perthynas â Deddfau Cynulliad eraill ac mewn perthynas ag is-offerynnau Cymreig. 
Disgwylir y bydd y gorchymyn yn dwyn Rhan 2 i rym yn llawn ar ddechrau 
blwyddyn galendr, fel bod modd dweud o’r flwyddyn a gynhwysir yn enw’r 
Ddeddf neu’r offeryn pa un a yw Rhan 2 yn gymwys iddi neu iddo ai peidio. 
 

224. Daw Rhannau 3 a 4 i rym drannoeth y diwrnod y caiff y Ddeddf y Cydsyniad 
Brenhinol. 
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216. Paragraph 2(2)(b) of Schedule 2 repeals section 156(2) to (5) of the 2006 Act. Those 
provisions enable the Welsh Ministers to make orders providing that, when particular 
Welsh words and phrases are used in Welsh legislation, they are to have the same 
meaning as the English words and phrases specified in the order. This power has never 
been used, and there are no plans to use it. It could also be said that these provisions 
are inconsistent with the general proposition that precedes them – namely that both 
languages have equal status. Schedule 1 to this Act now makes general provision about 
the meaning of various Welsh words and phrases in Welsh legislation, which can be 
amended if additional words and phrases need to be defined; and an individual 
Assembly Act or Welsh subordinate instrument can make its own provision about the 
meaning of words and phrases in the particular Act or instrument. 
 

217. Paragraph 2(3) of Schedule 2 repeals a reference to section 156(2) to (5) of the 2006 Act 
which is spent as a result of the repeal of section 156(2) to (5). 
 

218. Paragraph 2(4) of Schedule 2 repeals the provision of the 2006 Act which originally 
inserted section 23B into the 1978 Act, because paragraph 1 of Schedule 2 is replacing 
all of section 23B.  
 

219. Paragraph 3 of Schedule 2 amends the Waste (Wales) Measure 2010 to remove 
provisions which have the same effect as section 37 of the Act in relation to subordinate 
legislation under the Measure, and which will no longer be necessary once that section 
comes into force. 
 

Section 43 – Coming into force of this Act 
220. This section makes provision about when and how the Act comes into force. 

 
221. Part 1 of the Act comes into force the day after the Act receives Royal Assent. However, 

section 2 does not have any immediate effect in practice, because it requires a 
programme to be prepared only for each Assembly term that begins after the section 
comes into force, and requires the programme to be laid before the Assembly within 6 
months after the appointment of a First Minister following an Assembly general 
election. 
 

222. Part 2 comes into force the day after Royal Assent so far as it applies to the 
interpretation and operation of the Act itself. The power in section 5(2) and (3) to 
amend Schedule 1 also comes into force the day after Royal Assent, in case the 
Schedule needs to be amended before it comes fully into force.  
 

223. An order made by the Welsh Ministers will bring Part 2 into force in relation to other 
Assembly Acts and in relation to Welsh subordinate instruments. It is expected that 
the order will bring Part 2 fully into force at the start of a calendar year, so that it is 
possible to tell from the year included in the title of an Act or instrument whether Part 
2 applies to it. 
 

224. Parts 3 and 4 come into force the day after the Act receives Royal Assent. 
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COFNOD Y TRAFODION YNG NGHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU  
225. Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o hynt y Ddeddf drwy 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Gellir cael Cofnod y Trafodion a rhagor o 
wybodaeth am hynt y Ddeddf hon ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn:  
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23311 
 

Cyfnod Dyddiad 
Cyflwynwyd 3 Rhagfyr 2018 
Cyfnod 1 – Dadl 2 Ebrill 2019 
Cyfnod 2 Pwyllgor Craffu – ystyried y 
gwelliannau 

13 Mai 2019 

Cyfnod 3 Cyfarfod Llawn – ystyried y gwelliannau 25 Mehefin 2019 
Cyfnod 4 Cymeradwywyd gan y Cynulliad  16 Gorffennaf 2019 
Y Cydsyniad Brenhinol  10 Medi 2019 

©    Hawlfraint y Goron 2019

Argraffwyd a chyhoeddwyd yn y Deyrnas Unedig gan The Stationery Office Limited o dan awdurdod ac arolygiaeth Jeff James, Rheolwr Gwasg Ei 
Mawrhydi ac Argraffydd Deddfau Seneddol y Frenhines.
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RECORD OF PROCEEDINGS IN NATIONAL ASSEMBLY FOR WALES  
225. The following table sets out the dates for each stage of the Act’s passage through the 

National Assembly for Wales. The Record of Proceedings and further information on 
the passage of this Act can be found on the National Assembly for Wales’ website at:  
http://www.senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23311 
 

Stage Date 
Introduced 3 December 2018 
Stage 1 – Debate 2 April 2019 
Stage 2 Scrutiny Committee – consideration of 
amendments 

13 May 2019 

Stage 3 Plenary – consideration of amendments 25 June 2019 
Stage 4 Approved by the Assembly  16 July 2019 
Royal Assent  10 September 2019 
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