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Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol Mesur Morol a Mynediad i'r Arfordir
Mesur Morol a Mynediad i'r Arfordir (Mesur Seneddol)

Paratowyd y ddogfen hon gan gyfreithwyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn cyflwyno i Aelodau Cynulliad a'u cynorthwywyr
wybodaeth a chyngor ynghylch materion dan ystyriaeth gan y Cynulliad a'i bwyllgorau ac nid at unrhyw ddiben arall.  Gwnaed pob
ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth a'r cyngor a gynhwysir ynddi yn gywir, ond ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw
ddibyniaeth a roddir arnynt gan drydydd partïon.

Nodyn Cyngor Cyfreithiol mewn perthynas â phwerau dirprwyedig

Cefndir

1. Mae gan y Pwyllgor yr hawl i ystyried y pwerau a roddwyd i Lywodraeth y Cynulliad i wneud is-ddeddfwriaeth o dan y Rheol Sefydlog
a ganlyn -

"15.6 Yn ddarostyngedig i 15.7, caiff y Pwyllgor ystyried y canlynol hefyd a chyflwyno adroddiadau arnynt: (ii) pa mor briodol yw
darpariaethau mewn Mesurau Cynulliad arfaethedig ac mewn Mesurau ar gyfer Deddfau Senedd y Deyrnas Unedig sy’n rhoi pwerau i
wneud is-ddeddfwriaeth i Weinidogion Cymru, Prif Weinidog Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol;”

Y Mesur Seneddol

2. Mae’r Mesur yn cyflwyno system newydd o reolaeth forol, sy’n cynnwys system gynllunio newydd ar gyfer pennu amcanion strategol
y Llywodraeth ar gyfer yr amgylchedd morol a datblygu cynlluniau morol i nodi’n fanylach yr hyn ddylai ddigwydd ym mhob ardal o’r
môr. Mae’r Mesur hefyd yn gwneud newidiadau i’r ffordd y caiff gweithgareddau yn yr amgylchedd morol eu trwyddedu, ac mae’n
darparu ar gyfer dynodi parthau cadwraeth. Mae’n newid y ffordd y caiff pysgodfeydd eu rheoli ac mae’n diwygio’r ffordd y caiff rheolau
trwyddedu, cadwraeth a physgodfeydd eu gorfodi. Mae’n caniatáu ar gyfer dynodi Parth Economaidd Penodol ar gyfer y DU, ac ar gyfer
creu Parth Cymru gerllaw Cymru. Mae’r Mesur hefyd yn diwygio’r system ar gyfer rheoli pysgod ymfudol a physgod dŵr croyw, ac
mae’n sicrhau mynediad i Arfordir Cymru a Lloegr at ddibenion hamdden. Y dadansoddiad canlynol o’r Mesur yw’r dadansoddiad o’r
fersiwn a ddiwygiwyd yn y Pwyllgor.

Rhan 1 - Sefydliad Rheoli Morol

3. Mae’r adran hon yn ymdrin â chreu a gweithredu Sefydliad Rheoli Morol. Bydd y Sefydliad yn cyflawni nifer o swyddogaethau morol ar
ran Llywodraeth y DU. Bydd y Sefydliad yn gweithredu’n bennaf yn y dyfroedd oddi ar arfordir Lloegr a’r DU. Bydd yn gweithredu yng
Nghymru mewn perthynas â chyfrifoldebau nad ydynt wedi’u datganoli fel porthladdoedd nad ydynt yn borthladdoedd pysgota.

Rhan 2 - Parth economaidd penodol, ardal forol y DU a Pharth Cymru

4. Mae’r adran hon yn nodi ardal forol y DU, a ddefnyddir gan Rannau eraill o’r Mesur i ddiffinio lle y gellir cynnal gweithgareddau.

4.1 Mae Cymal 41 yn sefydlu "Parth Cymru”, lle y caiff y ffiniau eu gosod gan orchymyn a wneir gan yr Ysgrifennydd Gwladol neu
Orchymyn yn y Cyfrin Gyngor gan Ei Mawrhydi (Gorchymyn Trosglwyddo Swyddogaethau).

4.2 Caiff swyddogaethau Gweinidog y Goron sy’n arferadwy mewn perthynas â’r ardal o Barth Cymru y tu hwnt i ffin forol y môr
tiriogaethol i gael eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru os ydynt yn gysylltiedig â physgota, pysgodfeydd ac iechyd pysgod.

Rhan 3 - Cynllunio Morol

5. Mae’r darpariaethau cynllunio yn darparu ar gyfer paratoi Datganiad Polisi Morol i egluro blaenoriaethau ac amcanion Llywodraeth y
DU, Llywodraeth Cymru, Gweithrediaeth yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon yn eu hardaloedd morol. Caiff y broses y dylid ei dilyn
gan Weinidogion Cymru cyn cyhoeddi Datganiad ei chynnwys yn Atodlen 5.

Rhan 4 - Trwyddedu Morol

6. Nod yr adran hon yw symleiddio a dwyn ynghyd y gweithdrefnau trwyddedu amrywiol.

6.1 Caiff Awdurdodau Trwyddedu eu diffinio yn Adran 110 o’r Mesur a Gweinidogion Cymru yw’r awdurdod trwyddedu priodol ar gyfer
Cymru a rhanbarth glannau Cymru (heblaw am wahanol eithriadau sy’n ymwneud ag amddiffyn a chynhyrchu petroleum neu chwilio
amdano).

6.2 Mae Cymal 63 yn darparu y gall Gweinidogion Cymru ddiwygio, drwy orchymyn, y rhestr o weithgareddau sydd angen trwydded.

Y weithdrefn gadarnhaol (Cymal 306 (3) a (7))
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6.3 Mae Cymal 64 yn darparu y gall Gweinidogion Cymru benderfynu, drwy reoliadau, ar y ffi a godir gydag unrhyw gais am drwydded
forol.

Y weithdrefn negyddol (Cymal 306 (3) ac (8))

6.4 Mae Cymal 66 yn darparu y caiff Gweinidogion Cymru nodi mewn rheoliadau y weithdrefn ar gyfer ceisiadau, a sut maent yn eu
caniatáu.

Y weithdrefn negyddol  (Cymal 306 (3) ac (8))

6.5 Mae Cymal 70 yn darparu bod yn rhaid i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, sicrhau dull y gall ymgeisydd am drwydded forol
apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod caniatáu trwydded neu yn erbyn unrhyw rai o’r amodau sydd ynghlwm wrth un.

Y weithdrefn gadarnhaol (Cymal 306 (3) a (7))

6.6 Mae Cymal 71 yn darparu y gall Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn, naill ai eithrio gweithgareddau o’r angen i gael trwydded, neu
nodi amodau, a allai olygu y gellir eithrio’r gweithgaredd o’r angen i gael trwydded o’r fath os bodlonir yr amodau hynny. O dan isadran
4, mae dyletswydd i ymgynghori â phobl a gaiff eu hystyried yn briodol gan yr awdurdod trwyddedu mewn perthynas ag unrhyw
orchymyn y bwriada’r awdurdod ei wneud o dan yr adran hon.

Y weithdrefn negyddol (Cymal 306 (3) ac (8))

6.7 Mae Cymal 90 yn galluogi Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn, i roi’r pŵer i awdurdod gorfodi priodol roi cosb ariannol sefydlog i
berson mewn perthynas â throsedd o dan y rhan hon.

Y weithdrefn gadarnhaol (Cymal 306 (3) a (7))

6.8 Mae Cymal 92 yn galluogi Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn, i roi’r pŵer i awdurdod gorfodi priodol roi cosb ariannol newidiol i
berson mewn perthynas â throsedd o dan y rhan hon.

Y weithdrefn gadarnhaol (Cymal 306 (3) a (7))

6.9 Mae Cymal 95 yn galluogi Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn, i ddirprwyo unrhyw rai o’u swyddogaethau trwyddedu neu orfodi a
restrir yn y cymal hwn i unrhyw gorff arall sy’n briodol ym marn yr awdurdod trwyddedu. Mae hyn yn cynnwys pwerau y gallai’r
awdurdod trwyddedu eu rhoi i awdurdod gorfodi mewn gorchmynion o dan Gymal 90 neu 92 sy’n ymwneud â gosod sancsiynau sifil.
Fodd bynnag, nid yw’n cynnwys y swyddogaethau hynny a nodir yn isadran (6) o Gymal 95, a ddylai aros gyda’r Gweinidogion.

Y weithdrefn gadarnhaol (Cymal 306 (3) a (7))

6.10 Mae Cymal 98 yn darparu bod yn rhaid i Weinidogion Cymru gynnal cofrestr o wybodaeth sy’n ymwneud â cheisiadau a
thrwyddedau y maent yn gyfrifol amdanynt. Rhaid iddynt sicrhau ei bod ar gael i’r cyhoedd a rhaid nodi mewn rheoliadau
ddarpariaethau ychwanegol ynglŷn â defnyddio a chynnal y gofrestr.

Y weithdrefn negyddol (Cymal 306 (3) ac (8))

6.11 Mae Cymal 105 yn darparu ei bod yn ofynnol i Weinidogion Cymru ddarparu, drwy reoliadau, ar gyfer sefydlu dull y gall pobl ei
ddefnyddio i apelio yn erbyn eu penderfyniad i roi hysbysiad. Mae hyn yn cynnwys hysbysiadau cydymffurfio, adfer, atal a diogelwch
brys.

Y weithdrefn gadarnhaol (Cymal 306 (3) a (7))

Rhan 5 - Cadwraeth Natur

7. Mae’r adran hon yn rhoi pŵer i ddynodi Parthau Cadwraeth Morol newydd ac mae hefyd yn darparu ar gyfer dyletswyddau newydd
ar gyrff cyhoeddus i arfer eu swyddogaethau mewn ffyrdd sy’n hybu’r amcanion cadwraeth a osodwyd ar gyfer y Parthau Cadwraeth
Morol.

7.1 Mae Cymal 113 yn darparu mai Gweinidogion Cymru yw’r awdurdod priodol ar gyfer dynodi ardal, drwy orchymyn, yn Barth
Cadwraeth Morol mewn perthynas â Chymru. Cyn gwneud y gorchymyn, mae Adran 116 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion gynnal
ymgynghoriad cyhoeddus.

Nid oes gweithdrefn yn berthnasol (Cymal 306 (4) (a))

7.2 Mae Cymal 117 yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau sy’n caniatáu i’r weithdrefn gael ei dilyn (gan gynnwys
penderfyniadau o ran costau) mewn gwrandawiadau a gynhelir cyn penderfynu dynodi o dan Gymal 113.

Nid oes gweithdrefn yn berthnasol (Cymal 306 (4) (a))

7.3 Mae Cymal 118 yn caniatáu i orchymyn sy’n dynodi Parth Cadwraeth Morol gael ei ddiwygio neu ei ddirymu gan orchymyn pellach.

Nid oes gweithdrefn yn berthnasol (Cymal 306 (4) (a))

7.4 O dan Adran 120, rhaid i Weinidogion Cymru adrodd yn ôl i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar y cynnydd a wnaed wrth ddynodi
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rhwydwaith o Barthau Cadwraeth Morol.

Caiff Gweinidogion Cymru gyfarwyddo’r corff cadwraeth natur statudol priodol (Cyngor Cefn Gwlad Cymru) i fonitro’r Parthau
Cadwraeth Morol.

7.5 Mae Cymal 130 yn rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru wneud gorchmynion cadwraeth, er mwyn diogelu Parthau Cadwraeth Morol yn
rhanbarth glannau Cymru a chynorthwyo’u hamcanion cadwraeth. Rhoddir pwerau tebyg i’r Sefydliad Rheoli Morol wneud is-ddeddfau
mewn perthynas â rhanbarth glannau Lloegr.

Nid oes gweithdrefn yn berthnasol (Cymal 306 (4) (a))

7.6 Mae Cymal 131 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori cyn gwneud gorchymyn cadwraeth. Pan fo
Gweinidogion Cymru o’r farn bod angen diogelu Parth Cadwraeth Morol ar frys, nid oes angen iddynt gydymffurfio â’r gofynion arferol.

7.7 Mae Cymal 132 yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud gorchmynion interim i ddiogelu nodweddion lle y gallai fod rhesymau dros
ddynodi Parth Cadwraeth Morol a phan fo angen brys i ddiogelu’r nodweddion hynny. Mae gorchmynion o dan yr adran hon yn eu
hanfod yn orchmynion cadwraeth a wneir ar frys ond eu bod yn berthnasol i ardaloedd nad ydynt cyn hynny wedi cael eu dynodi’n
Barthau Cadwraeth Morol. Nid oes angen ymgynghori arnynt ond rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi hysbysiad ynglŷn â gwneud y
gorchymyn.

Nid oes gweithdrefn yn berthnasol (Cymal 306 (4) (a))

7.8 Mae Cymal 133 yn nodi’r gofynion gweinyddol a hysbysiadol o ran Gorchmynion Cadwraeth Cymru a gorchmynion interim. Mae’r
ddarpariaeth yn wahanol i Ddarpariaeth Lloegr gan ei bod yn darparu y gall Gweinidogion Cymru wneud gorchymyn sy’n diwygio, yn
addasu neu’n eithrio unrhyw ddarpariaeth statudol o ddefnydd lleol sy’n effeithio ar yr ardal y cyfeiria’r gorchymyn ati fel y mae
Gweinidogion Cymru yn ei hystyried yn angenrheidiol neu’n fanteisiol o ganlyniad i’r gorchymyn.

Nid oes gweithdrefn yn berthnasol (Cymal 306 (4) (a))

Efallai y byddai’r Aelodau am ystyried a yw’n briodol nad oes unrhyw weithdrefn seneddol yn berthnasol i Adrannau 113 - 133, ac yn
arbennig i adran 133.

7.9 Mae Cymal 134 yn darparu i Weinidogion Cymru gynnal gwrandawiadau cyn penderfynu cadarnhau gorchymyn cadwraeth neu
 ddirymu is-ddeddf frys neu is-ddeddf interim neu orchymyn cadwraeth. Mae isadran (4) yn caniatáu i Weinidogion wneud rheoliadau
sy’n nodi’r gweithdrefnau i’w dilyn, gan gynnwys dyfarnu costau.

Y weithdrefn negyddol (Cymal 306 (3) ac (8))

7.10 Mae Cymal 138 yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud gorchymyn sy’n rhoi pwerau i awdurdod gorfodi roi cosb ariannol
benodol am dorri is-ddeddfau neu orchmynion cadwraeth.

Y weithdrefn gadarnhaol (Cymal 306 (3) a (7))

7.11 Mae Atodlen 11, Paragraff 4 yn diwygio Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol) 1994 ac yn caniatáu i Weinidogion Cymru
wneud gorchmynion ar gyfer diogelu safle morol Ewropeaidd yn lle hen ddarpariaethau is-ddeddfau o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad 1981.

Y weithdrefn negyddol (Cymal 306 (3) a (8))

7.12 Mae Atodlen 13, Paragraff 8 yn cynnwys cymal 28CB newydd yn Neddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 sy’n rhoi’r pŵer i
Weinidogion Cymru wneud cyfarwyddiadau mewn perthynas â’r hysbysiad o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbenig. Mae’n
caniatáu iddynt wneud rheoliadau sy’n darparu i’r weithdrefn gael ei dilyn mewn unrhyw wrandawiad (gan gynnwys costau).

Y weithdrefn negyddol (28CB (12))

7.13 Mae Atodlen 12, Paragraff 11 yn cynnwys Adran 35A newydd yn Neddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 er mwyn rhoi’r pŵer i
Weinidogion gyfarwyddo cyrff cadwraeth o ran a ddylai unrhyw ardal y tu hwnt i’r marc dŵr isaf neu ddyfroedd aberoedd gael eu
cynnwys o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol os gwneir datganiad i’r perwyl hwnnw. Mae’n caniatáu i Weinidogion wneud rheoliadau
sy’n darparu er mwyn i’r weithdrefn gael ei dilyn mewn unrhyw wrandawiad (yn cynnwys costau).

Y weithdrefn negyddol (35A (11)

Rhan 6 - Rheoli Pysgodfeydd y Glannau

8. Mae’r adran hon yn newid y ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â sefydlu a threfnu Pwyllgorau Pysgodfeydd Môr a’r cyfrifoldeb drostynt,
gan sefydlu cyrff newydd yn Lloegr a elwir yn Awdurdodau Pysgodfeydd a Chadwraeth y Glannau (IFCAs). Prif ddyletswydd yr
Awdurdodau hyn yw rheoli’r defnydd o adnoddau pysgodfeydd y môr sy’n digwydd yn eu hardaloedd hwy mewn modd cynaliadwy.

8.1 Mae Cymal 180 y darparu y caiff Gweinidogion Cymru wneud unrhyw ddarpariaeth, drwy orchymyn, y gall yr Awdurdodau eu
gwneud drwy is-ddeddf, i’r graddau nad yw’r pwerau hynny ganddynt eisoes.

Y weithdrefn negyddol (Cymal 306 (3) ac (8))
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8.2 Mae Cymal 183 yn darparu i Weinidogion Cymru wneud trefniadau gyda phartïon eraill, gyda thâl neu heb dâl, ymgymryd â
gweithgareddau gorfodi o fewn pysgodfeydd y trydydd partïon hynny.

Rhan 7 - Pysgodfeydd

9. Mae’r adran hon yn diwygio’r ddeddfwriaeth bresennol sy’n ymwneud â physgodfeydd môr. Mae’n darparu ar gyfer amrywiol
newidiadau i bysgota môr, rheoli pysgod cregyn a deddfwriaeth pysgodfeydd ymfudol a physgodfeydd dŵr croyw.

9.1 Mae Cymal 222 yn darparu y caiff Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau i rwystro pobl rhag cadw pysgod, cyflwyno pysgod i
mewn i unrhyw ddyfroedd y glannau na symud pysgod o ddyfroedd y glannau. Mae Adran 30 o Ddeddf Pysgodfeydd Eogiaid a
Physgod Dŵr Croyw 1975 yn gwahardd cyflwyno pysgod i mewn i ddyfroedd y glannau oni bai fod gan y sawl sy’n cyflwyno’r pysgod
ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Caiff rheoliadau a wneir o dan Gymal 222 wneud diwygiadau
canlyniadol i ddeddfwriaeth a fyddai’n caniatáu i Adran 30 gael ei disodli gan unrhyw reoliadau o’r fath.

Y weithdrefn gadarnhaol (Cymal 306 (3) a (7))

Rhan 8 - Gorfodi

10. Mae’r adran hon yn darparu ar gyfer penodi swyddogion gorfodi ac ar gyfer cyfres o bwerau gorfodi cyffredinol ar gyfer gorfodi
gofynion ym mhob maes trwyddedu, cadwraeth natur a physgota yn yr ardal forol. Mae’n darparu pwerau newydd y gellir eu defnyddio
at ddibenion gorfodi deddfwriaeth pysgodfeydd môr.

10.1 Mae Cymal 284 yn cyflwyno pwerau i osod Cosbau Gweinyddol Penodol (FAPs) ar droseddau sy’n ymwneud â physgodfeydd
domestig. Rhoddir y pŵer i Weinidogion Cymru drwy orchymyn i wneud darpariaeth ar gyfer gosod hysbysiadau cosbi. Mae’r Cymal yn
nodi manylion y ddarpariaeth y gellir ei gwneud yn y gorchymyn, gan gynnwys cynnwys yr hysbysiad cosb, pwy all gyhoeddi hysbysiad,
isafswm ac uchafswm y gosb a materion sy’n ymwneud â thalu.

Y weithdrefn negyddol (Cymal 306 (3) ac (8)). Efallai yr hoffai’r Aelodau ystyried a yw’r weithdrefn negyddol yn briodol.

Rhan 9 - Mynediad i’r Arfordir

11. Mae’r rhan hon yn cyflwyno pwerau newydd i ymestyn mynediad i arfordir Lloegr at ddibenion hamdden ac i alluogi creu, cyn belled
â phosibl, lwybr parhaus o amgylch yr arfordir sy’n ddigon llydan i ganiatáu tramwyo dirwystr wrth gerdded ynghyd â meysydd
hamdden.

11.1 Mae Cymal 300 yn ychwanegu dau fater newydd i Faes 16 (Chwaraeon a Hamdden). Mae’n darparu cymhwysedd o ran sefydlu a
chynnal llwybr (neu nifer o lwybrau) ar gyfer yr arfordir er mwyn galluogi’r cyhoedd i wneud teithiau hamdden; ac, mewn perthynas â
sicrhau mynediad cyhoeddus i dir perthnasol at ddibenion digwyddiadau hamdden awyr agored.

Rhan 10 - Amrywiol

Mae’r rhan hon yn diwygio deddfwriaeth o ran Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac yn diwygio’r gyfundrefn sy’n rheoli porthladdoedd a nodir
yn Neddf Porthladdoedd 1964 ac yn cyflwyno rheolaethau mordwyol i Ddeddf Ynni 2008.

Y Gwasanaethau Cyfreithiol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mehefin 2009
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