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Cefndir 

Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol 
ag adrannau 8(1) ac 8C(1), a pharagraff 21(b) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 

Crynodeb 

Mae'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn gosod dull cyffredin o reoli 
pysgodfeydd yn gynaliadwy ar draws yr Undeb Ewropeaidd (UE) a'i 
ddyfroedd. Mae nifer o ddarpariaethau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin 
wedi'u cynnwys yn Atodiad 2 i'r Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon 
yng Nghytundeb Ymadael yr UE (“y Protocol”) ac felly byddant yn 
uniongyrchol berthnasol yn y DU mewn perthynas â Gogledd Iwerddon o 



ddiwedd y cyfnod pontio. Mae'r offeryn hwn yn gwneud diwygiadau i 
gyfraith ddomestig, cyfraith yr UE a ddargedwir a diwygiadau blaenorol i 
gyfraith yr UE a ddargedwir, i gyd ym maes y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, 
i sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn gweithredu'n effeithiol i'r DU y tu allan i'r 
UE i gyfrif am gynnwys y ddeddfwriaeth honno yn Atodiad 2 i'r Protocol. 

Mae'r newidiadau a wneir gan yr offeryn hwn yn galluogi'r DU i gydsynio 
â’r Cytundeb Mesurau Gwladol mewn Porthladdoedd (“y PSMA”) a 
Chomisiwn Rhyngwladol Gwarchod Tiwna’r Iwerydd (“ICCAT”), i fod mewn 
sefyllfa i gyflawni ei rhwymedigaethau sy'n deillio o’r cytundebau hynny, 
ac ar wahân y rhai sy’n ofynnol o dan Gomisiwn Gwarchod Adnoddau Byw 
Morol yr Antarctig (“CCAMLR”), i sicrhau’r gallu parhaus i fynd i’r afael ag 
arferion pysgota anghyfreithlon ac anrheoleiddiedig nas hysbysir(“IUU”), i 
hyrwyddo pysgota cynaliadwy, ac er mwyn i’r Protocol allu gweithredu.  

Ymhlith eraill, mae'r offeryn hwn yn ymdrin â Rheoliadau Pysgodfeydd 
(Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019 (“Rheoliadau 2019”), yn benodol rheoliad 3 
sy'n diwygio adran 30 o Ddeddf Pysgodfeydd 1981 (“Deddf 1981”). Mae 
adran 30 o Ddeddf 1981 yn darparu ar gyfer mesurau gorfodi yn dilyn torri 
amodau cyfraith yr UE sy'n ymwneud â physgota môr. Ar hyn o bryd - yn 
hytrach na hynny - mae rheoliad 3 o Reoliadau 2019 yn diwygio adran 30 i 
ddarparu ar gyfer mesurau gorfodi yn dilyn torri amodau cyfraith yr UE a 
ddargedwir. Mae'r offeryn hwn yn gwneud newidiadau technegol pellach 
i reoliad 3 o Reoliadau 2019 i ddiweddaru'r geiriad mewn perthynas ag 
adran 30 o Ddeddf 1981 i alluogi i gyfyngiadau a rhwymedigaethau o dan 
ddeddfwriaeth Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a wneir yn uniongyrchol 
berthnasol mewn perthynas â Gogledd Iwerddon o dan y Protocol gael eu 
gorfodi. 

Datganiad gan Lywodraeth Cymru 

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 23 Hydref 2020, ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn. 

Yn benodol, mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn nodi'r sylwebaeth a ddarperir 
mewn perthynas â chymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru. 

Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  

Mae’r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol ar gyfer y 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith.  

Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol 
yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar gyfer Bil yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn 
perthynas â'r Rheoliadau hyn. 



Cynnig cydsyniad o dan Reol Sefydlog 30A.10 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
gerbron y Senedd ar 27 Hydref 2020, oherwydd bod y Rheoliadau yn 
diwygio deddfwriaeth sylfaenol o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Senedd (yn yr achos hwn, adran 30 o Ddeddf Pysgodfeydd 1981).  

Mewn llythyr at y Pwyllgor, dyddiedig 27 Hydref 2020, dywedodd 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig fod Memorandwm 
Cydsyniad Offeryn Statudol wedi'i osod, ond ni soniodd a fyddai 
Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynnig i drafod y Memorandwm yn y 
Cyfarfod Llawn. 
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