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Annwyl Paul, 
 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda’r holl awdurdodau polisi pysgodfeydd 
(FPAs) eraill yn y DU i ddatblygu Cyd-ddatganiad drafft ar Bysgodfeydd.  Mae angen 
cyhoeddi Cyd-ddatganiad o fewn dwy flynedd ar ôl rhoi’r Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf 
Pysgodfeydd 2020 (y Ddeddf) – sef erbyn 23 Tachwedd 2022.  Rhaid i’r Cyd-ddatganiad:  
 

 nodi polisïau’r FPAs ar gyfer cyflawni, neu gyfrannu at cyflawni’r amcanion ar gyfer 
pysgodfeydd a restrir yn y Ddeddf;  

 cynnwys datganiad sy’n esbonio sut y bydd yr FPAs am ddefnyddio cynlluniau rheoli 
pysgodfeydd i gyflawni, neu gyfrannu at gyflawni’r amcanion pysgodfeydd hynny; a  

 cynnwys datganiad sy’n esbonio sut mae’r amcanion ar gyfer pysgodfeydd wedi’u 
dehongli a’u cymhwyso wrth lunio’r polisïau a’r cynigion hynny.  

 
Mae paragraff 3 o Atodlen 1 i’r Ddeddf yn gofyn bod pob FPA yn cyflwyno drafft ymgynghori 
o’r Cyd-ddatganiad gerbron ei Senedd ac yn pennu cyfnod ar gyfer craffu arno.  

 

Byddwch ymwybodol mai fy mwriad yw cyflwyno drafft ymgynghori o’r Cyd-ddatganiad 
gerbron Senedd Cymru ar 10 Ionawr 2022.  Bydd hynny’n digwydd yr un pryd ym mhob  
Deddfwrfa arall yn y DU.  Bydd y Cyd-ddatganiad yn destun ymgynghoriad cyhoeddus 
wedyn o 11 Ionawr tan 5 Ebrill 2022.  
 
Rwy’n cynnig cyfnod craffu i’r Senedd o 11 Ionawr tan 18 Chwefror. Cynigir cyfnod craffu 
tebyg ar gyfer pob Deddfwrfa arall yn y DU.  
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Rwy’n deall mai mater i chi yw penderfynu sut i fwrw ymlaen â’r craffu hwnnw.  Byddaf ar 
gael i drafod y dogfennau hyn gyda chi yn y Flwyddyn Newydd.   
 
Gan obeithio’ch bod wedi cael yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i’ch helpu i drefnu’ch 
rhaglen waith. 
 
 
Cofion, 
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