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Annwyl Paul 
 
Rheoliadau Pysgodfeydd Môr (Diwygio) 2022 
 
Mae'r rheoliadau a enwir uchod ("Rheoliadau 2022”) yn ymwneud â mesurau sy'n gymwys i 
bysgodfa draenogod môr sy'n ymestyn y tu hwnt i Barth Cymru. Er mwyn iddynt fod yn 
effeithiol, mae angen iddynt fod yn berthnasol i’r DU gyfan ac i bob cwch sy'n gweithredu yn 
nyfroedd y DU. Yn benodol, mae Rheoliadau 2022 yn diwygio symiau’r draenogod môr y 
gellir eu cadw fel sgil-ddalfa wrth weithredu offer pysgota sy'n cael eu defnyddio i dargedu 
rhywogaethau eraill. Bydd y mesurau'n ymestyn y broses o osgoi gwaredu draenogod môr 
yn wastraffus. 
 
Cytunwyd ar y mesurau hyn gyda'r Comisiwn Ewropeaidd yn ystod yr ymgyngoriadau ar 
gyfleoedd pysgota a rennir ar gyfer 2022 a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2021. 
 
Rwyf wedi rhoi fy nghaniatâd i'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a 
Materion Gwledig wneud Rheoliadau 2022, felly mae'r darpariaethau ynddo yn gymwys yng 
Nghymru. Gosodwyd Rheoliadau 2022 gerbron y Senedd ar 29 Ebrill ac mae'r Offeryn 
Statudol yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol.  
 
Pan fydd angen cynnal fframweithiau pysgodfeydd rheoleiddiol ledled y DU, mae'n briodol 
fy mod yn cydsynio i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan ar bysgodfa draenogod môr sy'n 
cael ei rhannu â Gweinyddiaethau eraill yn y DU.  
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Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a 
byddaf yn ysgrifennu llythyr tebyg at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad. 
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