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1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

 

 

2 Rhandiroedd: sesiwn dystiolaeth 

(09.30-10.20) (Tudalennau 1 - 19)  

Dr Hannah Pitt, Sêr Cymru II Cymrawd Ymchwil - Sefydliad Ymchwil Lleoedd 

Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd 

Dr Poppy Nicol, Global Gardens Project 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

Papur  - Prifysgol Caerdydd (Saesneg yn unig) 

Papur - Global Gardens Project (Saesneg yn unig) 

 

Egwyl (10 munud)  

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



3 Rhandiroedd: sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr tyfwyr 

cymunedol 

(10.30-11.20) (Tudalennau 20 - 27)  

Gary Mitchell, Cyd-reolwr Cymru - Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol 

Nicola Perkins, Cyd-reolwr Cymru - Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol 

Lynne Lewis, Pwyllgor Cymdeithas Rhandiroedd Gogledd Llandaf 

Stephen Taylor, Cynrychiolydd Safle – Pwyllgor Cymdeithas Rhandiroedd 

Gogledd Llandaf 

Dogfennau atodol: 

Papur - Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol (Saesneg yn unig) 

Papur - Pwyllgor Cymdeithas Rhandiroedd Gogledd Llandaf (Saesneg yn unig) 

 

4 Papurau i’w nodi 

(11.20)   

 

4.1 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru 

 (Tudalennau 28 - 33)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol - 15 Mawrth 2019 

 

4.2 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 

yn dilyn y sesiwn graffu flynyddol ar 10 Ionawr 

 (Tudalennau 34 - 40)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan y Cadeirydd - 21 Mawrth 2019 

 



4.3 Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru at y Cadeirydd ynghylch craffu ar 

femoranda cydsyniad deddfwriaethol 

 (Tudalennau 41 - 43)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru - 22 Mawrth 2019 

 

4.4 Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at y 

Cadeirydd ynghylch ei waith craffu ar gynllun cyllidebau carbon cyntaf 

Llywodraeth Cymru – Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel 

 (Tudalen 44)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau  - 25 

Mawrth 2019 

 

4.5 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch 

y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol i Fil Amaethyddiaeth y DU 

 (Tudalennau 45 - 46)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - 26 

Mawrth 2019 

 

4.6 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y 

Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU 

 (Tudalennau 47 - 62)  

Dogfennau atodol: 

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - 27 

Mawrth 2019 

 

 



5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 6 a 7 

   

6 Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil 

Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir 

(11.20-11.30) (Tudalennau 63 - 66)  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Awdurdodau Afonydd a 

Draenio Tir   

Dogfennau atodol: 

Papur Preifat - Nodyn Cyngor Cyfreithiol  

 

7 Dull ar gyfer trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

Atodol ar gyfer Bil Amaethyddiaeth y DU 

(11.30-11.45) (Tudalennau 67 - 82)  

Dogfennau atodol: 

Papur Preifat 

 

8 Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil 

Pysgodfeydd y DU 

(11.45-12.00) (Tudalennau 83 - 92)  

Dogfennau atodol: 

Papur Preifat 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/lcm-ld12403/lcm-ld12403-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/lcm-ld12403/lcm-ld12403-w.pdf


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig | Climate Change, 

Environment and Rural Affairs Committee 

Ymchwiliad Rhandiroedd | Allotments Inquiry 

Ymateb gan : Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy – Prifysgol Caerdydd 

Evidence from : Sustainable Places Research Institute – Cardiff Universityl 

 

Introduction 

 

The Sustainable Places Research Institute is a meeting place for sustainability science, 

focussed on exploring innovative solutions for a more sustainable future. The Institute 

operates across disciplines in all three Colleges of Cardiff University. Bringing together over 

100 researchers, we work to find solutions to real problems, in the real world. Working with 

stakeholders, including local community groups, public authorities and academic partners, we 

support methodological innovation for research into sustainable place making. 

 

Our submission draws on research delivered and in progress, and researchers’ ongoing 

interactions with practitioners. In line with the remit of the 2010 inquiry we consider allotments 

and community gardening, with the majority of our research focused on the latter. 

 

Benefits of allotments and community gardens 

 

As noted in the report of the 2010 committee inquiry, the benefits of allotments and 

community gardens are wide-ranging. They have potential to support multiple outcomes 

contributing to Wales’ goals under the Wellbeing of Future Generations Act, with the 

advantage of simultaneously achieving multi-faceted benefits. An extensive body of research 

now provides evidence of these benefits and how they are achieved. Findings from Cardiff 

University-led research and involvement with local projects demonstrate that: 

● Residents of both urban and rural areas in Wales access therapeutic experiences 

through involvement in communal gardening which are reported to particularly 

enhance mental wellbeing.1  

● Participation in community gardening provides opportunities for place-making which 

can foster positive relationships and sense of community.2 

● Young people’s participation in school gardening has personal and educational 

benefits, particularly when delivered as part of a ‘whole school approach’ to food, with 

growing linked to the curriculum.3 

                                                
1 Pitt, H. 2014. Therapeutic experiences of community gardens: putting flow in its place. Health & Place 27 , pp. 84-91. 

10.1016/j.healthplace.2014.02.006 
2 Pitt, H. 2019 Limits to growth: Why gardening has limited success growing inclusive communities, in Urban gardening and the struggle for 

social and spatial justice, C. Certoma (Ed.) Manchester Uni. Press 
3 Pitt, H., Jones, M. and Weitkamp, E. 2018. Every city a food growing city? What food growing schools London reveals about city strategies 

for food system sustainability. Sustainability 10 (8) , 2924. 10.3390/su10082924  
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● Socially, allotments and community gardens provide a rich community resource, 

including acting as non-institutional referral agencies. They act as networks or hubs, 

linking together organisations and institutions including mental health organisations, 

community development schemes, food banks, government social work programmes.4 

● They often offer non-judgemental, welcoming spaces of participation, inclusion and 

empowerment, an important vehicle for reaching out to the most vulnerable citizens 

offering intangible benefits such as a sense of ownership, freedom, and learning new 

skills.4  

● Though the immediate impact of food consumed through community gardening and 

allotments are often minimal, they can be spaces where people begin learning about 

and respecting food. In this case, it often resulted in more awareness of unhealthy 

consumption and desire to eat healthier foods. In relation to food poverty, community 

gardening and allotments can go beyond the individualisation effects of food banks, to 

empower citizens to recognise the deep structures of the issue.4 

● Communal gardens can provide a valuable resource for those seeking sanctuary within 

Wales, for example refugees and asylum seekers.5 

 

Despite the body of research available, there remain gaps in understanding and evidence of 

the benefits of allotments and community gardening. Those which may be of interest to this 

committee include:  

● Lack of longitudinal perspectives which demonstrate long-term benefits and 

involvement.  

● Limited understanding of whether positive experiences extend beyond participation, to 

impact other dimensions of gardeners’ lives.  

● Lack of robust measurement of ecological and environmental benefits. 

We would also highlight that the social and wellbeing benefits of community gardening are 

complex, and never guaranteed.6 The contribution allotments and community gardens can 

make to Wales’ ability to feed itself sustainably is likely to remain marginal, particularly without 

transformative action on entrenched problems with the current food system.  

 

Challenges facing allotments and community gardens 

 

Projects and groups still encounter issues which limit their potential to achieve such wide-

ranging benefits. Those apparent from our research and practical engagements include: 

                                                
4
 Sonnino, R. and Hanmer, O. 2016. Beyond food provision: Understanding community growing in the context of food poverty. Geoforum 74, 

pp. 213-221 
5 https://www.globalgardensproject.co.uk  
6 Maughan, C., Laycock Pedersen, R. and Pitt, H. 2018. The problems, promise and pragmatism of community food growing. Renewable 

Agriculture and Food Systems 33 (SI6), pp. 497-502.10.1017/S1742170518000200 
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● The broad range of skills required to run community gardens, and potential to under-

estimate the importance of abilities to manage them in a manner which ensures they 

are inclusive. 

● Reliance on short-term project funding, with particular difficulties attracting funds 

beyond the set-up or capital outlay phase.  

● Capacity of local authorities to support community groups and provide a straight 

forward process for taking over municipal sites or plots.  

● Difficulty embedding food growing in secondary level education. 

● Limits to long- term access and security of tenure of community growing sites and 

allotments.7 

 

The Welsh Government’s strategic approach 

 

The approach Welsh Government took to supporting allotments and community gardens 

around the time of the previous inquiry could be regarded as innovative and sector leading. 

The Community Grown Food Action Plan and associated Task and Finish Group, and allied 

Horticulture Action Plan supported comprehensive action. This provided strategic leadership, 

situated within the broader context of an over-arching vision for food sustainability. The crucial 

need for such leadership has been reinforced by recent research highlighting the urgency of 

transforming diets and food production to achieve a healthy diet from a sustainable food 

system.8 Commissioning comprehensive research of allotments and community gardening in 

Wales generated data and insight lacking in other parts of the UK.9  

 

It is not clear that this momentum has been sustained, or that Welsh Government has 

continued to dedicate support for community growing. We are unaware that the outcomes of 

the key action plans have been reported or evaluated, without which their impacts are 

uncertain. Valuable ongoing initiatives are being supported via Rural Development 

Programme investment, but such support is not guaranteed under post-CAP regimes. Policy 

decisions beyond the immediate field of allotments and community gardens have also had 

negative impacts for Wales capacity to support community growing initiatives. In particular, 

we note the demise of Communities First resulting in the closure of gardening initiatives 

formerly hosted and/or funded by the programme’s delivery bodies. We further note the 

challenge facing ongoing community growing projects in this current economic climate, 

making it difficult to meet costs such as allotment fees.  

 

 

 

                                                
7
 Nicol, P. 2016. Placing the apple: exploring the urban applescape. PhD Thesis, Cardiff University 

8
 Willett, W. et al. 2019 Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext 
9
 Wales Rural Observatory 2012 Community Grown Food in Wales 

http://www.walesruralobservatory.org.uk/sites/default/files/Executive%20Summary%20FINAL.pdf  
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Opportunities 

 

We have identified further opportunities to capitalise on the benefits of community 

involvement in food growing which were not recommended by the previous inquiry, or have 

since emerged as necessary. These are positioned within the need for a comprehensive 

national vision and strategy for food, integrating goals for environmental and human health: 

● Review the current state of community food growing in Wales by updating the 2012 

data, using this process to identify ongoing challenges and opportunities. This would 

provide a longitudinal picture of the sector, and highlight the extent to which activity 

has survived over the last decade.  

● Identify funding mechanisms to extend third-sector led capacity building and support 

such as Tyfu Fyny, currently supported by RDP investment. 

● Recognise the value of community gardening as an entry point and companion to 

commercial food production. Anecdotal reports suggest that involvement in community 

projects and volunteering facilitates movement into farming and food production 

careers, countering long-standing problems of attracting entrants to the sector.  

● Community growing has commercial dimensions, contributing to local food chains, and 

acting as a spring-board for establishing new horticultural businesses. This potential 

deserves support and exploration to support the Government’s ambition to expanding 

the horticultural sector in Wales.  

 

Submission prepared by Dr Hannah Pitt, Dr Poppy Nicol, & Owain Hamner 

Contact: Dr Hannah Pitt  
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Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig | Climate Change, 

Environment and Rural Affairs Committee 

Ymchwiliad Rhandiroedd | Allotments Inquiry 

Ymateb gan : Global Gardens Project 

Evidence from : Global Gardens Project 
 

About us  

Global Gardens is a community-growing project in Cardiff. We have a growing site at Flaxland 

Allotment, Gabalfa where we have weekly community garden sessions on a Saturday (2pm-5pm) 

and Wednesday (10am-3pm). We also have a monthly community supper at Cathays Community 

Centre on the last Monday of every month. Along with these sessions and suppers, we offer a 

programme of community-based workshops on gardening, cooking and creative learning.  

 

Our aim is to support inter-cultural communication and understanding through the shared activities 

of gardening, cooking and learning. We want to celebrate social and ecological diversity through 

growing crops from around the world and using them to cook global cuisine.  

 

We work closely with the Trinity Project and Oasis, as well as Cardiff University and New Link 

Wales. Volunteers at the site include refugees, asylum seekers, students and people from the local 

community. We are working with Allensbank Primary School to set up an after-school weekly 

gardening club. We also hold regular ecotherapy sessions in collaboration with New Link Wales for 

those in recovery. 

 

In 2018, over 300 people participated in Global Gardens activities, including 71 garden sessions, 12 

workshops, 11 suppers and three field trips. In June 2018, we were awarded the People’s Project, 

which is enabling us to deepen the work we do and develop some important infrastructure at the 

growing site. 

 

We believe community allotment sites are a valuable resource for a range of groups including: 

young people and students; newcomers to the city; those seeking sanctuary, including refugees and 

asylum seekers; families; unemployed people; those facing social isolation and loneliness; people 

interested in learning about gardening; and, growers currently lacking access to a growing space. 

 

The community-based approach of our project particularly benefits those people who are unable to 

commit to a full allotment plot yet have a keen interest in learning more about and getting involved 

in gardening and growing food. We offer the Cardiff community opportunities for community-

based learning around organic gardening techniques, healthy cooking and creativity.  

 

Challenges 

We face a number of challenges as a community-growing project based on an allotment: 

1. We do not have security of tenure and, as with other allotment holders, have an annual renewal 

of our plots. This can feel precarious for community projects investing significantly in a site. 

 

2. Currently we have to pay full allotment fees for the plot of land. Full allotment fees make it 

harder for community groups to survive and thrive in the long-run. We work with a lot of people 

who are unemployed, including refugees and asylum seekers. Many of the people we work with 

would not be expected to pay full fees in normal allotment rental agreements and/or may be unable 

to get an allotment plot themselves. Many refugees and asylum seekers for example do not have a 

permanent address so cannot register for an allotment plot themselves.  
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3.Although we are paying full fees, our allotment site does not have full facilities. For example, 

there are no toilet or handwashing facilities and some water troughs that are not linked to the 

mains. A toilet and hand-washing facilities would make the site more welcoming and accessible to 

a wider group of people, including women, older people and young families.  

 

Opportunities 

We believe community growing projects on allotment offer opportunities for generating grant 

income and community-based action, resulting in investment and renewal of the site. 

 

1. When we took on the site in August 2016, the site was overgrown with brambles, littered and 

included a concrete apron filled with garbage. Since then, we have filled 4 skips to clear some of 

the unrecyclable waste (spending an estimated £735 on skip hire). 

 

2. With permission from Cardiff Council and support from the Welsh School of Architecture and 

Awards for All, we have built a community greenhouse and a polytunnel. The space is used for 

propagating, shelter and community learning about gardening techniques such as seed-saving, 

composting and organic gardening. 

 

3. We have also received funding from the People’s Project to install a compost toilet accessible 

for the wider allotment site community and community learning space. 

 
Conclusion 
As a community growing project we are creating a valuable space in the city for people to learn 

more about growing, make friends and feel healthier and happier.  

 

Further support from the Welsh Government and local authorities for community allotment projects 

across Wales in the form of more secure tenure; reduced allotment fees; investment in site 

infrastructure and facilities (such as toilets, hand washing facilities, running water) would enable 

community allotment projects in Wales to become more accessible to a wider group of people, 

including women, older people and young families, support community-based learning about 

horticulture and sustainability and, in turn, support the health and well-being of present and 

future generations. 
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Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig | Climate Change, 

Environment and Rural Affairs Committee 

Ymchwiliad Rhandiroedd | Allotments Inquiry 

Ymateb gan : Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol 

Evidence from : Social Farms and Gardens 

Social Farms & Gardens exists to support and develop community-based food and fibre 

production in all its forms including community gardens, allotments, community/city farms, 

community forests and woodlands, Care Farms and Community Supported Agriculture 

(CSA) projects. We represent around 1,000 member organisations across the UK, 390 of 

which are in Wales. 

It is a new organisation created as a result of the merger between the Federation of City 

Farms and Community Gardens (FCFCG), and Care Farming UK. The two joined together 

in April 2018 to better support and represent the farmers, gardeners and growers who run 

life-changing projects in our urban and rural communities. 

Both former organisations and have a long track record of supporting projects in their 

specific areas. FCFCG was established in 1980 to support community farms and gardens 

across the UK.  It has offices in Cardiff, Bangor, Bristol, Scotland and Northern Ireland. It 

has helped the movement grow from a handful of projects at that time of its establishment 

to the robust, diverse and dynamic sector it is today. Care Farming UK promotes and 

supports care farms in the UK, along with thousands of grass roots projects that have helped 

millions of people.  

In the UK there are some 5000 community gardens, 200 city and school farms, 100 CSA 

projects. Between them they employ 550 people, engage with thousands of volunteers and 

attract over three million visitors each.  

In Wales, the only UK country to have a specific community growing strategy, there are 

about 450 community gardens & school gardens, 2 city farms, 6 care farms and 9 CSA 

projects with a further 14 in various stages of development. Social Farms & Gardens 

manages the Tyfu Fyny Project in Wales, funded through the Rural Development Plans for 

Wales (2014 – 2020), which supports community-based farming and gardening projects. 

Social Farms & Gardens also manages the Community Land Advisory Service in Wales 

(CLAS Cymru) funded by the Landscape and Outdoor Recreation Branch in Welsh 

Government.  This service provides guidance for groups to access green spaces (for 

growing or other community led green space uses).  We provide support on all aspects of 

accessing land, land agreements and planning issues.  CLAS can particularly help in 

establishing permitted development rights for allotment holders, having a chartered town 

planner coordinating the programme enables us to apply existing planning rights and to look 

realistically at how the planning system could be more supportive to allotment holders and 

community growers. Further planning guidance for LA’s can be found in Chapter 4 of the 

Traditional Allotments and Community Led Gardening Projects Guidance – March 2016.  A 

link to this guidance is provided below. 

Our response 
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Our response is submitted on behalf of our members, and we believe is 

representative of the wider community food growing sector.    

1. The Welsh Government’s strategic approach 

We believe that sufficient consultation and guidance documents have been produced in the 
last 9 years to support Welsh Government in identifying the actions and the steps necessary 
to support allotments and community growing in Wales.    

In 2015, Social Farms & Gardens, (under its previous name of Federation of City Farms and 
Community Gardens), were commissioned to undertake work on behalf of Welsh 
Government to create a guidance document for “Traditional Allotments and Community Led 
Gardening Projects” which was published in March 2016. This document currently features 
under Business, Economy and Innovation section of the website and then under subject 
area ‘Food and Drink’ on www.beta.gov.wales and covers different models of allotment and 
community growing, the law, planning guidance for local authorities and groups, advice for 
public and private landowners, and finding and funding land. This guidance and specific 
sections are referred to in other parts of our response as relevant.  

https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/allotments-and-community-
led-gardening-guidance.pdf.   

We would advise this guidance is reviewed thoroughly as part of our response as it 
comprehensively covers all areas addressed in the Sustainability Committee’s Allotment 
Provision in Wales report of July 2010. Landscape and Outdoor Recreation Branch of Welsh 
Government support this area of the website and fund the Community Land Advisory 
Service Cymru (as referred to above). Consultation with the relevant civil servants in this 
branch is strongly advised.  

As an organisation we also contributed to the Welsh Government’s Community Grown Food 
Action Plan (July 2010) and the Welsh Rural Observatory document on Community Grown 
Food in Wales (2012), which both outlined a number of actions including mapping, funding 
streams available to develop community sites, improving access to land to help address 
issues with land availability, and the need for better skills training and networking between 
community projects.   

We believe that these documents outline a clear strategic direction, supported by a number 
of pieces of legislation including: 

 The Wellbeing of Future Generations Act 2015 which strives for a prosperous, 
resilient, healthier Wales, stipulating that Local Authorities should give due 
consideration for the sustainability benefits of community growing.   

 The Environment Act 2016 stipulating that Local Authorities should develop 

allotment strategies and that the development of Area Statements by Natural 

Resources Wales will help coordinate joined up working to build the resilience of 

our ecosystems and enhance the benefits of they provide us.  

 Planning Wales Act 2015 works to ensure the right development in the right place, 

which is more important than ever in this time of asset valuation and disposal by 

Local Authorities.  
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2. The approach taken by local authorities across Wales 

As an organisation, we are aware of some local authorities (LA’s) who have developed 
allotment strategies in recent years.  In particular, Conwy’s allotment strategy 2011 – 2016 
clearly outlines research and consultation has been done to map allotment provision and 
demand.  Allotment holders have also been consulted and surveyed.  Our Development 
Worker for this area has seen that Conwy’s strategy has been delivered and appears to be 
having a positive effect on community growing sites.  

The extent to which other LA’s are taking forward their allotment strategies seems to vary 
vastly. All seem to have strategies in place but it’s not clear to what extent these have been 
implemented.  In addition, responsibility for allotments appear to sit under different 
departments in different LA’s. 

We acknowledge that there is very good practice out there and we would like to see every 
LA have a similar approach, working together to share best practice to provide consistency 
and best practice.   

We have previously acknowledged the work done by Cardiff Council, Wrexham County 
Borough Council and Conwy Borough Council to promote best practice.  Refer to Chapter 5 
of the Traditional Allotments and Community Led Gardening Projects Consultation. 

3. How we can maximise the health, community and environmental benefits of 
allotments and community growing 

You can maximise the health, community and environmental benefits of allotments and 
community growing by: 

Allotments 
 

1. Consistently mapping allotment provision and demand across all LA’s in Wales, 
ensuring each LA is carrying out the process in the same way.  This needs to take 
into account that some plots are unusable for various reasons and waiting lists do not 
accurately reflect demand as some people may be put off from going on a long waiting 
list.   
 

2. Mapping potential growing spaces or allocating sites in the local development plan 
for each local authority area - for either more allotment plots or for community 
growing.  This could be privately owned land, Housing Association Land, National 
Trust, Council owned land etc.  Refer to Chapter 6 of the 2016 Guidance document 
for advice for public and private landowners working with community growing groups. 

 
3. Encouraging and facilitating the allocation of certain areas of allotment sites to wildlife 

 
4. Producing an allotment guide for allotment holders, such as the guide produced by 

Cardiff Council in July 2012.  This could be customised with local contacts and 
information and be designed to manage the expectations of a new plot holder to 
reduce early drop off rates. The guide can be found here - 
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Leisure-parks-and-
culture/Allotments/Documents/Cardiff%20Allotment%20Guide.pdf 
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Community Led Growing Projects 

 
5. Ensuring consistency of charging for community led growing projects on council run 

allotment sites across Wales.  We note that different charges apply to different 
allotment sites depending on location and facilities available.  However, it is largely 
unrealistic to apply an allotment plot charging structure to community groups.  We 
know of one example in Cardiff where a group is being charged full rent for the plots 
they have use of, totalling £700pa.  This is despite some users being eligible for a 
reduction in rent were they to occupy a standard allotment plot.  In most cases, 
charges at this level would be prohibitive to a community group using that land to 
grow.  
 

6. Carrying out consultations or working with an external organisation (such as SF&G) 
to identify areas where there is a high demand for community led projects. 

 
7. Devising a universal process across Wales for getting community groups access to 

land. The Community Land Advisory Service Cymru is well placed to support this. In 
our experience the process can prove relatively straightforward or incredibly difficult 
depending on which Local Authority is involved.  We have examples of some groups 
that have come across such lengthy processes and numerous barriers that it has 
resulted in them giving up the idea altogether (RCT).  In other areas, the LA has been 
very supportive and accommodating of community growing projects (VOG).  There 
are even inconsistencies in advice given by different members of staff in different 
departments within the same council. 

 
8. Training for LA staff (across all departments) to avoid inconsistencies as mentioned 

above and to establish a standard procedure to ensure the service provided to 
community groups is efficient and the group feels they are well advised and 
supported.  This training could encompass the huge benefits of community led 
growing and how this links into: 

 

 Health & wellbeing 
 Education 
 Recreation 
 Community cohesion 
 Reduction of social isolation 
 Reduction of antisocial behaviour 
 Food security and sustainability 
 Improving green infrastructure and biodiversity    
 
We would draw your attention in particular to, Chapter 5 of the aforementioned guidance, 
which discusses the responsibilities, duties and powers of local authorities.  This chapter 
also outlines the benefits of community growing projects for local authorities in more 
detail 

 
9. Demonstration by LA’s that work in this area has been done by the creation of a 

‘roadmap’ giving comprehensive guidance for community groups and individuals who 
are interested in either allotments or community led growing sites.  Ideally this would 
be consistent across LA’s giving details on how an allotment plot could be obtained 
or how to access land for growing.   
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10. SF&G currently has a programme funded by the Landscape and Outdoor Recreation 
Branch in Welsh Government called the Community Land Advisory Service (CLAS 
Cymru).  This service provides guidance for groups to access green spaces (for 
growing or other community use).  We can offer assistance in all aspects of accessing 
land, land agreements and planning issues.  CLAS can particularly help in 
establishing permitted development rights in certain situations, such as community 
projects based on allotment sites.  Further planning guidance for LA’s can be found 
in Chapter 4 of the 2016 Guidance 

 
As an organisation, Social Farms & Gardens have the experience, connections and 
knowledge to be able to effectively work with local authorities to maximise the use of 
allotments and other existing and potential growing spaces.  We have Development Workers 
in place who cover the whole of Wales.  In addition, we have also worked with Welsh 
Government on various policies and consultations in the past in a range of areas. 
 
Should funding be available, we are ideally placed to carry out a mapping and provision 
exercise for allotments and community led growing projects to establish availability of land 
and demand.  We are able to work with and co-ordinate local authorities to ensure efficient 
and consistent approaches are in place for all aspects covered in this consultation. 
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- ascertain the progress made with their implementation
- identify how these results have been disseminated to the allotment community in Wales
- monitor how these results have had a change in policy at a Local Authority level
- identify, in cases of no results, how this has occurred
- make the necessary resources available for the previous Recommendations to be implemented,

if that is required by the current Committee

Since 2010 there has been a far greater emphasis on the Environment and ways in which national 
and local communities can work together to offset the effects of climate change and mass 
industrialisation e.g. the anti-plastics movement (Welsh Assembly Government, Rhiwbina 
residents). 

This emphasis has also resulted in a far greater demand for allotments and local growing spaces 
with a concomitant desire in many cases for greater autonomy and control over their growing 
space.


Suggestion 
That the Committee map, across Wales, the demand for Sites to be Self Governing cf. Community 
Asset Transfer. And also cf. in Scotland - the right to purchase any assets of community interest.

There to be cast iron safeguards against any such transferred allotment land being sold on or 
privatised.


The Approach taken by Local Authorities 
I am an allotment tenant an allotment Site in North Cardiff (Llandaff North) and, together with 27 
other allotment sites city wide, we come under the jurisdiction of Cardiff Council as land owners. 
As a Locally Managed Site we have entered into a legal contract with the Council (Local 
Management Agreement) in which each signatory (Cardiff Council and Llandaff North Allotment 
Association) has agreed to fulfil certain obligations. In return for our side of the Contract we 
receive a percentage of the annual rental monies (decided by the Council). 

It is with regret that, notwithstanding repeated requests from our Association officers, the 
contractual obligations of the Council are seldom fulfilled and, when they are, it is only after 
numerous applications via telephone and written requests. Whilst we understand and sympathise 
with lack of resources we are at pains to understand how contractual obligations can be ignored, 
especially when they relate to Health & Safety issues e.g the removal of asbestos from Sites.


Suggestions 

That the Committee ascertain the number of Allotment Officers across Wales to:

- identify their job specifications, duties and responsibilities
- ask for specific difficulties they may encounter in pursuance of their role
- identify examples of best practice and ways in which they can be shared
- consider the establishment of a co-ordinated body of Allotment Officers across Wales

The previous Committee recommended (Recommendation 10) that Section 106 monies could be 
used to improve allotment provision. These monies would make a huge difference to current Sites 
and the formation of new ones and I urge the Committee to investigate this issue further. Bringing 
this to the attention of Assembly Members would help to raise the issue when Planning 
Permissions are being sought.


Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig | Climate Change, Environment and 
Rural Affairs Committee
Ymchwiliad Rhandiroedd | Allotments Inquiry
Ymateb gan : Cymdeithas Rhandiroedd Gogledd Llandaf
Evidence from : Llandaff North Allotment Association

The Welsh Assembly Government Strategic Approach 
In its previous Report the then Committee made a number of helpful recommendations to assist 
with allotment provision across Wales.

These recommendations need to be reviewed to 
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Suggestion 

That the Committee actively investigate the use of Section 106 monies for allotment improvement 
and development.


The personal circumstances of individual plot holders can change, often unexpectedly, often 
through natural ageing. Therefore, we have a regular changeover of tenancies. The Site Secretary 
has a clear understanding of who holds each tenancy, however this does not always accord with 
the understanding of the Council. This inevitably causes extra work and often unnecessary stress 
for all concerned. It would be helpful if there could be a more accurate and up to date method of 
correlating waiting lists and current tenancies.( Recommendation 2, 2010 Report) This could also 
be useful to people who wish to transfer to another area.


Suggestion 
That the Committee identify those software programmes that would give the most up to date and 
accurate information re plot tenancies and ascertain any difficulties in the implementation and 
usage of these programmes.


The socio-economic group of allotment users is broad and difficult to quantify. It is true that many 
allotmenteers have access to their own transport. However, allotments are often let to people who 
have decided to rely solely on public transport, for environment & economic reasons. 

We are also aware of current traffic congestion and the concerns about air quality as a result of 
engine emissions. Reducing the use of cars would not only benefit the wider community but also 
reduce the incidence of vehicles on Sites.


Suggestions 
That local councils ensure a bus route passes each allotment Site with a designated bus stop as 
near to the main Site entrance as possible.

That the Welsh Assembly Government monitor any reduction in bus provision across Wales and 
take into account the consequential effects of any such reductions with regard to access to 
allotments.


How we can maximise the health, community and environmental benefits of allotments and 
community growing. 
On our Site we have initiated the following:


- an allotment shop which opens two days a week, staffed by volunteers. This provides a  centre
where the allotment community can meet and have refreshments, swop growing tips and
advice and offer items for use on individual plots.

- a regular newsletter which informs our allotment community of current Committee decisions
and items of interest as well as giving notice of the AGM

- regular volunteer sessions to clear derelict plots or parts of the Site that have become
overgrown

- a bio-diversity officer who:
- - writes a regular newsletter about wildlife on Site

- organises pond dipping events for children and their adults
- arranges Diversity days in partnership with Urban buzz and the RSPB
- makes applications to environmental organisations for their support and acknowledgement.
We currently hold a Green Flag Award for our commitment to the environment and are Gold
Award winners in the Wales in Bloom competition.

- a programme of seed sowing and cultivation of plants for people who do not have the
expertise or resources to achieve this

- social events during the growing year so that plot holders can meet together e.g. tomato tasting
session
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We have a regular presence at the Llandaff North Summer Festival and our representatives are 
present at other events in the local Community e.g. Julie Morgan’s Environment Seminar and 
subsequent Loneliness Conference. 

We endeavour to share our knowledge and spare plants whenever and wherever possible so that 
the benefits of allotment growing and participation can be passed to the next generation. We 
regard allotments as vitally necessary to the general health and well-being of our community, 
providing an enviable range of skills, health and social benefits. 

We aim, in every possible way, to put these aims into practice being realistic within the limits of 
our time and resources! 


Lynne Lewis (February 2019)


Cc Julie Morgan AM, Anna McMorrin MP, Cllr. Dilwar Ali
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15 Mawrth 2019 

 

Annwyl Gadeiryddion  

 

Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
a Llywodraeth Cymru   

Ym mis Chwefror 2018, gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad Llywodraethiant 
yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd. Ei bwrpas oedd archwilio 
perthnasoedd rhynglywodraethol presennol i benderfynu a ydynt yn addas i'r 
diben, ac i asesu a oes angen iddynt newid.  

Argymhelliad olaf ein hadroddiad oedd y dylai Llywodraeth Cymru lunio 
cytundeb gyda'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i gefnogi ei 
waith craffu ar weithgarwch Llywodraeth Cymru yn y maes hwn. 

Daeth y Pwyllgor i gytundeb â Llywodraeth Cymru ac ym mis Ionawr eleni, 
gosododd adroddiad gerbron y Cynulliad, a oedd yn ymgorffori'r cytundeb.  

Yn dilyn y ddadl a gynhaliwyd ar yr adroddiad a'r cytundeb yr wythnos diwethaf, 
roeddwn yn meddwl y byddai'n briodol ysgrifennu at bob Cadeirydd, gan dynnu 
sylw at y cytundeb, fel y gall pwyllgorau asesu sut y byddent yn dymuno ei 
ddefnyddio wrth graffu ar Lywodraeth Cymru.  

Mae'r cytundeb ar gael ar ein gwefan a byddaf yn sicrhau ei fod ar gael i glercod 
pwyllgorau.  

Yn gywir 

Cadeiryddion y Pwyllgorau  
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http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11405/cr-ld11405-e.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11405/cr-ld11405-e.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld12097/cr-ld12097-e.pdf


 

 

Mick Antoniw 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol 

 

 
 

Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol 
rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a 
Llywodraeth Cymru 

Cefndir y Cytundeb hwn 

1. Ym mis Chwefror 2018, cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol (CLA) ei adroddiad, Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr 
Undeb Ewropeaidd. Nododd Argymhelliad 9 o’r adroddiad hwnnw: 

“Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gytundeb 
cysylltiadau rhynglywodraethol gyda’r pwyllgor hwn er mwyn cefnogi 
gwaith craffu ar weithgaredd Llywodraeth Cymru yn y maes hwn.” 

2. Yn ystod dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr adroddiad ar 28 Chwefror 2018, 
dywedodd y Cwnsler Cyffredinol fod Llywodraeth Cymru yn hapus i drafod â’r 
Pwyllgor CLA gynnwys cytundeb ar gysylltiadau rhynglywodraethol. 
Ychwanegodd, wrth wneud hynny, y byddai Llywodraeth Cymru am ystyried y 
cytundeb rhwng Senedd yr Alban a Llywodraeth yr Alban. 

3. Aeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid Llywodraeth Cymru i gyfarfodydd y 
Pwyllgor CLA ar 23 a 30 Ebrill 2018, lle trafodwyd y cysylltiadau rhynglywodraethol 
yn y dyfodol ac adroddiad y Pwyllgor ar lywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr 
Undeb Ewropeaidd. 

4. Ar 30 Ebrill 2018, pwysleisiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid fod 
Llywodraeth Cymru yn barod i weithio gyda’r Pwyllgor CLA i ddatblygu’r 
trefniadau angenrheidiol ar ran y ddeddfwriaeth i oruchwylio’r camau gweithredu 
a fydd yn deillio o’r Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin. 

5. Yn dilyn cyfnewid gohebiaeth rhwng Cadeirydd Pwyllgor CLA (25 Mai 2018), 
ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (4 Mehefin 2018), cytunwyd y dylid gwneud y 
gwaith hwn yn ffurfiol. 
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Diben y Cytundeb 

6. Mae’r Cytundeb Ysgrifenedig hwn yn cynrychioli sefyllfa gyffredin Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru ar y wybodaeth y bydd Llywodraeth 
Cymru, lle y bo’n briodol (gweler paragraff 7 isod), yn ei darparu i’r Cynulliad 
Cenedlaethol o ran ei chyfraniad mewn cyfarfodydd rhynglywodraethol ar lefel 
weinidogol, concordatiau, cytundebau a memorandwm cyd-ddealltwriaeth. 

7. Wrth ddod i’r Cytundeb hwn, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod prif 
ddiben y Cynulliad Cenedlaethol o graffu ar weithgarwch Llywodraeth Cymru o 
fewn strwythurau rhynglywodraethol ffurfiol. Mae’r Cynulliad Cenedlaethol hefyd 
yn cydnabod ac yn parchu’r angen am drafodaeth rynglywodraethol gyfrinachol 
rhwng y gweinyddiaethau yn y Deyrnas Unedig, er enghraifft, mewn sefyllfaoedd 
lle mae trafodaethau ar faterion penodol yn cael eu cynnal. 

8. Mae’r Cytundeb hwn yn cydnabod cymhlethdod cynyddol y setliad datganoli 
a’r goblygiadau sydd gan hyn ar gyfer trafodaethau priodol rhwng Llywodraeth 
Cymru a Llywodraeth y DU. O ganlyniad, mae’n cydnabod ymhellach bod y gyd-
ddibyniaeth rhwng cymwyseddau datganoledig a rhai sydd wedi’u cadw’n ôl yn 
cael eu rheoli’n bennaf mewn cysylltiadau rhynglywodraethol. Mae’r Cytundeb 
hwn yn ceisio sicrhau bod egwyddorion atebolrwydd Llywodraeth Cymru i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru a thryloywder o ran bod y perthnasau hyn yn cael 
eu cynnwys mewn dulliau rhynglywdoraethol diwygiedig. 

9. Mae’r Cytundeb hwn yn sefydlu tair egwyddor a fydd yn llywodraethu’r 
berthynas rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru mewn 
perthynas â chysylltiadau rhynglywodraethol, sef: 

 Tryloywder; 

 Atebolrwydd; 

 Parch, a chydnabyddiaeth, i’r rhan y mae trafodaethau cyfrinachol yn ei 
chwarae rhwng llywodraethau, yn enwedig wrth ddatblygu polisi. 

Cwmpas y Cytundeb hwn  

10. Mae’r Cytundeb hwn yn gymwys i Weinidogion Cymru sy’n cymryd rhan 
mewn strwythurau rhynglywodraethol ffurfiol. Mae hynny’n golygu, yn ymarferol, 
trafodaethau a chytundebau’r Cyd-bwyllgor Gweinidogol neu sy’n gysylltiedig â 
nhw (ym mhob fformat gweithredu); y Fforwm Gweinidogol ar y berthynas yn y 
dyfodol rhwng y DU a’r UE; y Cyngor Prydeinig Gwyddelig a fforymau rhyng-
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weinidogol amlochrog a dwyochrog sefydlog neu ad hoc eraill o statws tebygol 
sy’n bodoli eisoes neu a allai gael eu sefydlu. Nid yw’r Cytundeb yn cynnwys 
gwaith ymgysylltu arall rhwng y llywodraethau, er bydd yr Adroddiad Blynyddol 
(y cyfeirir ato ym mharagraff 18) yn rhoi sylwadau ar ystod a graddfa 
gweithgarwch o’r fath. 

11. Bwriad y Cytundeb yw cefnogi gallu’r Cynulliad Cenedlaethol i graffu ar
weithgarwch Llywodraeth Cymru ac i ddal Gweinidogion Cymru i gyfrif yn yr arena
rynglywodraethol yn unig. Nid yw’r Cytundeb hwn mewn unrhyw ffordd yn gosod
rhwymedigaethau ar weinyddiaethau a deddfwrfeydd eraill sy’n ymwneud â’r
cysylltiadau rhynglywodraethol a’r grwpiau a’r cytundebau a ddisgrifir yma. Yn
unol ag egwyddor parch i gyfrinachedd trafodaethau rhwng gweinyddiaethau,
mae’r Cytundeb yn cydnabod bod rhyddhau manylion am drafodaethau sy’n
ymwneud yn uniongyrchol â phartneriaid rhynglywodraethol yn amodol ar eu
caniatâd.

12. Yn amodol ar yr uchod, mae Llywodraeth Cymru yn cytuno i ddarparu, i
Bwyllgor CLA y Cynulliad Cenedlaethol ac unrhyw bwyllgorau perthnasol eraill y
Cynulliad Cenedlaethol cyn belled ag sy’n ymarferol, rhybudd ysgrifenedig ymlaen
llaw o leiaf fis cyn y cyfarfodydd perthnasol sydd wedi’u trefnu, neu yn achos
cyfarfodydd sydd â llai na mis o rybudd, cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl trefnu’r
cyfarfodydd. Bydd hyn yn galluogi’r Pwyllgor(au) i fynegi barn ar y pwnc ac, os yn
briodol, i wahodd y Gweinidog sy’n gyfrifol am ddod i gyfarfod pwyllgor cyn y
cyfarfod rhynglywodraethol. Bydd rhybudd ysgrifenedig ymlaen llaw yn cynnwys
eitemau ar yr agenda ac amlinelliad eang o faterion allweddol i’w trafod, gan
gydnabod y gallai eitemau o agenda, o bryd i’w gilydd, gael eu nodi yn “breifat” i
gydnabod yr angen am gyfrinachedd.

13. Nid yw paragraff 12 o’r Cytundeb hwn yn gymwys mewn achosion lle mae
presenoldeb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfodydd perthnasol yn fyr rybudd.
Mewn amgylchiadau o’r fath, rhaid darparu rhybudd ysgrifenedig gan gynnwys
eitemau ar yr agenda ac amlinelliad o’r materion allweddol i’w trafod cyn gynted
â phosibl a chyn y cyfarfod.

14. Ar ôl pob cyfarfod gweinidogol rhynglywodraethol o fewn cwmpas y
Cytundeb hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn darparu crynodeb ysgrifenedig o’r
materion a drafodwyd yn y cyfarfod i’r Pwyllgor CLA ac unrhyw bwyllgor
perthnasol arall y Cynulliad Cenedlaethol cyn gynted ag sy’n ymarferol ac, os yn
bosibl, o fewn pythefnos. Bydd crynodeb o’r fath yn cynnwys unrhyw ddatganiad
ar y cyd a ryddhawyd ar ôl y cyfarfod, gwybodaeth yn ymwneud â phwy oedd yn y
cyfarfod, pryd cynhaliwyd y cyfarfod, a lle y bo’n briodol, yn amodol ar yr angen i
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barchu cyfrinachedd, awgrym o’r materion allweddol a chynnwys trafodaethau ac 
amlinelliad o’r safbwyntiau gan Lywodraeth Cymru. 

15. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cytuno i ddarparu testun unrhyw 
gytundebau rhynglywodraethol amlochrog neu ddwyochrog, memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth neu unrhyw benderfyniadau eraill o fewn cwmpas y Cytundeb 
hwn, i’r Pwyllgor CLA neu unrhyw bwyllgor perthnasol eraill y Cynulliad 
Cenedlaethol. 

16. Yn unol â darpariaethau paragraff 11 uchod, mewn amgylchiadau lle mae 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu sefydlu cytundebau newydd gyda’r nod o 
gyrraedd cytundeb rhynglywodraethol, bydd Llywodraeth Cymru yn darparu 
rhybudd ymlaen llaw i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o’i bwriad i wneud hynny. 

17. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cytuno i gynnal cofnod o’r holl gytundebau 
rhynglywodraethol ffurfiol, concordatiau, penderfyniadau a memorandwm 
perthnasol y mae Llywodraeth Cymru yn rhan ohonynt a sicrhau eu bod ar gael ar 
wefan Llywodraeth Cymru. 

Adroddiad Blynyddol 

18. Bydd Llywodraeth Cymru yn paratoi Adroddiad Blynyddol ar gysylltiadau 
rhynglywodraethol. Bydd yn cael ei osod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol a’i 
gyflwyno i’r Pwyllgor CLA. Bydd yr adroddiad hwn yn crynhoi’r prif allbynnau o’r 
gweithgarwch sy’n amodol ar ddarpariaethau’r cytundeb hwn, gan gynnwys 
unrhyw adroddiadau a gyhoeddwyd gan fforymau rhynglywodraethol perthnasol. 
Bydd hefyd yn rhoi sylwadau ar ystod gwaith cysylltiadau rhynglywodraethol 
ehangach a wnaed yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys datrys anghydfodau. Bydd 
yr adroddiad hefyd yn darparu cymaint o wybodaeth ag sy’n ymarferol a phriodol 
o’r materion y disgwylir iddynt ddod i’r amlwg yn ystod y flwyddyn ganlynol. 

Ymddangosiadau gerbron pwyllgorau 

19. Bydd Gweinidogion Cymru yn mynd i gyfarfodydd pwyllgor perthnasol y 
Cynulliad Cenedlaethol, fel y bo’n briodol, pan fyddant yn cael eu gwahodd. 

Monitro 

20. Y pwyllgor arweiniol ar gyfer monitro’r gwaith o weithredu’r cytundeb hwn 
yw’r Pwyllgor CLA. 
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21 Mawrth 2019 

Annwyl Sophie 

 

Diolch am ddod i’n cyfarfod ar 10 Ionawr i roi tystiolaeth mewn cysylltiad â’ch 

gwaith. Yn dilyn y sesiwn, cytunodd y Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch i nodi ein 

harsylwadau ac i ofyn am eglurhad a / neu ragor o fanylion gennych ar nifer o 

faterion. 

 

Rôl a chyfrifoldebau’r Comisiynydd 

Nodwn fod rhan sylweddol o’ch rôl hyd yma wedi canolbwyntio ar gefnogi’r newid 

diwylliannol sy’n angenrheidiol i wreiddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 (‘y Ddeddf’) ar draws cyrff y sector cyhoeddus. Mae eich rôl hefyd 

wedi arwain at herio’r ffordd y mae rhai o’r cyrff hyn yn gweithredu’r Ddeddf yn 

ymarferol. Er enghraifft, yn achos penderfyniadau Cyfoeth Naturiol Cymru ar 

drwyddedu amgylcheddol, a phroses gwneud penderfyniadau Llywodraeth Cymru 

ar gyfer ffordd liniaru’r M4.  

1. A allwch egluro sut yr ydych yn mynd ati i gydbwyso’r gwahanol agweddau hyn 

ar eich rôl?  

2.  Hoffem pe baech yn egluro: 

− ym mha amgylchiadau y byddech yn ystyried arfer eich pŵer i adolygu cyrff 

cyhoeddus o dan adran 20 o’r Ddeddf; a 

 

Sophie Howe 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
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− ph’un a ellid, yn eich barn chi, ddefnyddio’r pŵer hwn i herio 

camgymhwyso’r Ddeddf, neu beidio â chydymffurfio â dyletswyddau o dan y 

Ddeddf honno.  

3. Nid yw’n ofynnol i Weinidogion Cymru ymateb i argymhellion a wnewch yn unol 

ag Adran 21. Ydych chi’n credu y dylid cynnwys gofyniad o’r fath yn y Ddeddf? 

 

Proses gyllideb Llywodraeth Cymru 

Ym mis Rhagfyr 2018, cyhoeddasoch adroddiad, ‘Cyngor i Lywodraeth Cymru ar 

ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn y broses gyllidebol’.  

4. A yw Llywodraeth Cymru wedi rhoi ymateb i’ch adroddiad? A yw’r ymateb wedi’i 

gyhoeddi? 

 

Monitro ac asesu cyrff cyhoeddus 

Yn eich adroddiad blynyddol ar gyfer 2017-18, dywedasoch mai un o’r meysydd y 

byddech yn canolbwyntio arno yn ystod 2019 fyddai “y broses o fonitro ac asesu 

cyrff cyhoeddus wrth iddynt gynhyrchu eu set gyntaf o adroddiadau blynyddol.” 

5. A allwch ddisgrifio sut y byddwch yn gwneud y gwaith hwn a nodi’r amserlen ar 

gyfer ei gwblhau? 

 

Datgarboneiddio 

Yn eich adroddiad ‘Cyngor i Lywodraeth Cymru ar ystyried Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol yn y broses gyllidebol’, rydych yn argymell: 

“Llywodraeth Cymru i fynegi’n glir sut y bydd y gweithredoedd a amlinellir 

yn y Cynllun Cyflawni Carbon Isel yn cael eu hariannu er mwyn i ni allu 

cwrdd â’n targedau statudol i leihau allyriadau.” 

6. Beth yw eich barn ar Gynllun Datgarboneiddio cyntaf Llywodraeth Cymru, a 

gyhoeddwyd ar 21 Mawrth 2019? 
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7. Nid yw’r Cynllun Datgarboneiddio cyntaf yn cynnwys dim costau manwl. O 

gofio bod Llywodraeth Cymru wedi gwrthod bwrw ymlaen â’ch argymhelliad, pa 

gamau ydych chi’n bwriadu eu cymryd? 

8. A ydych yn fodlon â dull gweithredu Llywodraeth Cymru?  

 

Trwyddedu Amgylcheddol 

Nodwn eich pryder parhaus am y ffordd y bu Cyfoeth Naturiol Cymru yn 

cymhwyso’r Ddeddf o ran penderfyniadau trwyddedu amgylcheddol. Rydym hefyd 

yn nodi’r camau yr ydych wedi’u cymryd i geisio mynd i’r afael â’r mater hwn, gan 

gynnwys gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu matrics.  

Yn eich tystiolaeth ar ein cyfer, fe wnaethoch fynegi pryder nad oedd canllawiau 

statudol Llywodraeth Cymru ar drwyddedu amgylcheddol, a gyhoeddwyd yn 

ddiweddar [mor gynhwysfawr] ag y dylent fod o ran cymhwyso [y Ddeddf]”. 

Dywedasoch wrthym hefyd fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynegi pryder y 

gallai’r canllawiau a’r matrics fod yn gwrthddweud ei gilydd. 

Mewn tystiolaeth i’r Pwyllgor ym mis Chwefror 2019, dywedodd Cyfoeth Naturiol 

Cymru wrthym ei fod yn ailddechrau trafodaethau ar y matrics a bod gwaith yn 

awr yn dod ynghyd o’r newydd. Mae hyn yn awgrymu bod eich pryderon o ran 

datblygu’r matrics wedi cael eu datrys ers ichi ymddangos gerbron y Pwyllgor.  

9. Hoffem pe baech yn rhoi eglurhad o ran a oeddech yn ymwneud â datblygu’r 

canllawiau, fel yr awgrymwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei dystiolaeth i ni. 

10. Pa gamau eraill ydych yn bwriadu eu cymryd i sicrhau bod eich pryderon 

ynghylch cadernid y canllawiau yn cael sylw?  

11. Hoffem pe baech yn rhoi diweddariad ar y trafodaethau a gawsoch gyda 

Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru ar y gwrthddweud yr awgrymwyd a 

oedd rhwng y canllawiau a’r matrics. Yn benodol, a ydych yn fodlon bod y mater 

hwn bellach wedi’i ddatrys? 
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12. Hoffem hefyd pe baech yn egluro a yw’r gwaith ar y matrics bellach wedi 

ailddechrau. Os felly, pryd mae’n debygol y caiff ei gwblhau? 

 

Ffordd liniaru’r M4 

Yn eich tystiolaeth ger ein bron, nodwyd yn glir gennych nad ydych yn ystyried 

bod y broses o wneud penderfyniadau o ran ffordd liniaru arfaethedig yr M4 wedi 

“adlewyrchu gofynion [Deddf 2015]”. Rydym yn bryderus ynglŷn â hyn. Rydym yr 

un mor bryderus bod cynrychiolwyr cyfreithiol yn eich Swyddfa ac o fewn 

Llywodraeth Cymru yn dehongli’r Ddeddf mewn ffyrdd gwahanol iawn. Nid yw hyn 

yn argoeli’n dda ar gyfer gweithredu’r Ddeddf yn llwyddiannus.  

13. Hoffem pe baech yn nodi unrhyw gamau yr ydych yn bwriadu eu cymryd i 

geisio sicrhau bod y gwahaniaethau dehongli hyn yn cael sylw.   

14. O ystyried arwyddocâd y penderfyniad hwn a’ch pryderon y gallai unrhyw 

gamgymhwyso’r Ddeddf osod cynsail di-fudd, byddem hefyd yn falch pe baech yn 

egluro pa gamau y bwriadwch eu cymryd os yw penderfyniad Llywodraeth Cymru 

ynghylch ffordd liniaru’r M4 yn anffafriol, yn eich barn chi.  

 

Trafnidiaeth 

Gan gyfeirio at Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 2017, 

dywedasoch yn eich adroddiad blynyddol 2017-18 eich bod:  

“yn y broses o gytuno ar gynllun gyda Llywodraeth Cymru i fonitro ac 

asesu effeithiolrwydd y canllawiau newydd i asesu ei effaith a chofnodi i ba 

raddau y mae’n arwain at benderfyniadau gwahanol.”  

15. A allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y mater hwn?  

16. Sut fyddwch yn mesur effaith eich ymyriad?  
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Tai 

Rydym yn nodi’r gwaith yr ydych wedi’i wneud hyd yma i sicrhau bod y saith nod 

llesiant wedi’u hymgorffori yn Adolygiad Tai Fforddiadwy Llywodraeth Cymru, a’r 

Rhaglen Tai Arloesol. 

Rydym yn falch o glywed bod y Panel Adolygu Tai yn ymgysylltu’n gadarnhaol â’ch 

Swyddfa wrth ddatblygu ei waith, a gobeithiwn y bydd canlyniadau’r adolygiad yn 

adlewyrchu hyn. 

Mewn tystiolaeth, dywedasoch wrthym nad yw’r cyngor a ddarparwyd gan eich 

Swyddfa i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â’r Rhaglen Tai Arloesol wedi’i 

ystyried yn llawn. At hynny, mynegwyd pryder gennych am y meini prawf ymgeisio 

a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Rhaglen Tai Arloesol, yn arbennig 

ei bod yn nodi: 

“that applications should demonstrate that they contribute to at least one, but no 

more than three of the well-being goals, which is completely at odds with what 

the legislation requires”.  

17. A allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ganlyniad trafodaethau â 

Llywodraeth Cymru o ran eich pryderon ynghylch y meini prawf ymgeisio 

presennol ar gyfer y Rhaglen Tai Arloesol? 

18. A allwch nodi sut rydych yn bwriadu dylanwadu ar y gwaith o ddatblygu meini 

prawf ymgeisio yn y dyfodol ar gyfer y Rhaglen Tai Arloesol?  

19.  O ran y graddau y bu modd i chi ddylanwadu ar y Rhaglen Tai Arloesol, beth 

fyddai llwyddiant yn eich barn chi?  

 

Cerrig milltir o ran y Ddeddf 

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar gerrig milltir cenedlaethol, sy’n 

ofynnol o dan y Ddeddf. Bwriad y Llywodraeth yw nodi cyfres fach o’r 

dangosyddion cenedlaethol y bydd y gwaith o ddatblygu cerrig milltir 

cenedlaethol wedi’i seilio arnynt.  
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20. Hoffem gael eich barn ar y graddau y mae’r dull hwn yn cyd-fynd â 

dyletswyddau Llywodraeth Cymru o dan y Ddeddf. 

 

Llywodraethu a thryloywder 

Mae adran 26 o’r Ddeddf yn darparu ar gyfer “panel ymgynghorol” i roi cyngor i 

chi ar arfer eich swyddogaethau. Yn eich adroddiad blynyddol 2017-18, rydych yn 

dweud: 

“Mae Comisiynwyr, ymhlith eraill, yn eistedd ar fy mhanel ymgynghori a fy 

hoff ymagwedd tuag at weithio gyda fy mhanel ymgynghori yw drwy 

ganolbwyntio ar feysydd sydd yr un mor bwysig i ni i gyd.” 

21. A allwch roi rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am weithrediad y panel 

ymgynghori, yn benodol, pa mor aml y mae’r panel yn cyfarfod a ble y cyhoeddir 

gwybodaeth berthnasol arall, fel, nodiadau cyfarfodydd? 

Mae’r Pwyllgor yn nodi bod llawer o’ch gwaith yn ei gamau cynnar. Mae hyn yn 

rhoi cyfle delfrydol i sicrhau bod strwythurau a dulliau llywodraethu priodol ar 

waith. Mae gan y Pwyllgor ddiddordeb arbennig mewn unrhyw fecanweithiau y 

gallech fod wedi’u datblygu i asesu a monitro perfformiad.  

22.  A allwch egluro’r prosesau sydd ar waith i asesu’r effaith a gewch chi, ac 

effaith eich Swyddfa, ar arfer eich swyddogaethau? 

  

Cynllunio defnydd tir 

Yn eich tystiolaeth ar ein cyfer, dywedasoch fod y rhan fwyaf o’r ohebiaeth a 

gawsoch dros y flwyddyn ddiwethaf yn ymwneud â phryderon ynghylch 

penderfyniadau cynllunio. O’r herwydd, rydych wedi gweithio’n agos gyda 

Llywodraeth Cymru i sicrhau bod Polisi Cynllunio Cymru diwygiedig (Argraffiad 

10) yn cyd-fynd â’r Ddeddf. Nodwn eich sylwadau bod y polisi diwygiedig yn 

“enghraifft ardderchog” o ymgorffori’r Ddeddf ym mholisi Llywodraeth Cymru.  
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23. A allwch egluro sut yr ymgorfforwyd y Ddeddf yn llwyddiannus ym Mholisi 

Cynllunio Cymru diwygiedig? 

24. A allwch roi enghreifftiau o ddiwygiadau a wnaed i Bolisi Cynllunio Cymru o 

ganlyniad i’ch gwaith chi a’ch Swyddfa? 

Unwaith eto, rydym yn ddiolchgar i chi am ddod i’r cyfarfod. Rydym wedi cytuno 

i’ch gwahodd i roi tystiolaeth ar faterion sy’n ymwneud â’n cylch gwaith yn 

flynyddol. 

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn ymateb cyn gynted â phosibl ac erbyn 23 Ebrill 

fan bellaf. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, 

Llywodraeth Leol a Chymunedau a Chadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a 

Sgiliau.  

 

Yn gywir, 

 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig 

 

cc  John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau 

Russell George AC, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
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 Y Gwir Anrh/ Rt Hon Mark Drakeford AC/AM 
 Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@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.   

 
 
Eich cyf/Your ref:  
Ein cyf/Our ref:  
 
 
Mike Hedges AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
SeneddCCERA@assembly.wales 
 
              
             22 Mawrth 2019 
 
 
Annwyl Mike,  
 
Ysgrifennaf atoch fel ymateb i'ch llythyr dyddiedig 28 Chwefror ynglŷn â chraffu ar 
femoranda cydsyniad deddfwriaethol. Yn y llythyr, roeddech yn gofyn am eglurder ynghylch 
sut y mae Llywodraeth Cymru yn penderfynu a ydy'n briodol ai peidio i Senedd y DU 
ddeddfu mewn meysydd o gymhwysedd datganoledig, ac ynghylch rhaglen ddeddfwriaethol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer gweddill y Cynulliad hwn a pha un a ydy'n bwriadu neilltuo 
amser ar gyfer deddfwriaeth Gymreig sy'n deillio o Brexit.  
 
Yn benodol, gofynnoch am gael eglurder am y pwyntiau a ganlyn: 
 
Yr egwyddorion sydd wrth wraidd y modd y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r 
broses cydsyniad deddfwriaethol  
 
Mae safbwynt Llywodraeth Cymru yn parhau fel y nodwyd gan y Prif Weinidog blaenorol yn 
ei lythyr i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar 15 Tachwedd 2011. 
 
Hynny yw, rydym yn dilyn yr egwyddor mai'r Cynulliad Cenedlaethol ddylai fod yn deddfu 
deddfwriaeth sylfaenol mewn meysydd datganoledig. Fodd bynnag, o reidrwydd, mae 
amgylchiadau'n codi, a byddant yn parhau i godi, lle bydd yn synhwyrol ac yn fanteisiol i 
ddarpariaeth a fyddai fel arall o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad gael ei cheisio 
ar gyfer Cymru mewn Biliau gan Senedd y DU, gyda chydsyniad y Cynulliad. Yn aml, bydd 
darpariaeth o'r fath yn cynnwys rhoi pwerau dirprwyedig newydd i Weinidogion Cymru. 
 
Gall cymryd darpariaeth mewn Bil gan Senedd y DU olygu bod modd cael atebion 
ymarferol, a hynny'n brydlon, gan barchu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad drwy'r 
broses cydsyniad deddfwriaethol ar yr un pryd. Gall fod yn fater o lywodraeth dda ymarferol 
i gynnwys darpariaethau o'r fath mewn Bil gan Senedd y DU.  
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Dyma rai enghreifftiau o sefyllfaoedd lle y byddai dull o'r fath yn briodol: 
 

 Pan fyddai cynnig deddfwriaethol Llywodraeth y DU hefyd yn briodol ar gyfer yr 
amgylchiadau Cymreig ond nid oes amser ar gael i ddarpariaethau tebyg gael eu 
cyflwyno yn y Cynulliad.  
 
Mae hyn yn berthnasol i'r Bil Amaethyddiaeth, y sonioch amdano yn eich llythyr, i'r 
perwyl bod cynnig deddfwriaethol Llywodraeth y DU yn briodol a bod yr 
amgylchiadau yn golygu ei bod yn ymarferol cynnwys y darpariaethau er mwyn rhoi 
sicrwydd i ffermwyr Cymru. Er na fyddai angen darpariaethau ym Mil 
Amaethyddiaeth y DU ar gyfer blwyddyn gynllun 2019 y Polisi Amaethyddol Cyffredin 
(PAC), gan ddibynnu ar natur ein hymadawiad â'r Undeb Ewropeaidd, gallem 
wynebu bwlch deddfwriaethol ar gyfer blwyddyn gynllun 2020 os na fydd 
deddfwriaeth yn ei lle i barhau i wneud Taliadau Uniongyrchol. O ganlyniad, ni fyddai 
gan Lywodraeth Cymru y pŵer i gefnogi ffermwyr yn 2020 a thu hwnt. O ystyried y 
risg hon, rydym o'r farn ei bod yn gall sicrhau bod y pwerau gofynnol yn eu lle mewn 
da bryd, gan ddarparu'r sicrwydd sydd wirioneddol ei angen ar ffermwyr Cymru y 
bydd y gyfraith angenrheidiol yn ei lle i alluogi'r Llywodraeth i barhau i'w cefnogi ar ôl 
Brexit. 
 

 Pan fo'r cysylltiadau agos rhwng y systemau gweinyddol perthnasol yng Nghymru a 
Lloegr yn golygu mai'r ffordd fwyaf effeithiol a phriodol o weithredu yw bwrw ymlaen 
â darpariaethau ar gyfer y ddwy wlad ar yr un pryd yn yr un offeryn deddfwriaethol. 
 

 Pan fo'r darpariaethau datganoledig dan sylw yn rhai mân neu'n dechnegol eu natur 
ac yn annadleuol. 

 
Mae hyn yn berthnasol i'r Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu), a grybwyllwyd 
gennych hefyd yn eich llythyr. 
 

 Pan fo'r Bil gan Senedd y DU yn ymwneud â materion datganoledig a rhai a gedwir 
yn ôl a rhaid dewis trywydd Senedd y DU i gyflawni'r amcan polisi. 
 

 Pan fyddai cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu bwerau Gweinidogion 
Cymru yn cael eu hymestyn mewn ffordd na ellid ei gyflawni drwy Ddeddf y 
Cynulliad, gan ystyried cyfyngiadau cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. 

 
Mae hyn yn berthnasol i'r Bil Pysgodfeydd, y sonioch amdano hefyd yn eich llythyr, a 
fyddai'n ymestyn y tu hwnt i gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad ar faterion yn 
ymwneud â physgodfeydd i'r parth Cymru y tu hwnt i Gymru. 

 
Rwy'n cytuno â sylw'r Prif Weinidog y byddai'n hynod annoeth i Lywodraeth Cymru 
benderfynu gwadu yr hawl iddi'i hun ddeddfu mewn amgylchiadau o'r fath. Mewn 
gwirionedd, mae hyn yn fwy perthnasol eto o ystyried y cyfyng-gyngor sy'n ein hwynebu ar 
hyn o bryd, gyda Brexit yn golygu bod angen sicrhau ar fyrder fod trefniadau yn eu lle ar 
unwaith a’n bod yn parhau i allu creu systemau newydd yn y dyfodol.        
 
Y camau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu cymryd os na fydd Biliau 
Amaethyddiaeth a Physgodfeydd y DU yn cael eu pasio erbyn diwedd mis Mawrth 
2019  
 
Mewn cyfnod mor ansicr byddai wedi bod yn ddymunol gallu rhoi sicrwydd i randdeiliaid cyn 
i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r oedi yn amserlen Senedd y DU yn golygu ei bod 
yn hynod annhebygol y bydd Bil Amaethyddiaeth y DU yn cael y Cydsyniad Brenhinol cyn 
diwedd mis Mawrth 2019. Er gwaethaf hynny, rwy'n disgwyl i'r pwerau angenrheidiol fod yn Tudalen y pecyn 42



eu lle cyn 2020, gan olygu ein bod yn dal i allu darparu sicrwydd i ffermwyr Cymru y bydd 
cyfraith yn ei lle sy'n caniatáu i'r Llywodraeth eu cefnogi pan fyddwn yn ymadael â'r Undeb 
Ewropeaidd.  
 
O ran Bil Pysgodfeydd y DU, ynghyd â'r gyfres o offerynnau statudol (OSau) cywirol, mae 
OSau wrth gefn yn cael eu cyflwyno a fydd ar gael os bydd y DU yn ymadael â'r UE ddiwedd 
mis Mawrth a'r Bil Pysgodfeydd heb gael ei ddeddfu. Bydd yr OSau wrth gefn hyn yn caniatáu 
inni reoli gweithgareddau llongau pysgota tramor. Nid yw hwn yn ateb delfrydol ond mae'n 
pontio â'r drefn newydd y bydd y Bil yn ei chyflwyno.       
 
  
Cadarnhad y bydd amser yn cael ei neilltuo i gyflwyno Biliau Cymreig sy'n deillio o 
Brexit cyn diwedd y Cynulliad hwn 
 
Fel y mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi dweud eisoes, bwriedir 
i'r pwerau sy'n cael eu cymryd ar gyfer Gweinidogion Cymru ym Mil Amaethyddiaeth y DU 
fod yn rhai trosiannol hyd nes y bydd modd cyflwyno ein deddfwriaeth sylfaenol ein hun. 
Rydym yn parhau'n ymroddedig i gyflwyno Bil Amaethyddiaeth Cymru cyn gynted ag y bo 
hynny'n ymarferol.  Mae swyddogion yn adolygu'r ymatebion i'r ymgynghoriad Brexit a'n Tir 
ac mae'r Gweinidog wedi cadarnhau ei bod yn bwriadu cynnal ymgynghoriad pellach ar 
Bapur Gwyn yn yr haf. Fel y byddai'r Pwyllgor yn ei ddisgwyl rwy'n siŵr, rydym yn 
cydweithio'n agos â rhanddeiliaid ac yn rhoi ystyriaeth briodol i'w barn er mwyn sicrhau bod 
y ddeddfwriaeth yn addas at y diben.  
 
O ran Bil Pysgodfeydd Cymru, mae'n glir y bydd angen inni ar ryw gam roi'r darpariaethau 
ar lyfr statud Cymru. Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi bod yn 
gwbl glir mai rhai trosiannol yw'r pwerau yr ydym yn eu ceisio. Fodd bynnag, mae'n anodd 
ymrwymo i amserlen hyd nes y bydd Bil Pysgodfeydd y DU wedi pasio drwy Senedd y DU. 
Rydym yn ddibynnol ar amryw o ddarpariaethau, ac yn benodol y ddarpariaeth i ymestyn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.  
 
Yn achos Egwyddorion a Llywodraethu Amgylcheddol, cyhoeddwyd ymgynghoriad ar 18 
Mawrth sy’n ceisio barn ar sut i gynnal trefniadau llywodraethiant amgylcheddol effeithiol a 
rhesymegol ar ôl i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei 
gynnal am gyfnod o ddeuddeg wythnos ac rydym yn paratoi cynlluniau ar gyfer pob 
canlyniad posibl, gan gynnwys yr angen am ddeddfwriaeth sylfaenol Gymreig.     
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. 
 
 

Yn gywir 
 
 

 
 
 

MARK DRAKEFORD 
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  25 Mawrth 2019 

 

Annwyl Mike,  
 

Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun ar gyfer ei 
chyllideb carbon gyntaf - Ffyniant i Gymru: Cymru Carbon Isel – a hynny ddydd 
Iau 21 Mawrth 2019. 

Mae'r Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau wedi bod yn aros yn eiddgar am y 
cyhoeddiad hwn er mwyn medru craffu rhywfaint ar yr agweddau sy'n berthnasol 
i'n portffolio - yn enwedig sut y mae'n mynd i'r afael â datgarboneiddio 
trafnidiaeth a diwydiannau carbon-ddwys. 

Rwy'n ymwybodol bod CCERA yn bwriadu craffu’n fanylach ar y cynllun yn ei 
gyfanrwydd, ond roeddwn am eich hysbysu y bydd EIS yn craffu ar waith  
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth mewn dau o'n cyfarfodydd yn ystod mis 
Mai. Gobeithio y bydd y gwaith hwn, ac unrhyw beth arall y byddwn yn ei 
gynhyrchu o ganlyniad iddo, yn gallu bwydo i'ch gwaith craffu ehangach mewn 
perthynas â’r cynllun gweithredu. 

Dymuniadau gorau, 
 

 

 

 

 

Russell George, AC 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

 
 
 
 
Mike Hedges AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Materion Gwledig 
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Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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.   

Ein cyf/Our ref: LG/0284/19 
 
 
Mike Hedges AC 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

 
Mike.Hedges@cynulliad.cymru 
 
 

27 Mawrth 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annwyl Mike, 
 
Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar y 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU. 

Yn dilyn fy llythyr dyddiedig 18 Chwefror, hoffwn ddiolch ichi am ystyriaeth y Pwyllgor o'r 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU a'r 

adroddiad arno a gyhoeddwyd yn ddiweddar. 

Rwyf wedi ystyried argymhellion y Pwyllgor yn ofalus ac rwyf wedi cynnwys ymateb i'r 
argymhellion yn unigol yn yr atodiad i'r llythyr hwn. Fodd bynnag, hoffwn fanteisio ar y cyfle 
hwn i roi mwy o fanylion am safbwynt Llywodraeth Cymru ar reoli pysgodfeydd ac ar rai 
elfennau o'r Bil. 
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Yr angen am ddeddfwriaeth a'r dull gweithredu a fabwysiadwyd 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi Bil Pysgodfeydd y DU yn llwyr. Mae'n galluogi sefydlu 
fframwaith clir a chadarn ar lefel y DU ar gyfer rheoli ein pysgodfeydd, ac mae'n darparu'r 
pwerau a'r mecanweithiau rheoli angenrheidiol i'r Cynulliad a Llywodraeth Cymru i gyflawni 
ar ran ein pysgodfeydd penodol yng Nghymru, yn dilyn ein hymadawiad o'r UE. Yr hyn sy'n 
bwysig yw bod y Bil yn gwneud darpariaeth ar gyfer ymestyn cymhwysedd deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar faterion sy'n ymwneud â physgota, pysgodfeydd neu 
iechyd pysgod ym mharth Cymru. Mae hwn yn newid sylweddol ac yn gyflawniad i'w 
groesawu a oedd, fel y gwyddoch, yn llinell goch i mi.  
 
Hyd nes y cyflawnir y cymhwysedd deddfwriaethol ehangach, byddai'n annoeth cyflwyno Bil 
Pysgodfeydd ar gyfer Cymru, a allai ond gwneud darpariaethau sy'n berthnasol i ddyfroedd 
mewndirol Cymru, pan fo ein cyfrifoldebau rheoli pysgodfeydd yn ymestyn i'n dyfroedd môr 
mawr. 
 
Rwy'n gwerthfawrogi'r pryderon ynghylch defnyddio Bil y DU i wneud darpariaethau ar gyfer 
Cymru ac rwy'n credu'n gryf bod y darpariaethau yn y Bil yn rhai trosiannol nes y gallwn 
wneud deddfwriaeth sylfaenol yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'n briodol ceisio'r pwerau 
hyn nawr er mwyn ein galluogi i gymryd camau cyflym a phendant yng Nghymru, mewn 
dyfodol ansicr, sy'n cyflwyno'r cyfleoedd mwyaf i'n polisi pysgodfeydd yn y dyfodol agos.  
 
Ochr yn ochr â'r Bil, rydym wrthi'n drafftio ystod o Femoranda Cyd-ddealltwriaeth a fydd yn 
cadarnhau ac yn gwella'r arferion gwaith rhynglywodraethol da sydd gennym yn y maes 
hwn, gan gynnwys amlinellu mecanwaith datrys anghydfodau cytunedig a ffyrdd o weithio.  
 
Amcanion a Datganiadau'n ymwneud â Physgodfeydd 
 
Mae'r Bil, fel y'i drafftiwyd ar hyn o bryd, yn nodi amcanion cyffredin y DU ar gyfer rheoli 
pysgodfeydd. Mae'r amcanion hyn yn adeiladu ar y rhai sydd wedi'u cynnwys yn y Polisi 
Pysgodfeydd Cyffredin, gan ddarparu lefel o gysondeb o ran ein dull gweithredu. Felly mae'r 
amcanion hyn yn gosod y cyd-destun ar gyfer polisi pysgodfeydd yng Nghymru, gweddill y 
DU a thu hwnt.  
 
Bydd y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd (JFS) yn manylu ar ein polisïau ar gyfer cyflawni'r 
amcanion. Bydd y JFS yn adlewyrchu ein dull o reoli pysgodfeydd yng Nghymru sydd wedi'i 
fframio nid yn unig gan y ddeddfwriaeth ryngwladol ond hefyd gan ein tirwedd 
ddeddfwriaethol unigryw yng Nghymru gan gynnwys Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.    
 
Gwn fod llawer o ddiddordeb yng nghynnwys y JFS, a hefyd yn Natganiad yr Ysgrifennydd 
Gwladol ar Bysgodfeydd. Ar hyn o bryd mae'n rhy gynnar i wneud sylwadau ar y cynnwys. 
Mae'r Bil yn nodi'r gofynion o ran ymgynghori a chraffu. Mae hefyd yn pennu'r dyddiad cau 
ar gyfer cynhyrchu'r JFS cyntaf.   
 
Rwyf am roi sicrwydd i'r Pwyllgor y bydd y JFS yn cael ei ddatblygu mewn trafodaeth â 
rhanddeiliaid, gyda gwaith ymgysylltu cyn yr ymgynghoriad yn ogystal â'r broses 
ymgynghori ffurfiol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bob rhanddeiliad ddylanwadu ar gynnwys y JFS 
ac felly ein cyfeiriad polisi trosfwaol ar gyfer y 6 blynedd ddilynol.   
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Pan fyddwn yn gadael yr UE bydd ystod o swyddogaethau a phwerau, a arferwyd yn 
flaenorol ar lefel yr UE, yn cael eu harfer gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar ran y DU neu'n 
cael eu harfer gan Weinidogion Cymru mewn perthynas â Chymru, parth Cymru a llongau 
Cymru. Mae stociau pysgod yn adnodd naturiol a rennir, nid yn unig o fewn y DU ond hefyd 
yn rhyngwladol. O ganlyniad mae angen Cytundeb Fframwaith Rheoli Pysgodfeydd i 
sicrhau bod yr adnodd hwn a rennir yn cael ei reoli'n effeithiol.  
 
Y JFS yw conglfaen y Cytundeb Fframwaith ar Reoli Pysgodfeydd. Bydd y fframwaith hwn 
yn cwmpasu ystod o atebion deddfwriaethol ac anneddfwriaethol yn amrywio o 
ddarpariaethau sydd wedi'u cynnwys o fewn Bil Pysgodfeydd y DU a deddfwriaeth yr UE a 
fydd yn cael ei chadw a bydd yn seiliedig ar amrywiaeth o Femoranda Cyd-ddealltwriaeth a 
Choncordatau. Bydd peth amser cyn y bydd y Fframwaith cyfan hwn ar waith a byddaf yn 
ysgrifennu at y Pwyllgor gyda manylion pellach pan fyddant ar gael.  
 
 
 
Mynediad i Bysgodfeydd Prydain 
 
Mae'r Bil Pysgodfeydd yn cadarnhau ac yn egluro ystod o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â 
thrwyddedu cychod pysgota, gan egluro bod pob gweinyddiaeth yn gyfrifol am drwyddedu ei 
llongau ei hun. Mae'r Bil yn dirymu'r mynediad awtomatig sydd gan longau'r UE i ddyfroedd 
y DU, gan adlewyrchu trefniadau newydd lle y rheolir mynediad i Bysgodfeydd Prydain drwy 
drafodaethau blynyddol y Taleithiau Arfordirol. Mae'r Bil yn rhoi pwerau i Weinidogion 
Cymru drwyddedu cychod pysgota tramor yng Nghymru a pharth Cymru.  
 
Fodd bynnag, wrth baratoi ar gyfer ymadawiad posibl cyn i Fil Pysgodfeydd y DU dderbyn 
Cydsyniad Brenhinol, mae Gweinyddiaethau'r Pysgodfeydd wedi cyflwyno deddfwriaeth 
eilaidd i'n galluogi i reoli llongau tramor yn Nyfroedd y DU yn y cyfamser. Mae swyddogion 
yn ystyried pa welliannau angenrheidiol y bydd angen eu gwneud i Fil y DU o ganlyniad i 
gyflwyno'r Offerynnau Statudol hyn.  
 
Beth bynnag fydd y mecanwaith, bydd Awdurdod Dyroddi Sengl yn gweinyddu'r gwaith o 
drwyddedu cychod pysgota tramor yn ymarferol. Bydd yr Awdurdod yn darparu un pwynt 
cyswllt ar gyfer llongau tramor ac, ar gyfer Aelod-wladwriaethau Ewrop a'r Comisiwn. Y 
bwriad yw y bydd yr Awdurdod Dyroddi Sengl yn gweithredu ar ran Gweinidogion Cymru 
mewn perthynas â thrwyddedu cychod pysgota tramor yng Nghymru a pharth Cymru. 
 
Ni fydd ein gallu i osod amodau trwydded priodol yn nyfroedd Cymru yn cael ei effeithio gan 
y bwriad i ddirprwyo swyddogaethau gweinyddol mewn perthynas â dyroddi trwyddedau i 
longau tramor.   
 
Mae trafodaethau ar sefydlu'r Awdurdod Dyroddi Sengl yn parhau. Byddwn yn fodlon rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar yr adeg briodol, gan gynnwys unrhyw fanylion am y 
goblygiadau ariannol i Lywodraeth Cymru.  
  
Cyfleoedd pysgota a chyfran o'r cwota 
 
Rwyf wedi dweud yn gyson fy mod am i bysgotwyr Cymru gael eu cyfran deg o gyfleoedd 
pysgota yn nyfroedd Cymru. Rwyf wedi ysgrifennu at Weinidogion y DU yn mynegi fy marn 
a byddaf yn parhau i bwyso am setliad gwell. Dylid defnyddio unrhyw ail-gydbwyso o ran 
cyfran y cyfleoedd pysgota rhwng y DU a'r UE yn dilyn ein hymadawiad o'r UE i unioni'r 
anghydbwysedd hwn. 
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Pwerau o ran cymorth ariannol a chyllid yn y dyfodol  
 
Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill i nodi 
cyfleoedd i gynyddu twf economaidd sectorau morol y DU i'r eithaf. Bydd y gwaith hwn yn 
llywio polisi o ran y ffordd orau o gefnogi twf cynaliadwy'r gwahanol sectorau diwydiant 
mewn ffordd strategol a symlach. 
 

Mynediad i farchnadoedd 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda diwydiant i dyfu diwydiant pysgodfeydd Cymru, 
drwy Strategaeth Bwyd Môr Cymru sy'n cael ei harwain gan y diwydiant. 
 
Marchnadoedd rhyngwladol - mae angen ystyried yn ofalus y ffaith bod y rhan fwyaf o'r 
bwyd môr a gynhyrchir yng Nghymru yn cael ei allforio yn fyw felly mae amseroedd cludo 
nwyddau yn ystyriaeth ar gyfer marchnadoedd targed. Mae yna hefyd ystyriaethau 
diwylliannol a chrefyddol. Mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo ei bwyd môr i farchnad fyd-
eang drwy sioe fasnach bwyd môr fwyaf y byd ym Mrwsel bob blwyddyn a hefyd drwy 
deithiau masnach wedi'u targedu: 2017 - Tsieina, 2018 - Hong Kong.  
 
Marchnadoedd domestig - nid y rhywogaethau bwyd môr sy'n cael eu dal yn rheolaidd yng 
Nghymru yw'r rhai sy'n cael eu bwyta yng Nghymru a'r DU fel arfer ac felly byddai angen 
newid amlgenhedlaeth mewn arferion bwyta i ddisodli'r marchnadoedd rhyngwladol gyda 
marchnadoedd domestig. Fodd bynnag, gallai unrhyw system gwota newydd weld newid 
mewn rhywogaethau a ddelir a bydd angen i Lywodraeth Cymru fod yn hyblyg o ran 
cynorthwyo'r diwydiant i sefydlu marchnadoedd ar gyfer y cynhyrchion hyn. 
 
Brexit a'n moroedd a pholisi pysgodfeydd y dyfodol 
 
Bwriedir i Brexit a'n moroedd ddechrau sgwrs a llywio ein polisi pysgodfeydd yn y dyfodol. 
Er mwyn cynnal ymarfer ymgynghori ystyrlon yn hyn o beth, mae angen darlun gwell arnom 
yn gyntaf o'r trefniadau rheoli pysgodfeydd a fydd ar waith ar ôl gadael yr UE. O ganlyniad, 
cyhoeddir yr ymgynghoriad pan fyddaf yn hyderus ein bod yn gallu adlewyrchu'r sefyllfa 
ddiweddaraf. 
 
Cofion,  
 

 
Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 

Materion Gwledig (a gyhoeddwyd ar 12 Chwefror 2019): Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU. 

 
 

Argymhelliad / casgliad y Pwyllgor 
Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 

Materion Gwledig 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Argymhelliad y Pwyllgor 

 

Rydym yn argymell i’r Cynulliad ei fod yn 
cydsynio i’r darpariaethau ym Mil 
Pysgodfeydd y DU, yn amodol ar yr 
amodau canlynol -   
 
Dylai Llywodraeth Cymru geisio diwygiadau 
i Fil y DU i weithredu casgliadau 8, 10, 18, 
20 a 22;   
a  
 
Dylai Llywodraeth Cymru roi ymrwymiadau 
i’r Cynulliad, neu esboniadau lle bo’n 
briodol, mewn perthynas â’r materion a 
godwyd yng nghasgliadau 1, 4, 5, 6, 7, 9, 
12, 14, 15, 16, 24 a 25.   
 

Rwy'n croesawu eich argymhelliad i'r 
Cynulliad roi cydsyniad i'r darpariaethau ym 
Mil Pysgodfeydd y DU, yn ddibynnol ar 
amodau. Rwyf wedi nodi ymateb 
Llywodraeth Cymru i bob casgliad isod. 
 
 
 

Casgliadau'r Pwyllgor 
 

Yr angen am ddeddfwriaeth a'r dull gweithredu a fabwysiadwyd 

Casgliad 1   
 
Dylai Llywodraeth Cymru esbonio pam ei 
bod wedi methu â chyflawni ymrwymiadau 
a roddwyd ganddi i’r Pwyllgor hwn yn 
flaenorol mewn perthynas â datblygu 
fframweithiau cyffredin y DU.  Yn benodol, 
dylai esbonio pam na ddatblygwyd Bil y DU 
mewn cydweithrediad a pham na chafodd 
rhanddeiliaid eu cynnwys yn ddigon cynnar 
yn ei ddatblygiad.   
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 
 

Gwrthod 
 
Rwy'n derbyn fy mod wedi gwneud 
sylwadau yn nodi nad oeddem wedi 
ymwneud â'r gwaith o ddatblygu'r Bil i'r 
graddau y byddwn wedi'i ddymuno. Fodd 
bynnag, rwy'n gwrthod yr honiad nad oedd 
Llywodraeth Cymru wedi cyflawni ei 
hymrwymiadau i ddatblygu Fframwaith 
Cyffredin y DU. Rwy'n llwyr gefnogi barn y 
Pwyllgor ar yr angen am gydweithredu 
rhynglywodraethol effeithiol wrth ddatblygu 
fframweithiau cyffredin a gallaf gadarnhau 
bod hyn yn digwydd er mwyn datblygu 
Fframwaith Cyffredin y DU ar gyfer 
pysgodfeydd.  
 
Datblygwyd y Bil ar y cyd ac yn fanwl ers ei 
gyflwyno a chytunwyd ar nifer o newidiadau 
ers hynny.  
 
Mae rheoli pysgodfeydd, o ran ei natur, 

wastad wedi galw am gydweithredu 
rhagorol ac aeddfed ledled y DU. Mae'r 
gwaith ar sefydlu'r Fframwaith Cyffredin 
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wedi gwella hyn ac mae'n darparu cyfle i 
gryfhau'r cysylltiadau a'r arferion gwaith 
sydd eisoes yn gryf yn y maes hwn, a 
myfyrio arnynt. 
 
Ysgrifennais at y Pwyllgor ar 13 Chwefror 
2019, gan roi diweddariad i gadarnhau bod 
swyddogion Llywodraeth Cymru wedi bod 
yn gweithio'n agos â chymheiriaid yn y DU 
a'r gweinyddiaethau datganoledig, gan 
ddatblygu'r mecanweithiau manwl, 
cyfreithiol a gweinyddol, a fydd yn ffurfio 
Fframwaith Cyffredin y DU ar gyfer 
pysgodfeydd. Bydd hyn yn darparu'r 
fframwaith - bydd y manylion ar ffyrdd o 
weithio, a'r dulliau polisi, yn cael eu nodi 
mewn nifer o wahanol ddogfennau gan 
gynnwys Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
Pysgodfeydd, Mecanwaith Datrys 
Anghydfodau; a'r Cyd-ddatganiad 
Pysgodfeydd (JFS), a fydd yn destun 
proses graffu lawn yn y Cynulliad a chan 
randdeiliaid.   
 

Casgliad 2 
 

Yn y dyfodol, disgwyliwn i Lywodraeth 
Cymru wneud datganiad i’r Cynulliad i gyd-
fynd â chyflwyno unrhyw Filiau’r DU yn sgil 
Brexit sy’n deddfu mewn perthynas â 
Chymru. Yn ogystal, disgwyliwn i 
Lywodraeth Cymru ddatgan yn gyhoeddus 
ei safbwynt ar y darpariaethau perthnasol 
mewn unrhyw Filiau o’r fath, nodi pwerau y 
mae’n ceisio eu sicrhau, pryd mae angen y 
pwerau hyn, a sut y byddant yn cael eu 
defnyddio.  Dylai hefyd wahaniaethu rhwng 
y pwerau sydd eu hangen yn y cyfnod yn 
union ar ôl Brexit, a’r rhai a fydd yn cael eu 
defnyddio i weithredu polisi yn y dyfodol.  
 

Gwrthod 
 

Ni all Llywodraeth Cymru ymrwymo i wneud 
datganiad ar gyflwyno unrhyw Fil sy'n 
gysylltiedig â Brexit yn y DU, gan fod lefel 
yr ymgysylltiad rhwng Llywodraethau cyn 
eu cyflwyno yn amrywio'n sylweddol. Ar 
gyfer Biliau sy'n dod o fewn cwmpas Rheol 
Sefydlog 29, rydym yn gwneud pob 
ymdrech i gydymffurfio â'r gofyniad i osod 
memorandwm cydsyniad deddfwriaethol ar 
gyfer Bil y DU fel arfer o fewn pythefnos i'w 
gyflwyno. Mae'r Rheol Sefydlog wedi'i 
drafftio'n briodol i adlewyrchu'r amser 
paratoi sydd ei angen a'r ffaith ei bod yn 
amhosibl gwarantu cwblhau hyn o fewn 
pythefnos - o ystyried yr angen am gyngor 
cyfreithiol manwl a thrafodaeth/negodi 
rhwng Llywodraethau. Ar gyfer Biliau sy'n 
gymwys i Gymru ond nad ydynt yn 
ymwneud â Rheolau Sefydlog 29 a 30, ni 
fyddem yn rhagweld y byddwn yn gwneud 
datganiad i'r Cynulliad fel mater o drefn, 
ond gallem dynnu sylw'r Aelodau atynt fel y 
bo'n briodol. Fodd bynnag, os oes gan 
bwyllgorau'r Cynulliad gwestiynau neu 
bryderon penodol mewn perthynas â 
Biliau'r DU ar unrhyw adeg, byddwn yn 
gwneud ein gorau i gynorthwyo gan 
ddefnyddio'r wybodaeth sydd gennym a'r 
dadansoddiad a wnaed ar y pryd. 
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Casgliad 3 
 
Rydym yn cydnabod bod angen 
deddfwriaeth i sefydlu fframwaith cyffredin y 
DU ar gyfer rheoli pysgodfeydd ar ôl Brexit.  
Rydym yn fodlon bod mwyafrif y 
darpariaethau ym Mil y DU yn 
angenrheidiol i gyflawni hyn.  Fodd bynnag, 
mae’r Bil yn cynnwys darpariaethau 
ychwanegol sy’n mynd y tu hwnt i’r rheini 
sydd eu hangen i sefydlu fframwaith o’r 
fath. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi 
egluro diben ac effaith y darpariaethau 
ychwanegol hyn. Fel y cyfryw, nid ydym 
wedi ein hargyhoeddi hyd yma bod 
Llywodraeth Cymru wedi darparu 
cyfiawnhad digonol ar gyfer y pwerau 
ychwanegol y mae’n eu ceisio trwy Fil y 
DU.  

Gweler hefyd yr ymateb i Gasgliad 4 

 
Ar hyn o bryd dim ond cymhwysedd 
deddfwriaethol ar gyfer materion 
pysgodfeydd mewn perthynas â Chymru 
(h.y. y 12 milltir forol gyntaf o fôr 
tiriogaethol) sydd gan y Cynulliad. Fodd 
bynnag, mae Cymhwysedd Gweithredol 
Gweinidogion Cymru mewn perthynas â 
physgodfeydd yn ymestyn i Gymru ac i 
barth Cymru. Felly, er mwyn i'r Cynulliad 
wneud darpariaeth briodol mewn 
deddfwriaeth sylfaenol ar hyn o bryd, roedd 
angen bwrw ymlaen â'r darpariaethau 
mewn Bil Pysgodfeydd ar gyfer y DU. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi gallu sicrhau'r 
cymhwysedd deddfwriaethol ychwanegol i'r 
Cynulliad drwy Fil Pysgodfeydd y DU ac, o 
ganlyniad, ni fydd y Cynulliad yn dioddef y 
cyfyngiad hwn ar ei gymhwysedd 
deddfwriaethol wrth inni symud ymlaen. 
 

Casgliad 4 
 
Er mwyn mynd i’r afael â’r pryderon yng 
Nghasgliad 3, dylai Llywodraeth Cymru 
egluro pwrpas ac effaith arfaethedig y 
pwerau gweithredol i Weinidogion Cymru 
yn Atodlenni 4, 6 a 7.  Dylai nodi pa rai o’r 
pwerau hyn sydd o natur frys, ac a fyddai’n 
rhesymol gohirio unrhyw rai o’r pwerau hyd 
nes bod cymhwysedd y Cynulliad wedi’i 
ymestyn i ganiatáu cyflwyno Bil 
pysgodfeydd i Gymru yn y dyfodol.  
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 
 
 

Derbyn 
 
Rwy'n cydnabod y pryderon ynghylch 
defnyddio Bil y DU i wneud darpariaethau 
ar gyfer Cymru ac rwy'n credu'n gryf bod y 
darpariaethau yn y Bil yn rhai trosiannol 
nes y gallwn wneud deddfwriaeth sylfaenol 
yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'n briodol 
ceisio'r pwerau hyn nawr er mwyn ein 
galluogi i gymryd camau cyflym a phendant 
yng Nghymru, mewn dyfodol ansicr, sy'n 
cyflwyno'r cyfleoedd mwyaf i'n polisi 
pysgodfeydd yn y dyfodol agos. 
 
Mae Brexit yn golygu bod brys i sicrhau bod 
trefniadau ar waith ar unwaith ond gan 
gadw ein gallu i greu systemau newydd yn 
y dyfodol.        
 

Mae'r pwerau gweithredol yn Atodlenni 4, 6 
a 7 yn darparu'r pwerau angenrheidiol i 
Weinidogion Cymru reoli pysgodfeydd 
mewn ffordd hyblyg yn y dyfodol.  
 
Mae Atodlen 4 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion 
Cymru greu cynlluniau cymorth ariannol 
mewn perthynas â Chymru.  
 
Mae Atodlen 7 yn rhoi pwerau i 
Weinidogion Cymru drwy ddiwygiadau i 
Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 
mewn perthynas â manteisio ar adnoddau 
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pysgodfeydd y môr. Ni ellid bod wedi 
cynnwys yr un o'r darpariaethau hyn mewn 
Bil Pysgodfeydd i Gymru ar hyn o bryd gan 
fod y ddwy ddarpariaeth yn cynnwys 
elfennau sy'n berthnasol ym mharth Cymru 
y tu hwnt i Gymru lle nad oes gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru unrhyw gymhwysedd 
ar hyn o bryd. 
 
Efallai y bydd angen arfer y pwerau a 
ddarperir gan Fil Pysgodfeydd y DU ar y 
diwrnod cyntaf ar ôl ymadael â'r UE neu'n 
fuan iawn wedi hynny. Gyda'r posibilrwydd 
o ymadael heb gytundeb cyn gynted â 
diwedd mis Mawrth, nid ydym mewn sefyllfa 
i aros am Fil Pysgodfeydd ar gyfer Cymru 
(a fyddai, ar hyn o bryd, ond yn gallu 
cwmpasu Cymru beth bynnag). Y dewis 
arall fyddai dibynnu ar yr Ysgrifennydd 
Gwladol i ddeddfu ar gyfer Cymru a pharth 
Cymru yn y cyfamser. Gan fod 
Pysgodfeydd yn fater datganoledig nid wyf 
yn teimlo bod hyn yn dderbyniol.      
 

Casgliad 5 
 

Mae gan Lywodraeth Cymru reolaeth dros 
ei rhaglen ddeddfwriaethol.  Dylai ymrwymo 
y bydd amser yn cael ei neilltuo yn y 
rhaglen ddeddfwriaethol i gyflwyno Bil 
pysgodfeydd i Gymru a’i basio cyn diwedd 
tymor y Pumed Cynulliad.  
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 

Gwrthod 
 

O ran Bil Pysgodfeydd i Gymru, mae'n 
amlwg y bydd angen inni roi unrhyw 
ddarpariaethau ychwanegol angenrheidiol 
ar lyfr statud Cymru. Rwyf wedi egluro bod 
y pwerau yr ydym yn eu ceisio ym Mil 
Pysgodfeydd y DU yn rhai trosiannol. Fodd 
bynnag, nes bod Bil Pysgodfeydd y DU 
wedi cwblhau ei daith drwy Senedd y DU 
mae'n anodd ymrwymo i amserlen. Rydym 
yn dibynnu ar nifer o ddarpariaethau, ac yn 
arbennig ymestyn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad.  
 

Casgliad 6 
 
Dylai Llywodraeth Cymru esbonio sut y 
bydd yn sicrhau bod barn y Cynulliad yn 
cael ei hadlewyrchu ym Mil y DU, o ystyried 
y diffyg amser sydd ar gael cyn i Bil y DU 
gwblhau ei daith drwy Senedd San Steffan.  
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 
 

Derbyn 
 
O heddiw ymlaen, rydym yn aros am 
gadarnhad o'r dyddiad ar gyfer Adroddiad 
Tŷ'r Cyffredin a'r cyfnodau nesaf o ran hynt 
y Bil. Mae hynt Bil y DU wedi cael ei ohirio 
ers mis Rhagfyr ac o'r herwydd, rydym wedi 
gallu symud ymlaen â'r gwelliannau 
ychwanegol a geisir a dylanwadu ar 
Lywodraeth y DU yn y meysydd hyn. Yn 
ogystal, ers derbyn yr adroddiadau craffu, 
mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno 
sylwadau pellach i Lywodraeth y DU sy'n 
adlewyrchu barn y Pwyllgor mewn nifer o 
feysydd. Rwyf wedi nodi'r hyn a wnaed yn 
erbyn y casgliadau perthnasol, yn yr 
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ymateb hwn.  
 
Hoffwn eich sicrhau hefyd fy mod yn 
ymwybodol o'r angen i drafod y Cynnig 
Cydsyniad Deddfwriaethol (a darparu'r 
wybodaeth angenrheidiol cyn hynny) ac 
mae fy swyddogion yn gweithio'n agos 
gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod amser 
ar gael yn ystod hynt y Bil. 
 

Amcanion yn ymwneud â physgodfeydd 

Casgliad 7 
 
Yn gyffredinol, rydym yn fodlon gyda’r 
amcanion pysgodfeydd, yn amodol ar 
ymrwymiad y bydd y Cyd-ddatganiadau 
Pysgodfeydd yn cynnwys cerrig milltir a, lle 
bo’n briodol, dargedau penodol ac 
uchelgeisiol y gellir eu defnyddio i fesur 
cynnydd.  Dylai’r rhain gael eu datblygu gan 
weinyddiaethau’r DU mewn cydweithrediad 
a dylent gynnwys gofyniad i beidio â mynd 
y tu hwnt i derfynau’r Cynnyrch Cynaliadwy 
Mwyaf.  Disgwyliwn i Lywodraeth Cymru 
fwrw ymlaen â hyn fel rhan o’i 
thrafodaethau parhaus y Cyd-ddatganiad 
Pysgodfeydd.  

Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 
 

Derbyn 
 
Rwy'n croesawu eich cefnogaeth i'r 
amcanion pysgodfeydd ac rwyf wedi 
ymrwymo i osod cerrig milltir a thargedau 
penodol ac uchelgeisiol, lle y bo'n briodol, 
ac yn dilyn ystyriaeth gyda rhanddeiliaid, yn 
y JFS. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiadau 
priodol mewn perthynas â chyfyngiadau 
pysgota nad ydynt yn fwy na'r Cynnyrch 
Cynaliadwy Mwyaf.  
 
Rhaid i'r JFS gael ei ddatblygu a'i gytuno 
gyda gweinyddiaethau pysgodfeydd eraill, a 
bydd pob deddfwrfa o amgylch y DU yn 
craffu arno. Bydd rhanddeiliaid Cymru yn 
cael y cyfle i ddylanwadu ar gynnwys y JFS 
ar gyfer Cymru a byddwn yn sefydlu 
rhaglen o ddigwyddiadau ymgysylltu, a fydd 
yn hysbysu ac yn llywio cynnwys y JFS. 
 

Casgliad 8 
 

O fewn 6 blynedd o basio Bil y DU, dylai 
gweinyddiaethau’r DU gynnal adolygiad ar 
y cyd o’r amcanion pysgodfeydd i sicrhau 
eu bod yn addas i’r diben.  Disgwyliwn i 
Lywodraeth Cymru roi hyn ar waith gyda 
gweinyddiaethau eraill y DU gyda’r nod o 
sicrhau bod trefniadau ar gyfer adolygu’r 
amcanion wedi’u cynnwys ym Mil y DU.  Os 
na ellir cytuno ar hyn, disgwyliwn i 
ymrwymiad i gynnal adolygiad gael ei 
gynnwys yn y Cytundeb Fframwaith Rheoli 
Pysgodfeydd.  
 
Nodaf yr hoffai'r Pwyllgor weld gwelliant i'r 
Bil mewn perthynas â'r casgliad hwn.  

Derbyn 
 

Rwy'n cytuno ei bod yn briodol adolygu'r 
amcanion er mwyn sicrhau eu bod yn 
addas at y diben.  
 

Mae fy swyddogion wedi codi'r posibilrwydd 
o gyflwyno gwelliant i'r Bil i'w gwneud yn 
ofyniad i adolygu amcanion, gyda 
Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau 
Datganoledig. Mae'r trafodaethau'n parhau. 
Os na allaf gytuno ar welliant i'r Bil, rwyf yn 
llwyr gefnogi cynnal adolygiad ar y cyd o'r 
amcanion ac rwyf wedi gofyn, fan leiaf, i 
hyn gael ei gynnwys yn y Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth ar Bysgodfeydd fel rhan 
o adolygiad 6 blynedd o'r JFS. 

Casgliad 9 
 
Fel rhan o’i hymgynghoriad Brexit a’n 
Moroedd, dylai Llywodraeth Cymru 
archwilio a yw’n briodol cynnwys 

Derbyn 
 
Mae Gweinidogion Cymru wedi ymrwymo i 
gymryd pob cam rhesymol i gyflawni'r 
amcanion pysgodfeydd, sy'n darparu 
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dyletswydd ym Mil pysgodfeydd i Gymru yn 
y dyfodol ar Weinidogion Cymru i gymryd 
pob cam rhesymol i gyflawni’r amcanion 
pysgodfeydd.  
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 
 

fframwaith clir ar gyfer gwneud 
penderfyniadau polisi pysgodfeydd yn y 
DU.  
 
Fy mwriad yw y bydd yr ymgynghoriad 
Brexit a'n Moroedd yn ddechrau sgwrs 
barhaus gyda'n rhanddeiliaid yng Nghymru, 
a fydd yn llywio datblygiad polisi 
pysgodfeydd Cymru yn y dyfodol.   
 
Rwy'n cydnabod y pryderon a godwyd gan 
y Pwyllgor a rhanddeiliaid ar y pwynt hwn 
ac rwy'n fodlon ystyried a yw'n briodol 
cynnwys dyletswydd ar Weinidogion Cymru 
i gymryd pob cam rhesymol i gyflawni'r 
amcanion pysgodfeydd mewn Bil 
Pysgodfeydd i Gymru yn y dyfodol. 
 

Datganiadau Pysgodfeydd 

Casgliad 10 
 
Dylai Bil y DU gael ei ddiwygio i gynnwys 
gofyniad i’r awdurdodau polisi pysgodfeydd 
adrodd i’r ddeddfwrfa berthnasol ar y 
cynnydd a wnaed o ran gweithredu polisïau 
ac o ran cyflawni’r amcanion pysgodfeydd.  
Disgwyliwn i Lywodraeth Cymru gyflwyno 
sylwadau i Lywodraeth y DU a 
gweinyddiaethau datganoledig eraill yn hyn 
o beth.  
Os na ellir dod i gytundeb, dylai 
Llywodraeth Cymru ymrwymo i adrodd i’r 
Cynulliad bob tair blynedd yn dechrau ar y 
dyddiad y caiff y JFS cyntaf ei gyhoeddi.  
Dylai’r adroddiad hwn ddefnyddio’r polisïau 
yn y JFS fel pwynt cyfeirio a dylai fesur 
cynnydd yn erbyn yr amcanion 
pysgodfeydd ac amcanion perthnasol eraill, 
fel y rheini sydd wedi’u cynnwys yn 
neddfwriaeth Cymru. 
 
Nodaf yr hoffai'r Pwyllgor weld gwelliant i'r 
Bil mewn perthynas â'r casgliad hwn.  
 

Derbyn 
 
Rwyf wedi cyflwyno sylwadau i Lywodraeth 
y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig 
eraill ar hyn ac rwy'n obeithiol y gallwn 
gyflawni gwelliant ar y pwynt hwn. Man 
lleiaf, rwy'n fodlon ymrwymo i adrodd i'r 
Cynulliad bob tair blynedd, gan ddechrau 
o'r dyddiad y cyhoeddir y JFS cyntaf. 
 
 

Casgliad 11 
 

Dylai Llywodraeth Cymru egluro diben a 
chynnwys arfaethedig y Cytundeb 
Fframwaith Rheoli Pysgodfeydd. Dylai 
egluro pa gyfleoedd fydd ar gael i 
randdeiliaid lywio datblygiad y Cytundeb a 
sut y gall y Cynulliad graffu arno.  Dylai 
Llywodraeth Cymru gyhoeddi’r Cytundeb 
cyn gynted â phosibl.  
 

Derbyn 
 

Wrth  inni adael yr Undeb Ewropeaidd, 
bydd pwerau sydd wedi'u harfer ar lefel yr 
UE yn dychwelyd i'r deddfwrfeydd a'r 
gweinyddiaethau priodol yn dibynnu ar y 
setliadau datganoli. Mae rheoli 
pysgodfeydd yn fater cwbl ddatganoledig 
bron. Fodd bynnag, gan fod stociau pysgod 
yn adnodd naturiol a rennir, mae angen 
sefydlu fframwaith cyffredin yn y DU. Mae'r 
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fframwaith hwn yn cwmpasu ystod o 
atebion deddfwriaethol ac anneddfwriaethol 
yn amrywio o ddarpariaethau sydd wedi'u 
cynnwys o fewn Bil Pysgodfeydd y DU, gan 
gynnwys y JFS, a deddfwriaeth yr UE a 
fydd yn cael ei chadw, i ystod o Femoranda 
Cyd-ddealltwriaeth a Choncordatau. Mae 
unrhyw atebion deddfwriaethol yn destun 
prosesau craffu ac ymgynghori priodol â 
rhanddeiliaid.   
 
Bydd y JFS yn cael ei ddatblygu ar y cyd â 
rhanddeiliaid yn unol â darpariaethau Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015, a bydd yn destun prosesau craffu ac 
ymgynghori fel y nodir yn y Bil 
Pysgodfeydd.  
 
O ran y Memoranda Cyd-ddealltwriaeth, 
cytundebau gweinyddol fydd y rhain lunnir 
gan y gweinyddiaethau pysgodfeydd. 
Byddaf yn ystyried priodoldeb cyhoeddi'r 
Memoranda Esboniadol fesul achos wrth 
drafod gyda'r gweinyddiaethau eraill. Rwy'n 
ymwybodol o'r angen i ddarparu trefniadau 
tryloyw a chlir ar gyfer diwydiant a 
rhanddeiliaid ehangach wrth inni adael yr 
UE, a bydd swyddogion yn codi hyn mewn 
trafodaethau â'u cymheiriaid.  
 

Mynediad i bysgodfeydd Prydain 

Casgliad 12 
 
Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod 
buddiannau pysgodfeydd Cymru yn cael eu 
cynrychioli’n llawn mewn trafodaethau 
ynghylch mynediad i farchnadoedd a 
chytundebau masnach gyda’r UE yn y 
dyfodol.  
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 
 

Derbyn 
 
Rwy'n cytuno'n llwyr ac yn cadarnhau bod 
Llywodraeth Cymru yn cynrychioli 
buddiannau pysgodfeydd Cymru wrth 
drafod mynediad i farchnadoedd a 
chytundebau masnach yn y dyfodol gyda'r 
UE. 

Casgliad 13 
 

Dylai Llywodraeth Cymru roi rhagor o 
fanylion ar y cynnig i’r Sefydliad Rheoli 
Morol gyhoeddi trwydded unigol i longau 
pysgota tramor.  Dylai Llywodraeth Cymru 
egluro sut y byddai hyn yn effeithio ar ei 
phŵer i roi trwyddedau, yn arbennig, gallu 
Gweinidogion Cymru i osod amodau 
trwydded penodol ar gychod pysgota 
tramor mewn perthynas â pharth Cymru.  

Derbyn 
 

Bydd yr Awdurdod Dyroddi Sengl, sydd i'w 
gynnal gan Sefydliad Rheoli Morol, yn 
gweithredu ar ran yr holl weinyddiaethau 
pysgodfeydd i ddyroddi trwyddedau i 
longau pysgota tramor. Mae Llywodraeth 
Cymru yn gweithio gyda Llywodraethau'r 
DU, gweinyddiaethau pysgodfeydd eraill a'r 
Sefydliad Rheoli Morol i sicrhau y caiff y 
broses o ddyroddi trwyddedau i longau 
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Er enghraifft, mynnu bod monitro CCTV ar 
fwrdd llongau.  

tramor ei gweithredu'n effeithiol.  
 
Er y bydd y gwaith ymarferol o ddyroddi 
trwyddedau yn cael ei wneud gan yr 
Awdurdod Dyroddi Sengl, bydd yn cael ei 
wneud ar ran Gweinidogion Cymru a mater 
i Weinidogion Cymru fydd gosod amodau 
trwydded priodol a chymesur mewn 
perthynas â Chymru a pharth Cymru.  
 

Casgliad 14 
 

Dylai Llywodraeth Cymru roi rhagor o 
fanylion am sut y mae’n bwriadu defnyddio 
amodau trwyddedu ar gyfer llongau’r DU i 
sicrhau cydymffurfiaeth â safonau 
amgylcheddol ym mharth Cymru.  Yn 
arbennig, dylai Llywodraeth Cymru nodi sut 
y bydd amodau trwydded yn cael eu 
defnyddio i fynd i’r afael â llygredd plastig a 
materion cysylltiedig eraill. 
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 

Derbyn  
 

Mae gan Lywodraeth Cymru y pŵer i 
drwyddedu llongau o Gymru, a bydd 
ganddo'r pŵer i drwyddedu llongau tramor 
yng Nghymru a pharth Cymru. Nid oes 
gennym fodd o drwyddedu llongau eraill yn 
y DU yn ein dyfroedd gan y byddant yn cael 
eu trwyddedu gan eu priod weinyddiaethau 
(er y gellir rheoli eu gweithredoedd, yn ôl yr 
angen, drwy is-ddeddfwriaeth sy'n benodol 
i'r gweithgaredd y mae angen ei reoli).  
 
Mae llygredd plastig yn broblem fawr ac 
mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 
fynd i'r afael â'r broblem hon.  
 
Er fy mod yn awyddus i ymchwilio i 
opsiynau ar gyfer mynd i'r afael â gwastraff 
plastig, nid wyf yn credu mai trwyddedau 
pysgota yw'r mecanwaith priodol ar gyfer 
mynd i'r afael â'r mater hwn.  
 

Casgliad 15 
 
Dylai Llywodraeth Cymru egluro’r 
amgylchiadau lle mae’n rhagweld y bydd yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn defnyddio’r 
pwerau yng nghymalau 9 ac 11, i newid yr 
eithriadau i wahardd llongau Prydeinig neu 
dramor rhag pysgota yn nyfroedd Prydain 
heb drwydded. Dylai Llywodraeth Cymru 
egluro sut y bydd unrhyw anghydfod posibl 
ynghylch arfer y pwerau hyn yn cael eu 
datrys.  Yn y man lleiaf, rydym yn disgwyl i 
fecanwaith datrys anghydfod gael ei 
gynnwys yn y Cytundeb Fframwaith Rheoli 
Pysgodfeydd.  
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 
 

Derbyn 

 
Fel yr adlewyrchir gan gymalau 9 - 11, mae 
arfer y pŵer hwn i wneud rheoliadau yn 
gofyn am ganiatâd gan Weinidogion 
Cymru. Gallaf gadarnhau y bydd y 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar 
Bysgodfeydd yn nodi ffyrdd o weithio mewn 
perthynas â'r pwerau hyn ac mae 
Mecanwaith Datrys Anghydfodau cadarn 
hefyd yn cael ei sefydlu. Mae Llywodraeth 
Cymru yn gweithio gyda Llywodraethau'r 
DU i gytuno ar y manylion angenrheidiol 
hyn. 
 
 
 

 

Cyfleoedd pysgota a chyfran o'r cwota 

Casgliad 16 Derbyn mewn egwyddor 
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Mae Bil y DU yn gyfle a gollwyd i ailfantoli’r 
annhegwch sylfaenol wrth ddyrannu cwota’r 
DU. Os nad yw hyn yn cael ei ddatrys, prin 
iawn fydd y manteision i bysgodfeydd 
Cymru yn sgil Brexit. 
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 

 
Rwy'n derbyn yr angen i ailgydbwyso'r 
annhegwch sylfaenol wrth ddyrannu cwota 
a byddaf yn pwyso am hyn. Fodd bynnag, 
nid Bil Pysgodfeydd y DU yw'r lle priodol i 
unioni'r mater hwn. 
 
Caiff cwotâu eu rheoli drwy fecanweithiau 
gweinyddol o dan y fframwaith 
deddfwriaethol eang a nodir yn y Polisi 
Pysgodfeydd Cyffredin. Nid oes angen 
darpariaethau deddfwriaethol arnom er 
mwyn gallu ailgydbwyso'r cwota.  
 

Casgliad 17 
 

Awgrymwn y canlynol fel dull teg a 
chynaliadwy o ddyrannu cwota’r DU yn y 
dyfodol:  
 
Yn gyntaf, dylai Erthygl 17 y CFP (sy’n cael 
ei ddiwygio gan Fil y DU) gael ei ddiwygio i 
fynd i’r afael â’r diffygion a nodwyd gan 
randdeiliaid.  Yn arbennig, bod gormod o 
bwyslais ar y ddalfa hanesyddol wrth 
ddyrannu cwota ar draul meini prawf 
amgylcheddol, cymdeithasol ac 
economaidd.  
 
Yn ail, dylai’r Concordat Pysgodfeydd gael 
ei adolygu i adlewyrchu pwyslais cynyddol 
ar feini prawf amgylcheddol, cymdeithasol 
ac economaidd wrth ddyrannu cwota i’r 
gwledydd sy’n rhan o’r DU.  Dylai 
Llywodraeth Cymru fanteisio’n llawn ar 
unrhyw adolygiad o’r Concordat 
Pysgodfeydd a gynhelir yn y dyfodol i 
sicrhau cynnydd yn y cwota a ddyrennir i 
Gymru.  
 
Disgwyliwn i Lywodraeth Cymru ymgysylltu 
â gweinyddiaethau’r DU i’r perwyl hwn. 

Derbyn mewn egwyddor 
 

Nid oes angen diwygio Erthygl 17 er mwyn 
ei gwneud yn ofynnol i'r DU roi'r gorau i 
ddefnyddio daliadau hanesyddol fel y priff 
ffactor ar gyfer penderyfnuj ar ddyraniad. 
Mae Erthygl 17 yn darparu ystod o 
ystyriaethau. 
 
Rwyf o'r farn bod yn rhaid i unrhyw ddull 
newydd fod yn deg ac yn gynaliadwy yn 
unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015, sef deddf yr wyf 
wedi ymrwymo iddi.   
 
Mae Llywodraeth Cymru eisoes mewn 
trafodaeth â Llywodraeth y DU a'r 
weinyddiaeth ddatganoledig arall ar nifer o 
faterion lle y byddwn yn chwilio am newid. 
 

 

Casgliad 18 
 

Dylid dyrannu unrhyw gwota newydd sy’n 
deillio o Brexit yn unol â meini prawf 
amgylcheddol, cymdeithasol ac 
economaidd, gyda’r nod o fynd i’r afael â’r 
diffyg cydbwysedd yng nghyfran Cymru o’r 
cwota.  
 
Nodaf yr hoffai'r Pwyllgor weld gwelliant i'r 
Bil mewn perthynas â'r casgliad hwn. 
 

Derbyn 
 

Cytunaf y dylid dyrannu unrhyw gwota 
newydd yn unol â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
Rwyf wedi ymrwymo i ailbwysleisio'r gyfran 
o anghydfodau yng nghwota Cymru ac mae 
trafodaethau eisoes wedi dechrau gyda 
Llywodraeth y DU a Gweinyddiaethau 
Datganoledig eraill. 
 
Fel y nodir uchod, gwneir gwaith rheoli 
cwotâu drwy fecanweithiau gweinyddol.  
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Casgliad 19 
 
Rydym yn rhannu pryderon Llywodraeth 
Cymru ynghylch hyd a lled pwerau’r 
Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas â 
phenderfynu ar gyfleoedd pysgota.  Nodwn 
fod hwn yn llinell goch i’r Gweinidog. 
Credwn mai’r ffordd fwyaf priodol o fynd i’r 
afael â’r mater hwn yw trwy ddiwygio Bil y 
DU.  
 
 

Derbyn 

 
Mae hyn yn llinell goch i mi ac rydym wedi 
gofyn am welliannau i'r Bil ar y mater hwn. 
Nid ydym wedi gallu dod i gytundeb â 
Llywodraeth y DU ar welliant a fyddai'n 
datrys y mater hwn yn benodol. Fodd 
bynnag, rwy'n fodlon ein bod wedi gwneud 
cynnydd ar y mater (a ddisgrifir isod) ac 
rwy'n fodlon ar y dull gweithredu yr ydym 
wedi cytuno arno gyda Llywodraeth y DU. 
 
Er mwyn lleddfu'r pryderon a godwyd, mae 
fy swyddogion wedi gweithio gyda Defra i 
gael sicrwydd pellach. Rwyf wedi dod i 
gytundeb â'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i 
nodi yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
ar Bysgodfeydd, mwy o fanylion ar y 
defnydd arfaethedig o'r pŵer a phrosesau 
ymgynghori cryfach.  Bydd hyn yn cysoni'r 
gwaith sydd eisoes ar y gweill ar sefydlu 
Mecanwaith Datrys Anghydfodau y 
cytunwyd arno. Mae swyddogion yn 
cydweithio fel mater o flaenoriaeth i gytuno 
ar y manylion sydd eu hangen. Rwy'n 
bwriadu rhannu canlyniad y trafodaethau 
hyn cyn y ddadl ar y cynnig cydsyniad. 
 

Casgliad 20 
 

Nid ydym wedi ein hargyhoeddi bod 
Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon, 
hyd yma, i sicrhau cyfran deg o’r dyraniad 
cwota ar gyfer pysgodfeydd Cymru. 
Cyfyngodd Concordat Pysgodfeydd 2012 ar 
dwf y sector a rhoi pysgodfeydd Cymru dan 
anfantais ddifrifol.  Wrth i’r DU adael yr UE, 
credwn fod rhaid i Lywodraeth Cymru 
wneud mwy.  Disgwyliwn i’r Gweinidog 
ddarparu tystiolaeth glir o’r camau mae’n 
eu cymryd i sicrhau gwelliannau yng 
nghyfran Cymru o’r cwota. 
 
Nodaf yr hoffai'r Pwyllgor weld gwelliant i'r 
Bil mewn perthynas â'r casgliad hwn. 
 

Derbyn 
 

Rwy'n cytuno bod mwy y gallwn ei wneud i 
sicrhau cyfran decach o gyfleoedd pysgota 
 
Mae trafodaethau ynghylch dosbarthu 
cyfleoedd pysgota yn y dyfodol eisoes wedi 
dechrau. Mae'r sail ar gyfer dosbarthu 
cyfleoedd pysgota yng Nghymru wedi'i nodi 
ar hyn o bryd yn rheolau rheoli cwota 
pysgodfeydd y DU. Bydd dyrannu 
cyfleoedd pysgota yn y dyfodol yn destun 
ymgynghoriad wrth inni weithio gyda 
rhanddeiliaid i ddatblygu'r polisi 
pysgodfeydd yn y dyfodol y cyfeirir ato yn 
Ffyniant i Bawb.    
 
Ni chredaf fod gwelliant yn angenrheidiol i'r 
Bil yn hyn o beth. 

Pwerau o ran cymorth ariannol a chyllid yn y dyfodol 

Casgliad 21 
 

Dylai fod yn ofynnol i Weinidogion Cymru 
ymgynghori ar gynigion ar gyfer unrhyw 
gynllun cymorth ariannol sy’n cael ei 

Derbyn 
 

Dylai datblygu is-ddeddfwriaeth fod yn 
seiliedig ar ymgysylltu ac ymgynghori 
priodol â rhanddeiliaid, ar sail y dystiolaeth 
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sefydlu yn y dyfodol o dan Atodlen 4.  
Disgwyliwn i Lywodraeth Cymru gyflwyno 
sylwadau i Lywodraeth y DU yn hyn o beth.  
 

orau sydd ar gael. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi cynhyrchu canllawiau ar 
ymgynghoriadau, ac mae Cod 
Asesu Effaith Rheoleiddiol Gweinidogion 
Cymru yn nodi ymrwymiadau Llywodraeth 
Cymru i ymgynghori mewn perthynas ag is-
ddeddfwriaeth a'r hyn y dylai'r 
ymgynghoriad ei gynnwys 
 
Nodaf hefyd fod y pŵer i wneud rheoliadau 
i sefydlu cynllun yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn penderfyniad cadarnhaol.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno 
sylwadau i Lywodraeth y DU i ddiwygio'r Bil 
yn hyn o beth ac mae trafodaethau ar y 
gweill. 
 

Casgliad 22 
 

Credwn fod gwerth mewn sicrhau bod 
unrhyw gynllun cymorth ariannol yn y 
dyfodol yn seiliedig ar yr amcanion 
pysgodfeydd.  Credwn y dylid ystyried hyn 
fel rhan o ymgynghoriad Brexit a’n Moroedd 
Llywodraeth Cymru a dylai, os yw’n briodol, 
fod yn rhan o Fil pysgodfeydd Cymru yn y 
dyfodol. 
 
Nodaf yr hoffai'r Pwyllgor weld gwelliant yn 
cael ei gyflwyno i'r Bil mewn perthynas â'r 
casgliad hwn.   
 

Derbyn 
 

Cytunaf fod gwerth i unrhyw gynllun 
cymorth ariannol yn y dyfodol gael ei ategu 
gan yr amcanion pysgodfeydd. Rwy'n 
fodlon ymchwilio i syniadau fel rhan o'n 
hymgynghoriad “Brexit a'n moroedd”. Fodd 
bynnag, bydd angen ystyried cynigion 
manwl ar unrhyw gynlluniau cymorth 
ariannol yn y dyfodol wrth i'n polisi gael ei 
lunio.   
 
Nodaf yr hoffai'r Pwyllgor weld gwelliant yn 
cael ei gyflwyno o ran y pwynt hwn. Fodd 
bynnag, ni chredaf fod angen datrys y 
mater hwn. Byddaf yn ystyried hyn ac os 
yw'n briodol, gellid ystyried dull o'r fath i'w 
gynnwys mewn Bil Pysgodfeydd ar gyfer 
Cymru yn y dyfodol. 
 

Casgliad 23 
 

Dylai Llywodraeth Cymru geisio ymrwymiad 
gan Lywodraeth y DU y bydd trefniadau 
cyllido’r sector pysgodfeydd yn y dyfodol yn 
cael eu datblygu mewn partneriaeth â’r 
gweinyddiaethau datganoledig ac y bydd 
partneriaid yn cael eu trin â pharch 
cydradd.  Dylai hefyd ofyn am ymrwymiad y 
dylai lefel y cyllid ystyried unrhyw gostau 
ychwanegol sy’n deillio o Fil y DU.  
 

Derbyn 
 

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU 
a'r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill i 
nodi cyfleoedd i gynyddu twf economaidd 
sectorau morol y DU i'r eithaf. Bydd y 
gwaith hwn yn llywio polisi o ran y ffordd 
orau o gefnogi twf cynaliadwy'r gwahanol 
sectorau diwydiant mewn ffordd strategol a 
symlach. 
 

Casgliad 24 
 

Mae’r wybodaeth ariannol a roddwyd i 
gefnogi’r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol hwn, a Memoranda 

Gwrthod 
 

Wrth gwrs, mae'n agored i'r Pwyllgor ofyn 
am ragor o wybodaeth am unrhyw agwedd 
gan gynnwys gwybodaeth ariannol a 
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Cydsyniad Deddfwriaethol eraill sy’n 
gysylltiedig â Brexit, y gofynnwyd i’r 
Pwyllgor hwn eu hystyried wedi bod yn 
enbyd o brin.  Mae hyn wedi amharu ar y 
gwaith craffu.  At hynny, mae diffyg 
gwybodaeth o’r fath yn golygu bod risg o 
gamarwain y Cynulliad ynghylch y 
goblygiadau ariannol posibl sy’n deillio o’r 
ddeddfwriaeth Rhaid i Lywodraeth Cymru 
fynd i’r afael â’r mater hwn.  Os na fydd yn 
gwneud hynny, byddwn yn gofyn i’r 
Pwyllgor Cyllid ystyried hyn ac, os oes 
angen, cyflwyno diwygiadau priodol i’r 
Rheolau Sefydlog.  
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 

byddwn yn darparu cymaint o wybodaeth â 
phosibl. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw 
geisiadau am wybodaeth ariannol yn ystod 
y cyfnod pan oedd y Pwyllgor yn craffu ar y 
memoranda ar Fil Pysgodfeydd y DU. 
Rydym wedi cydymffurfio â'r gofynion, fel y 
nodir yn Rheol Sefydlog 29, o ran yr hyn y 
mae'n rhaid ei gynnwys mewn 
memorandwm cydsyniad deddfwriaethol. 
Byddwn wedi gobeithio y byddai'r Pwyllgor 
wedi codi'r mater hwn gyda ni yn gynharach 
yn y broses graffu pe bai'n teimlo bod diffyg 
gwybodaeth yn llesteirio'r gwaith craffu. 
Byddem yn anelu at ymateb yn ddi-oed i 
unrhyw geisiadau o'r fath yn y dyfodol.    
 

Mynediad i farchnadoedd 

Casgliad 25 
 
Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad yn ein 
hadroddiad, Effaith Brexit ar bysgodfeydd 
yng Nghymru, y dylai Llywodraeth Cymru 
gyhoeddi strategaeth benodol ac 
uchelgeisiol i dyfu pysgodfeydd Cymru.  
Bydd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, 
Brexit a’n Moroedd, yn cael ei gyhoeddi ym 
mis Mawrth, a bydd canlyniad yr 
ymgynghoriad yn llywio datblygiad polisi 
pysgodfeydd yn y dyfodol.  Disgwyliwn i’r 
ymgynghoriad adlewyrchu’r datblygiadau 
diweddaraf a chynnwys cynigion i liniaru’r 
risgiau cysylltiedig.   
 
Nodaf fod y pwyllgor wedi gofyn am 
ymrwymiad i'r Cynulliad, neu eglurhad ar y 
casgliad hwn. 
 

Derbyn 
 
Bwriad yr ymgynghoriad “Brexit a'n 
moroedd” yw dechrau sgwrs a llywio ein 
polisi pysgodfeydd yn y dyfodol. Cytunaf y 
dylai'r ymgynghoriad adlewyrchu 
datblygiadau diweddaraf Brexit. Fodd 
bynnag, dim ond ar ôl i ganlyniadau 
trafodaethau Brexit ddod yn gliriach y gellir 
cyflawni hyn. Bydd yr ymgynghoriad yn cael 
ei gyhoeddi pan fyddaf yn hyderus ein bod 
yn gallu adlewyrchu'r datblygiadau 
diweddaraf a, chyn belled ag y bo modd, 
lliniaru'r risgiau cysylltiedig. 
 
 

Cynllun codi tâl er mwyn atal gwaredu pysgod 

Casgliad 26 
 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried, fel rhan 
o’i hymgynghoriad Brexit a’n Moroedd, a 
fyddai’n briodol cyflwyno cynllun codi tâl i 
atal gwaredu pysgod ym Mil pysgodfeydd 
Cymru yn y dyfodol.  

Derbyn 
 

Rwy'n fodlon ystyried a ddylid cynnwys 
cynllun atal gwaredu pysgod mewn Bil 
Pysgodfeydd i Gymru yn y dyfodol.  
 
Ni fydd Brexit a'n Moroedd yn ystyried atal 
gwaredu pysgod yn benodol. Fodd bynnag, 
byddwn yn dechrau trafodaeth ynglŷn â'r 
ffordd orau o reoli ein pysgodfeydd mewn 
ffordd gynaliadwy sy'n cynnwys atal 
gwaredu pysgod mewn cyd-destun 
Cymreig.   
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