
 

 

Dogfennau Ategol - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

 Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel 

a fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 10 Hydref 2022 

Amser: 12.45

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru

Hybrid - Pecyn atodol 
Noder bod y dogfennau a ganlyn yn ychwanegol i’r dogfennau a gyhoeddwyd yn y 

prif becyn Agenda ac Adroddiadau ar gyfer y cyfarfod hwn 
------ 

6.4 Datganiad Ysgrifenedig  gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad: Ymgynghoriad ar Fil Cyfraith Statud (Diddymiadau) (Cymru) 

 (Tudalen 1)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-25-22- Papur 19 - Datganiad Ysgrifenedig  gan y Cwnsler Cyffredinol 

a Gweinidog y Cyfansoddiad, 7 Hydref 2022 

9 Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): 

Adroddiad drafft 

 (Tudalennau 2 - 31)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-25-22 - Papur 14 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 

12 Blaenraglen Waith 

(15.10 - 15.20) (Tudalennau 32 - 39)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-25-22 - Papur 18 - Nodyn briffio [Saesneg yn unig] 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  Ymgynghoriad ar Fil Cyfraith Statud (Diddymiadau) (Cymru) 

DYDDIAD  7 Hydref 2022 

GAN  
Mick Antoniw AS, Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 
Cyfansoddiad 

 

 
 
Mae ein rhaglen i wella hygyrchedd cyfraith Cymru yn ceisio mynd i'r afael â phroblemau o 
ran cymhlethdod y gyfraith a chyflwr anhrefnus ein llyfr statud anferth a gwasgarog. Un o 
achosion y cymhlethdod hwnnw yw bod y ddeddfwriaeth honno wedi ei diwygio, ei 
hailddiwygio a'i hail-wneud mewn ffyrdd anghyson dros amser. Weithiau gall y newidiadau 
hynny arwain at ddarpariaethau deddfwriaethol nad ydynt bellach yn angenrheidiol. Gall 
sefyllfa godi lle nad yw darpariaethau yn cael eu defnyddio mwyach neu fod heb eu 
cychwyn o gwbl (yn aml oherwydd bod amgylchiadau eraill wedi eu gwneud yn ddiangen). 
 
Heddiw, rwy’n lansio ymgynghoriad ar Fil Cyfraith Statud (Diddymiadau) (Cymru) a fydd yn 

tynnu darpariaethau diangen o lyfr statud Cymru i helpu i'w "dacluso" ac i ddarparu eglurder 

o ran i ba raddau mae’r darpariaethau hynny'n berthnasol i Gymru. Mae symleiddio’r 

gyfraith fel hyn yn helpu i osgoi bod pobl yn cael eu camarwain gan ddeddfwriaeth sydd 

wedi darfod. 

 
Drwy'r ymgynghoriad hwn, rwy'n awyddus i ddeall a yw'r diddymiadau arfaethedig yn 
ddefnyddiol, ac a oes unrhyw ganlyniadau i’w diddymu y mae angen i ni fod yn ymwybodol 
ohonynt. Rwyf hefyd yn croesawu barn ynghylch a oes darpariaethau eraill y dylem ystyried 
eu cynnwys yn y Bil hwn, neu Fil yn y dyfodol. 
 
Arferai biliau fel hyn gael eu hystyried yn rheolaidd gan Senedd y DU, ond yn anffodus, ni 
wnaed un ers nifer o flynyddoedd bellach. Rwy'n rhagweld y bydd Bil Cyfraith Statud 
(Diddymiadau) yn cael ei gyflwyno yn y rhan fwyaf o dymhorau’r Senedd. 
 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 6.4

https://llyw.cymru/bil-cyfraith-statud-diddymiadau-cymru


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 2

Eitem 9 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 32

Eitem 12 Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42
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