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Annwyl Mick,
Diolch am eich llythyr dyddiedig 31 Gorffennaf ynglŷn â’r Memorandwm Cydsyniad
Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar gyfer y Bil Pysgodfeydd. Rwyf wedi ymateb
i’r cwestiynau penodol a ofynnwyd gennych isod:
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2)
Diweddariad i’r Pwyllgor ar oblygiadau’r diwygiadau gan Dŷ’r Arglwyddi i Gymalau 1,
18, 27 a 48 o ran polisi a datganoli
I ateb eich cwestiynau 1 a. – d. a 2 a. – b., 3 a. – c., gallaf roi’r diweddaraf ar y rhain. Fel y
gwelwch, mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno diwygiadau ar gyfer cam Pwyllgor Tŷ’r
Cyffredin i wrthdroi’r diwygiadau a wnaed yn ystod cam Adroddiad Tŷ’r Arglwyddi i Gymalau
1, 18, 27 a 48. Ceisiodd yr Is-ysgrifennydd Gwladol, Victoria Prentis AS, fy marn ar y mater
hwn, a dweud ei bod yn cefnogi ysbryd y diwygiadau, ond nad yw’r diwygiadau’n gadarn o
safbwynt deddfwriaethol a chyfansoddiadol. Mae fy safbwynt i fel a ganlyn:
Cymal 1 – yr amcan cynaliadwyedd
Mae’r diwygiad hwn yn peri ansicrwydd cyfreithiol. Yn fy ymateb i’r Gweinidog Prentis,
cydnabûm y pryderon a oedd wedi cael eu lleisio, a nodi y byddai angen mireinio’r
ddarpariaeth hon ymhellach er mwyn rhoi’r flaenoriaeth briodol i gynaliadwyedd
amgylcheddol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau pysgodfeydd cynaliadwy.
Mae hyn yn ganolog i’n dull ni ar gyfer rheoli pysgodfeydd, sy’n cyd-fynd â’n dyletswyddau
ni o dan ein deddfwriaeth flaenllaw ar gyfer Cymru, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2016, i sicrhau datblygu cynaliadwy wrth inni gyflawni ein nodau llesiant, ac i reoli
ein hadnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy. Bydd y polisïau yn y Cyd-ddatganiad
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Pysgodfeydd yn adlewyrchu’r dyletswyddau hyn a’n hymrwymiad cryf i sicrhau datblygu
cynaliadwy yng Nghymru.
Yn hyn o beth, rwyf wedi pwysleisio wrth y Gweinidog Prentis ein bod yn cefnogi ysbryd y
diwygiad, ac rwyf wedi gofyn iddi wneud hyn yn glir yn ystod cam y Pwyllgor yn Nhŷ’r
Cyffredin.
Cymal 18 – y gofyniad glanio cenedlaethol
Fel y mae wedi’i ddrafftio nid yw’r diwygiad hwn yn adlewyrchu’r setliad datganoli, ac mae
amodau trwydded sy’n ei gwneud yn ofynnol i bob cwch o’r DU sefydlu cysylltiad
economaidd â’r DU eisoes ar waith. Rydym yn bwriadu datblygu ymhellach bolisïau Cymru
mewn perthynas â’r gofyniad am gyswllt economaidd, fel rhan o’r gwaith cyfannol o
ddatblygu ein polisïau pysgodfeydd ar gyfer y dyfodol – yn ddarostyngedig i broses graffu’r
Senedd. Felly, nid oes angen y ddarpariaeth hon ar gyfer Gweinidogion Cymru ym Mil y DU.
Cymal 48 – monitro electronig o bell
Mae’r diwygiad hwn yn torri ar draws ein setliad datganoli, a chan ei fod yn fater
datganoledig, Gweinidogion Cymru a ddylai benderfynu ar y dull priodol mewn perthynas â
Chymru. Rydym yn bwriadu datblygu ymhellach bolisïau Cymru mewn perthynas â monitro
electronig mewn ffordd sy’n adlewyrchu anghenion a chyd-destun fflyd Cymru. Felly, nid
oes angen y ddarpariaeth hon ar gyfer Gweinidogion Cymru ym Mil y DU.
Cymal 27 – cwota newydd o ddyraniad Lloegr ar gyfer gweithredwyr newydd a
chychod o dan ddeg metr
Roedd gennym bryderon uniongyrchol ynghylch sut y gellid dehongli’r ddarpariaeth hon,
oherwydd ei bod yn bosibl y byddai’n effeithio ar “gronfa” cwota’r DU. Er ein bod yn nodi
nad dyma’r bwriad, gallai effeithio ar ein cymhwysedd datganoledig. Felly, dim ond ar ôl i
gyfleoedd pysgota gael eu dyrannu i bob gweinyddiaeth y dylai unrhyw glustnodi gael ei
gynnal.
Gobeithiaf fod yr esboniad hwn a’r diwygiadau a gyflwynwyd ar gyfer cam Pwyllgor Tŷ’r
Cyffredin yn rhoi’r eglurder rydych yn ei geisio.
Diwygiadau i Atodlen 10
Rydych wedi gofyn dau gwestiwn am y diwygiadau yn Atodlen 10 i ddeddfwriaeth
uniongyrchol yr UE a ddargedwir, a newid cyfeiriadau at “weinyddiaethau pysgodfeydd” i
“yr Ysgrifennydd Gwladol”. Rydych yn gofyn:
4. Rydym yn nodi bod Atodlen 10 newydd wedi cael ei mewnosod yn y Bil sy’n
ymgorffori’r deunydd a oedd yn yr Atodlen 10 wreiddiol, ond gyda diwygiadau eraill i
ddeddfwriaeth yr UE a ddargedwir.
a. Mae nifer o’r cyfeiriadau at “weinyddiaeth pysgodfeydd” yn yr Atodlen hon wedi
cael eu newid i “yr Ysgrifennydd Gwladol”. Gellid ystyried bod rhai o’r darpariaethau
yn yr Atodlen 10 newydd yn ymwneud â gweithredu neu arsylwi ar rwymedigaethau
rhyngwladol, mater sydd wedi cael ei ddatganoli. Er enghraifft, mae’r diwygiadau a
gynigir i erthyglau 4 a 6 o Reoliad 2018/973 (gan baragraffau 6(4) a (6) o Atodlen 10 i’r
Bil) yn cynnwys darpariaethau sydd, yn ôl pob golwg, yn rhoi swyddogaethau i’r
Ysgrifennydd Gwladol, yn lle’r gweinyddiaethau pysgodfeydd, mewn perthynas â
gweithredu ac arsylwi ar rwymedigaethau rhyngwladol. Er ein bod yn cydnabod bod
cydsyniad yn cael ei geisio mewn perthynas ag Atodlen 10, pam mae’r

swyddogaethau hyn yn cael eu rhoi i’r Ysgrifennydd Gwladol yn hytrach na’r
gweinyddiaethau pysgodfeydd, a pham na thynnwyd sylw at y mater hwn ym
Memorandwm Rhif 2?
Gweithiodd fy swyddogion yn agos gyda swyddogion Llywodraeth y DU, yn dilyn
dadansoddiadau cyfreithiol o bob cyfeiriad yng nghyfraith yr UE a ddargedwir, i benderfynu
pwy sy’n gyfrifol am y rolau, yn unol â’r setliad datganoli. Roedd y swyddogion yn glir iawn
ynghylch manylion y setliad datganoli mewn perthynas â rhwymedigaethau rhyngwladol a’n
rôl wrth eu gweithredu. Fy marn i yw bod y rhain wedi cael eu cymhwyso yn gywir mewn
perthynas â’r setliad datganoli. Rwyf wedi rhoi tabl yn Atodiad 1 i egluro’r sail resymegol ar
gyfer y diwygiadau a wnaed drwy Atodlen 10 i’r Bil.
b. Ynglŷn â’r pŵer i bennu cyfleoedd pysgota a hyblygrwydd mewn perthynas â’r
cwota, ac fel y nodir ym mharagraffau 19 a 20 o Femorandwm Rhif 2, mae hyd y
cyfnod y caiff yr Ysgrifennydd Gwladol ei dreulio wrth bennu cyfleoedd pysgota wedi
cael ei newid. Mae cyfeiriadau at “flwyddyn galendr” wedi cael eu dileu ac nid oes
unrhyw beth yn eu lle. Felly, mae’n bosibl bod y cyfnod yn benagored, er ein bod yn
cydnabod y gallai’r rheoliadau a wnaed o dan y darpariaethau gynnwys amserlen.
Mae'r newid hwn hefyd yn berthnasol i bwerau Gweinidogion Cymru yn Atodlen 5 a
nodwn fod Memorandwm Rhif 2 yn awgrymu bod hyn er mwyn galluogi "cysondeb”.
A wnaethoch drafod y diwygiad i Atodlen 10 â Llywodraeth y DU a'r effaith
ganlyniadol ar bwerau Gweinidogion Cymru yn Atodlen 5, ac a allwch gadarnhau y
dylid ceisio cydsyniad y Senedd hefyd ar gyfer y diwygiadau perthnasol i Atodlen 5?
Do, trafododd fy swyddogion y darpariaethau hyn a chytuno arnynt cyn iddynt gael eu
cyflwyno, a chadarnhaf y bydd angen cydsyniad y Senedd ar gyfer y diwygiad a wnaed i
baragraff 1 o Atodlen 5.
5. Mae paragraffau 34 a 35 o Femorandwm Rhif 2 yn nodi y bydd cyfleoedd eraill "i
geisio diwygio unrhyw rannau o'r Bil nad ydynt yn gweithio er budd gorau Cymru ar
hyn o bryd", a rhagwelir y bydd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol arall
yn cael ei osod yn dilyn cam Pwyllgor Tŷ'r Cyffredin. A allwch gadarnhau eich bod yn
bwriadu sicrhau bod digon o amser i Bwyllgorau'r Senedd ystyried unrhyw
Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol arall cyn y ddadl berthnasol ar y
cynnig cydsyniad yn y Cyfarfod Llawn?
Cynhaliwyd Ail Ddarlleniad yn Nhŷ'r Cyffredin ar 1 Medi a disgwylir i gam y Pwyllgor gael ei
gynnal rhwng 8 a 17 Medi. Mae nifer o ddiwygiadau gan y llywodraeth wedi cael eu
cyflwyno ar gyfer cam y Pwyllgor, a hoffwn dynnu eich sylw at y rheini. Mae fy swyddogion
wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i gytuno ar y diwygiadau sy'n ymwneud â
Chymru, a hoffwn roi cadarnhad cynnar fy mod i’n eu cefnogi.
Mae’r ddadl ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol wedi'i threfnu ar gyfer 29 Medi, cyn cam
Adroddiad Tŷ’r Cyffredin, yn unol â'n dull arferol o geisio sicrhau bod gan Senedd y DU
amser i ystyried penderfyniad y Senedd ynghylch cydsyniad cyn i Fil gael ei basio. Bydd
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn cael ei osod cyn gynted ag y bo modd.
Ymateb Llywodraeth Cymru i'ch adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar
gyfer y Bil
Rydych hefyd wedi gofyn rhai cwestiynau am ein hymateb i'ch adroddiad ar y Memorandwm
Cydsyniad Deddfwriaethol:
6. Yn ystod eich sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor ar y Bil ar 16 Mawrth gofynnwyd
ichi a fyddem yn cael ein rhwymo gan gytundeb fframwaith cyffredin yn y dyfodol, ac

a oedd unrhyw beth yn y Bil a fyddai'n llesteirio ein gallu i ddeddfu yn y maes
cymhwysedd datganoledig hwn. Eich ateb oedd “na, nid fel rwy’n deall y mater”
(gweler paragraffau 46 a 47 o’r trawsgrifiad). O ystyried y drafodaeth hon, gofynnodd
argymhelliad 3 o adroddiad y Pwyllgor ichi egluro sut y bydd Bil Pysgodfeydd ar
gyfer Cymru yn y dyfodol yn gweithio o fewn fframwaith pysgodfeydd cyffredin ar
gyfer y DU gyfan. Yn eich ymateb i argymhelliad 3, rydych yn nodi y bydd angen i
unrhyw Fil Pysgodfeydd ar gyfer Cymru yn y dyfodol ystyried Amcanion
Pysgodfeydd y DU a amlinellir ym Mil Pysgodfeydd y DU, a'ch bod yn disgwyl i
ddarpariaethau allweddol fframwaith, megis yr amcanion a'r [Cyd-ddatganiad
Pysgodfeydd] aros ym Mil y DU”. O ystyried y sylwadau a wnaethoch yn ein cyfarfod
ar 16 Mawrth, a allwch gadarnhau, er nad yw'r Bil yn atal Llywodraeth Cymru rhag
cyflwyno Bil Pysgodfeydd ar gyfer Cymru sy'n cynnwys darpariaethau sy'n disodli'r
rhai o dan Fil y DU sy'n rhan o gytundeb fframwaith cyffredin, eich bod wedi
ymrwymo i gadw darpariaethau allweddol y fframwaith ym Mil y DU (ar ôl ei ddeddfu)
fel y mae'n berthnasol yng Nghymru, ac nad yw’r Llywodraeth hon yng Nghymru yn
bwriadu symud oddi wrth yr amcanion pysgodfeydd ar gyfer y DU gyfan os yw mewn
grym yn ystod y Chweched Senedd?
Gallaf, rydym wedi ymrwymo i gadw darpariaethau allweddol y fframwaith ym Mil y DU, fel y
mae'n berthnasol yng Nghymru. Yn ôl eu natur mae’r pwerau ar waith i sicrhau rydym yn
gweithio o fewn yr un fframwaith ledled y DU, gan efelychu’r dull yn y Polisi Pysgodfeydd
Cyffredin ar gyfer rheoli ein hadnoddau cyffredin. Mae’r amcanion wedi cael eu drafftio i
adlewyrchu hanfodion dulliau modern ar gyfer rheoli pysgodfeydd. Maent yn gyson ag
egwyddorion rhyngwladol blaengar ar gyfer rheoli pysgodfeydd, ein sefyllfa ddatganoledig
a'n deddfwriaeth ein hunain yng Nghymru. Ni fydd cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd
yn cael ei leihau gan y fframwaith. Nid yw amcanion y pysgodfeydd yn effeithio ar bwerau
gweithredol Gweinidogion Cymru, gan fod rhaid arfer y swyddogaethau hynny yn unol â’r
amcanion. Fodd bynnag, gallai'r Senedd ddileu neu ddiwygio'r amcanion ar gyfer Cymru pe
bai'n dymuno gwneud hynny.
Gallaf gadarnhau nad ydym yn bwriadu symud oddi wrth amcanion y DU gyfan. Y gwahanol
lywodraethau sy’n penderfynu sut maent yn cyflawni’r amcanion, boed hynny ar y cyd neu
ar eu pennau eu hunain, o fewn eu cymhwysedd eu hunain, a bydd y polisïau ar gyfer
cyflawni neu gyfrannu at y gwaith o gyflawni’r amcanion yn cael eu hamlinellu yn y Cydddatganiad Pysgodfeydd. Wedyn bydd yn ofynnol i Weinidogion Cymru weithredu yn unol
â’r datganiad hwnnw.
7. O ran argymhellion 5 a 6 yn ein hadroddiad, er ein bod yn croesawu eich bwriad i
sicrhau bod Aelodau'n cael cyfle i adolygu'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth mewn
perthynas â chymal 23 cyn y ddadl berthnasol ar y cynnig cydsyniad yn y Cyfarfod
Llawn, a allwch gadarnhau hefyd eich bod yn bwriadu sicrhau bod digon o amser i
Bwyllgorau'r Senedd ystyried y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth cyn dadl o'r fath yn
y Cyfarfod Llawn?
Rwy'n hapus i roi diweddariad i'r Pwyllgor ynghylch y cynnydd sy'n cael ei wneud i
gwblhau’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer y Fframwaith Pysgodfeydd, ac yn
benodol y cynnydd mewn perthynas â chymal 24 (cymal 23 yn flaenorol). Mae fy
swyddogion yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn gweithgor sydd wrthi’n drafftio'r
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (gan gynnwys y Mecanwaith Datrys Anghydfod ac
ystyried y Concordat).
Yn lle'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, sy'n dal i gael ei ddatblygu ac na fydd felly yn
barod cyn diwedd taith y Bil, rwyf wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU i ofyn am gytundeb ar
y materion allweddol y mae angen sicrwydd yn eu cylch er mwyn argymell bod y Senedd yn

rhoi cydsyniad i'r Bil. Byddaf yn rhannu canlyniad y cais hwn â'r Pwyllgor cyn gynted ag y bo
modd.
8. Er ein bod yn cydnabod eich ymateb manwl i argymhelliad 8 yn ein hadroddiad
ynghylch y pwerau i wneud rheoliadau yn Atodlen 3 i'r Bil, a allwch roi rhagor o
wybodaeth ynghylch pryd mae Gweinidogion Cymru yn credu y byddai’n briodol
arfer y pwerau yn Atodlen 3 fel awdurdod trwyddedu pysgota môr?
Mae'r pwerau trwyddedu yn y Bil ac Atodlen 3 yn rhoi'r pwerau sydd eu hangen i
Weinidogion Cymru ddarparu system drwyddedu effeithiol a chadarn nawr ac yn y dyfodol.
Fel y nodais yn fy ymateb i'ch adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol,
rydym wedi diwygio ein Hofferynnau Statudol presennol ar gyfer trwyddedu i sicrhau eu bod
yn parhau i fod ar waith ar ôl i'r Bil ddod i rym, a bod y pwerau yn y Bil yn efelychu’r pwerau
blaenorol a nodwyd yn Neddf Pysgod Môr (Cadwraeth) 1967 a Gorchymyn Trwyddedu
Pysgota Môr 1992 mewn perthynas â chychod pysgota o Brydain. Mae darpariaethau'r Bil
hefyd yn gosod gofynion trwyddedu newydd ar gychod pysgota o dramor sy'n pysgota o
fewn ffiniau pysgodfeydd Prydain, sy'n ofynnol o ganlyniad i’r DU yn gadael yr UE.
Mae’r pwerau yn y Bil sy’n rhoi awdurdod i drwyddedu pysgota môr yn ein galluogi i barhau
i reoli a thrwyddedu pysgota môr yn ein dyfroedd, gyda phwerau o’r fath yn ein galluogi i
amrywio, dirymu a gosod amodau ar drwyddedau, gweithio gydag awdurdodau eraill lle
mae angen ac ati. Mae’r pwerau hyn yn cael eu defnyddio, a byddant yn parhau i gael eu
defnyddio yn rheolaidd wrth inni gyflawni ein swyddogaethau arferol fel awdurdod
trwyddedu pysgota môr.
O ran cychod pysgota o Brydain bydd y drefn drwyddedu bresennol yn parhau. Ar gyfer
cychod pysgota o dramor, mae Gweinidogion Cymru, ynghyd â'r gweinyddiaethau eraill,
wedi cytuno i drwyddedau i gychod o dramor gael eu rhoi gan yr Awdurdod Dyroddi Unigol,
a fydd yn gweithredu o dan drefniant Adran 83 Deddf Llywodraeth Cymru. Ni fydd ganddynt
bwerau i wneud penderfyniadau am y bydd Gweinidogion Cymru yn awdurdodi’r
trwyddedau cyn iddynt gael eu rhoi.
Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gynlluniau i ddefnyddio'r pwerau i wneud rheoliadau naill ai i
ddiwygio'r system bresennol neu sefydlu un newydd. Fodd bynnag, os bydd Gweinidogion
Cymru'n teimlo ei bod yn briodol gwneud hynny yn y dyfodol, bydd y pwerau ar gael iddynt.
Bydd unrhyw reoliadau o'r fath yn amodol ar gymeradwyaeth y Senedd.
Gobeithio bod hyn yn helpu i roi rhagor o eglurder, ond os oes gennych gwestiwn penodol,
byddwn yn fodlon ei ateb.
Rwy’n ysgrifennu yn yr un modd at Mike Hedges AS, Cadeirydd y Pwyllgor Newid
Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig.
Cofion
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Atodiad 1 Rhesymeg y diwygiadau a wnaed trwy Atodlen 10 y Bil
Cyfraith yr UE a ddargedwir Rhesymeg dros newid o “gweinyddu pysgodfeydd” i “Ysgrifennydd
(yn Atodlen 10)
Gwladol”
Rheoliad y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Rheoliad (EU) rhif 1380/2013)
Erthygl 28, 29
Mae Erthygl 28 yn nodi mai amcan polisi pysgodfeydd allanol y Deyrnas
a 33
Unedig yw sicrhau bod adnoddau biolegol y môr ac amgylchedd y môr yn
cael eu defnyddio, eu rheoli a’u gwarchod yn gynaliadwy trwy sicrhau bod
cysylltiadau allanol y Deyrnas Unedig yn cael eu cynnal yn unol â’i
hymrwymiadau rhyngwladol ac amcanion ei pholisïau.
Mae Erthygl 29 yn darparu y dylai’r Ysgrifennydd Gwladol gefnogi a
chyfrannu mewn ffordd weithredol at weithgareddau sefydliadau rhyngwladol
sy’n ymdrin â physgodfeydd gan gynnwys sefydliadau rheoli pysgodfeydd
rhanbarthol.
Mae Erthygl 33 yn darparu bod yn rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol ymgysylltu â
thrydydd gwledydd gyda golwg ar sicrhau bod stociau sydd o ddiddordeb
cyffredin i’r DU a’r trydydd gwledydd yn cael eu rheoli’n gynaliadwy.
O dan baragraff 10 (1) a (2) o Ran 1 o Atodlen 7A Deddf Llywodraeth Cymru
2006, mae cysylltiadau rhyngwladol yn fater wedi’i gadw yn ôl. Mae
cysylltiadau rhyngwladol yn cynnwys cysylltiadau â gwledydd y tu allan i’r DU,
â’r UE a’i sefydliadau ac â chyrff rhyngwladol eraill.
Er bod paragraff 10(3) yn cadarnhau nad yw cadw at ymrwymiadau
rhyngwladol yn rhan o’r mater a gedwir yn ôl a’i fod felly yn fater
datganoledig, nid ydym o’r farn bod yr Erthyglau uchod yn gofyn am gadw at
ymrwymiadau rhyngwladol.
Bydd Rheoliad y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, trwy Ddeddf Ymadael â’r
Undeb Ewropeaidd 2018, yn dod yn rhan o lyfr statud y DU fel cyfraith wedi’i
dargadw yr UE. Cafodd ei ddiwygio gan Reoliadau Polisi Pysgodfeydd
Cyffredin (Diwygio etc) (Ymadael â’r UE) 2019 (OS 2019/739). Gwnaeth
Rheoliad 3 y Rheoliadau hynny sefydlu gweinyddiaethau pysgodfeydd y DU a
phennu’u cylchoedd gwaith, hynny i ddelio ag unrhyw ddeddfwriaeth UE
perthnasol a gaiff ei dargadw sy’n ymwneud â’r polisi pysgodfeydd cyffredin.
Gwnaeth Rheoliad 3 ddiwygio hefyd erthyglau 28, 29 a 33 i drosglwyddo
swyddogaethau o dan yr erthyglau hyn o sefydliadau’r UE i’r gweinyddiaethau
pysgodfeydd.
O ran Cymru, Gweinidogion Cymru yw’r weinyddiaeth pysgodfeydd gan y
byddai’r rhwymedigaeth neu’r pŵer o dan sylw o fewn cymhwysedd
deddfwriaethol y Senedd os bydd wedi’i gynnwys/chynnwys mewn Deddf gan
y Senedd neu os y gallai Gweinidogion Cymru fod wedi’i (g)osod neu ei r(h)oi
trwy arfer un o’u swyddogaethau yn union cyn y diwrnod ymadael. Os nad
yw’r pŵer neu’r rhwymedigaeth yn perthyn i’r naill gategori na’r llall, yr
Ysgrifennydd Gwladol yw’r weinyddiaeth sy’n gyfrifol am bysgodfeydd ac
felly’n delio â’r mater hwnnw mewn perthynas â Chymru.
Mae’r diwygiadau sydd eisoes wedi’u gwneud gan Reoliadau 2019 i’r
Erthyglau hyn yn golygu bod y swyddogaethau o dan yr erthyglau hynny i bob
pwrpas eisoes wedi’u trosglwyddo i’r Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas
â Chymru, yn unol â’r setliad datganoli. Barn swyddogion felly yw nad yw’r
diwygiadau a wnaed trwy Atodlen 10 yn newid y sefyllfa hon, dim ond yn ei
chrisialu.
Rheoliad (UE) 2018/973 – Cynllun Aml-flynyddol Môr y Gogledd

Erthygl 4, 6 & 13

Mae Erthygl 4 yn ymdrin â thargedau marwolaethau pysgod trwy bysgota, ac
fel y’i diwygiwyd, rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol ofyn i ICES, neu gorff
gwyddonol annibynnol tebyg arall sy’n cael ei gydnabod ar lefel ryngwladol,
am ddata.
Mae Erthygl 6 yn ymwneud â gofyn i ICES neu gorff gwyddonol annibynnol
tebyg arall sy’n cael ei gydnabod ar lefel ryngwladol, am gyfeirnodau
cadwraeth.
Mae Erthygl 13 yn gofyn i’r Ysgrifennydd Gwladol gysylltu â thrydydd
gwledydd i sicrhau bod stociau sydd o ddiddordeb i’r DU a’r drydedd wlad yn
cael eu rheoli mewn ffordd gynaliadwy sy’n gyson â’r Rheoliad Sylfaenol.
O dan baragraff 10 (1) a (2) o Ran 1 Atodlen 7A o Ddeddf Llywodraeth
Cymru, mae cysylltiadau rhyngwladol yn fater wedi’i gadw yn ôl. Mae
cysylltiadau rhyngwladol yn cynnwys cysylltiadau â gwledydd y tu allan i’r DU,
â’r UE a’i sefydliadau ac â chyrff rhyngwladol eraill.
Er bod paragraff 10(3) yn cadarnhau nad yw cadw at ymrwymiadau
rhyngwladol yn rhan o’r mater a gedwir yn ôl a’i fod felly yn fater
datganoledig, nid ydym o’r farn bod yr Erthyglau uchod yn gofyn am gadw at
ymrwymiadau rhyngwladol.
Cafodd Erthyglau 4, 6 ac 13 y Rheoliad hwn eu diwygio gan Reoliad 25 o
Reoliadau Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu (Diwygio etc)
(Ymadael â’r UE) 2019 (OS 2019/753) i drosglwyddo swyddogaethau o dan
yr erthyglau hyn o sefydliadau’r UE i’r gweinyddiaethau pysgodfeydd.
O ran Cymru, Gweinidogion Cymru yw’r weinyddiaeth pysgodfeydd gan y
byddai’r rhwymedigaeth neu’r pŵer o dan sylw o fewn cymhwysedd
deddfwriaethol y Senedd os bydd wedi’i gynnwys/chynnwys mewn Deddf gan
y Senedd neu os y gallai Gweinidogion Cymru fod wedi’i (g)osod neu ei r(h)oi
trwy arfer un o’u swyddogaethau yn union cyn y diwrnod ymadael. Os nad
yw’r pŵer neu’r rhwymedigaeth yn perthyn i’r naill gategori na’r llall, yr
Ysgrifennydd Gwladol yw’r weinyddiaeth sy’n gyfrifol am bysgodfeydd ac
felly’n delio â’r mater hwnnw mewn perthynas â Chymru.
Mae’r diwygiadau sydd eisoes wedi’u gwneud gan Reoliadau 2019 i’r
Erthyglau hyn yn golygu bod y swyddogaethau o dan yr erthyglau hynny i bob
pwrpas eisoes wedi’u trosglwyddo i’r Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas
â Chymru, yn unol â’r setliad datganoli. Barn swyddogion felly yw nad yw’r
diwygiadau a wnaed trwy Atodlen 10 yn newid y sefyllfa hon, dim ond yn ei
chrisialu.

Rheoliad (UE) 2019/472 Cynllun Aml-flynyddol Dyfroedd y Gorllewin
Erthygl 4, 7 & 15
Mae Erthygl 4 yn ymdrin â thargedau marwolaethau pysgod trwy bysgota, ac
fel y’i diwygiwyd, rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol ofyn i ICES, neu gorff
gwyddonol annibynnol tebyg arall sy’n cael ei gydnabod ar lefel ryngwladol,
am ddata.
Mae Erthygl 7 yn ymwneud â gofyn i ICES neu gorff gwyddonol annibynnol
tebyg arall sy’n cael ei gydnabod ar lefel ryngwladol, am gyfeirnodau
cadwraeth.
Mae Erthygl 15 yn ymwneud â defnyddio stociau sydd o ddiddordeb cyffredin
gan drydydd gwledydd. Mae’n darparu y dylai’r Ysgrifennydd Gwladol
gysylltu â’r trydydd gwledydd hynny i sicrhau bod y stociau hynny’n cael eu
rheoli mewn ffordd gynaliadwy sy’n gyson â’r Rheoliad Sylfaenol.

O dan baragraff 10 (1) a (2) o Ran 1 o Atodlen 7A Deddf Llywodraeth Cymru
2006, mae cysylltiadau rhyngwladol yn fater wedi’i gadw yn ôl. Mae
cysylltiadau rhyngwladol yn cynnwys cysylltiadau â gwledydd y tu allan i’r DU,
â’r UE a’i sefydliadau ac â chyrff rhyngwladol eraill.
Er bod paragraff 10(3) yn cadarnhau nad yw cadw at ymrwymiadau
rhyngwladol yn rhan o’r mater a gedwir yn ôl a’i fod felly yn fater
datganoledig, nid ydym o’r farn bod yr Erthyglau uchod yn gofyn am gadw at
ymrwymiadau rhyngwladol.
Bydd Rheoliad (UE) 2019/472, trwy Ddeddf Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd
2018, yn dod yn rhan o lyfr statud y DU fel cyfraith wedi’i dargadw yr UE.
Cafodd ei ddiwygio gan Reoliadau Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac Anifeiliaid
(Diwygio etc) (Ymadael â’r UE) 2019 (OS 2019/1312). Gwnaeth Rheoliad 6
ddiwygio erthyglau 4, 7 a 15 i drosglwyddo swyddogaethau o dan yr erthyglau
hyn o sefydliadau’r UE i’r gweinyddiaethau pysgodfeydd.
O ran Cymru, Gweinidogion Cymru yw’r weinyddiaeth pysgodfeydd gan y
byddai’r rhwymedigaeth neu’r pŵer o dan sylw o fewn cymhwysedd
deddfwriaethol y Senedd os bydd wedi’i gynnwys/chynnwys mewn Deddf gan
y Senedd neu os y gallai Gweinidogion Cymru fod wedi’i (g)osod neu ei r(h)oi
trwy arfer un o’u swyddogaethau yn union cyn y diwrnod ymadael. Os nad
yw’r pŵer neu’r rhwymedigaeth yn perthyn i’r naill gategori na’r llall, yr
Ysgrifennydd Gwladol yw’r weinyddiaeth sy’n gyfrifol am bysgodfeydd ac
felly’n delio â’r mater hwnnw mewn perthynas â Chymru.
Mae’r diwygiadau sydd eisoes wedi’u gwneud gan Reoliadau 2019 i’r
Erthyglau hyn yn golygu bod y swyddogaethau o dan yr erthyglau hynny i bob
pwrpas eisoes wedi’u trosglwyddo i’r Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas
â Chymru, yn unol â’r setliad datganoli. Barn swyddogion felly yw nad yw’r
diwygiadau a wnaed trwy Atodlen 10 yn newid y sefyllfa hon, dim ond yn ei
chrisialu.

