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8 Rhagfyr 2021 

 
Annwyl Paul,  
 
Rheoliadau Pysgodfeydd Môr (Diwygio etc.) (Rhif 2) 2021 
 
Mae'r rheoliadau a enwir uchod ("Rheoliadau 2021”) yn ymwneud â mesurau sy'n 
berthnasol i bysgodfeydd, stociau pysgod a materion technegol sy'n ymestyn y tu hwnt i 
Barth Cymru. Er mwyn iddynt fod yn effeithiol, mae angen iddynt fod yn berthnasol o fewn y 
DU ac i bob cwch sy'n gweithredu yn nyfroedd y DU. 
 
Yn benodol, mae rheoliadau 2021: 
 
• Yn gwneud diwygiadau i'r rhwymedigaethau glanio yr UE a ddargedwir a'r pedwar cynllun 
gwaredu sy'n pennu esemptiadau o'r rhwymedigaeth glanio ("esemptiadau gwaredu"). Mae 
rheoliadau 2021 yn gwneud diwygiadau i'r eithriadau gwaredu unigol ac yn ymestyn eu cais 
o fis Ionawr 2022 am dair blynedd arall; 
 
• Ymestyn y defnydd o'r Rhaglen Amlflwydd ar gyfer casglu a rheoli data pysgodfeydd 
(Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/909 a Phenderfyniad Dirprwyedig y 
Comisiwn (UE) 2019/910 (fel y'i diwygiwyd yng nghyfraith yr UE a ddargedwir)) am dair 
blynedd arall hyd at ddiwedd Rhagfyr 2024; 
 
• Gwneud diwygiadau i ddarpariaethau sy'n rheoleiddio pysgodfeydd y môr, gan ymestyn a 
chynyddu lefel draenogod y môr Ewropeaidd y gellir eu dal fel sil-ddalfa i barthau'r Alban a 
Gogledd Iwerddon o derfynau pysgodfeydd Prydain. Bydd hyn yn caniatáu i bysgod gael eu 
glanio a oedd gynt yn cael eu taflu. Mae maint y rhwyll y gellir ei ddefnyddio mewn rhwydi 
statig i gymryd draenogod y môr yn Sianel Lloegr hefyd yn cael ei gynyddu; 
 
• Yn dirymu erthygl 12a sydd bellach wedi dod i ben o Reoliad y Cyngor a ddargedwir (UE) 
2020/123 (gosod cyfleoedd pysgota yn nyfroedd yr Undeb a dyfroedd nad ydynt yn rhan o'r 
Undeb) sy'n ymwneud â'r tymor caeedig ar gyfer pysgota llymrïaid yn nyfroedd y DU. Bydd 
pysgodfeydd llymrïaid yn cael eu rheoli  gan amodau trwyddedau cychod pysgota yn y 
dyfodol; 
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• Diweddaru Rhestr Cychod Pysgota Anghyfreithlon ac Anrheoleiddiedig nas Hysbysir 
amdano (IUU) y DU i gyd-fynd â phenderfyniadau a wnaed gan Sefydliadau Rheoli 
Pysgodfeydd Rhanbarthol (RFMOs) y mae'r DU bellach yn aelod ohonynt fel Gwladwriaeth 
Arfordirol annibynnol. 
 
Ysgrifennaf atoch i roi gwybod ichi fy mod wedi rhoi fy nghydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol 
wneud Rheoliadau 2021 fel bod y darpariaethau ynddo yn gymwys yng Nghymru. Deallaf y 
bydd Rheoliadau 2021 yn cael eu gosod gerbron y Senedd ar 9 Rhagfyr a bydd yr OS yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol.  
 
O dan yr amgylchiadau hyn pan fo angen cynnal fframweithiau pysgodfeydd rheoleiddiol 
ledled y DU, mae'n briodol fy mod yn cydsynio i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan ar y 
nifer o faterion o fewn Rheoliadau 2021. Pe bawn yn atal cydsynio, byddai angen gwneud y 
materion hyn drwy ddeddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru.  
 
Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog dros y 
Cyfansoddiad ac yn ysgrifennu mewn termau tebyg i Gadeirydd Pwyllgor yr Amgylchedd, 
Masnach a Materion Gwledig. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Lesley Griffiths AS 
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