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Annwyl Elin,
BIL ANIFEILIAID GWYLLT A SYRCASAU (CYMRU)
Gwnes gyflwyno Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) i'r Cynulliad ar 8 Gorffennaf 2019.
Ysgrifennodd Prif Weinidog Cymru atoch ar 7 Mehefin, gan amgáu i chi ei ystyried Fil
Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru). Gofynnwyd i chi benderfynu a oedd o fewn
cymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol. Nododd y Prif Weinidog fod darpariaeth o fewn y Bil
sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i dderbyn cydsyniad gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan Atodlen
7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'r darn sydd o dan sylw o fewn Adran 10 y Bil Tir y Goron: pwerau mynediad. Mae Deddf 2006 yn cynnwys darpariaeth sy'n pennu na all
darpariaeth i Ddeddf gan y Cynulliad roi na gosod swyddogaeth newydd ar awdurdod
neilltuedig heb gydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae Adran 10 yn cynnwys darpariaeth
sy'n pennu y gall y pŵer mynediad a roddir gan yr Atodlen i'r Bil gael ei arfer mewn
perthynas â thir y Goron yn unig, a hynny gyda chydsyniad awdurdod perthnasol y Goron
(sy'n cynnwys Comisiynwyr Ystad y Goron, adran arall o fewn y llywodraeth neu Drysorlys
Ei Mawrhydi). Mae'r awdurdodau hyn yn awdurdodau neilltuedig o dan Ddeddf 2006.
Nid oedd cydsyniad wedi'i roi pan dderbynioch chi lythyr y Prif Weinidog, a gwnaethoch chi
gydnabod hyn yn eich ymateb (cyf: PO676/EJ/EW), gan nodi nad oedd holl ddarpariaethau'r
Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.
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Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru
Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales

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.

Gallaf gadarnhau yn awr fod cydsyniad wedi'i roi ac amgaeir llythyr oddi wrth yr
Ysgrifennydd Gwladol yn rhoi cydsyniad.
Bydd copi o'r llythyr hwn a'r llythyr sydd wedi'i amgáu hefyd yn cael ei anfon at Gadeirydd y
Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig a hefyd at Gadeirydd y
Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.
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