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Annwyl Mick

Diolch am eich llythyr dyddiedig 13 Tachwedd ynghylch Mesur Pysgodfeydd y DU a'r
Gorchymyn adran 109 o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'n bleser gennyf roi
gwybod ichi fod y Bil wedi cael Cydsyniad Brenhinol ar 23 Tachwedd.
Mae Deddf Pysgodfeydd 2020 ac Offerynnau Statudol Ymadael â’r UE yn cynnwys pwerau
cydredol. Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno Gorchymyn adran 109 o dan Ddeddf
Llywodraeth Cymru i ddarparu eithriad rhag y gofynion cydsynio ym mharagraffau 8 ac 11 o
Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru. Gosodwyd y Gorchymyn ar 10 Rhagfyr.
Mae'r eithriad hwn yn ceisio sicrhau na fydd angen cydsyniad Gweinidog y Goron pan fydd
y Senedd yn deddfu i ddileu swyddogaethau cydredol mewn deddfiadau penodedig, gan
gynnwys Deddf Pysgodfeydd 2020 ac Offerynnau Statudol Ymadael â’r UE sy’n ymwneud â
Physgodfeydd. Fodd bynnag, mae'r eithriad arfaethedig yn ddarostyngedig i rai eithriadau
penodol iawn mewn perthynas â rheoleiddio cychod pysgota.
Cyfeiriais at yr eithriadau hynny yn fy llythyr dyddiedig 30 Hydref, ac rydych wedi gofyn am
ragor o fanylion amdanynt. Mae'r eithriadau'n diogelu swyddogaethau presennol yr
Ysgrifennydd Gwladol i reoleiddio cychod pysgota Prydeinig, ar wahân i gychod pysgota
Cymru, ym mharth Cymru. Rydym yn cydnabod bod swyddogaethau o'r fath yn nodwedd
unigryw o’r trefniadau i ddatganoli pysgodfeydd yn y DU a bod y sail resymegol sy’n cael ei
rhoi dros yr eithriad hwn yn gyson â’r trefniadau presennol ar gyfer datganoli pwerau
gweithredol a deddfwriaethol sy’n gysylltiedig â physgodfeydd ac sydd eisoes yn eu lle ar
draws y llyfr statud ehangach ar gyfer pysgodfeydd.
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Rydych hefyd yn nodi yn eich llythyr y byddech, os yw'n briodol gwneud hynny, yn awyddus
inni drefnu bod yr ohebiaeth hon gyda'r Ysgrifennydd Gwladol ar gael i'r cyhoedd. Rwyf
wedi atodi'r llythyr dyddiedig 5 Hydref oddi wrth Ysgrifennydd Gwladol Cymru dyddiedig 5
Hydref.
Rwyf wedi anfon copi o'r llythyr hwn at Mike Hedges AS, Cadeirydd y Pwyllgor ar y Newid
yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig.
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