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Annywl Mick
Yn dilyn cwblhau’r Cyfnod Adrodd a’r Trydydd Darlleniad a gynhaliwyd ar 13 Hydref yn
Nhŷ’r Cyffredin, hoffwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ar y canlyniad ac i gadarnhau’r
gwelliannau a wnaed i Fil Pysgodfeydd y DU.
Ar 6 Hydref, cytunodd y Senedd y dylai darpariaethau’r Bil Pysgodfeydd, i’r graddau y
maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, gael eu hystyried gan Senedd
y DU.
Ysgrifennais atoch cyn y ddadl gan nodi’r diwygiadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru
a oedd i’w trafod yn ystod y Cyfnod Adrodd. Ymdriniais hefyd â rhai ohonynt yn fy sylwadau
agoriadol yn ystod y ddadl. Gwnaed y gwelliannau canlynol gan y Llywodraeth yn ystod y
Cyfnod Adrodd yn Nhŷ’r Cyffredin ac maent yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â
Chymru at ddiben o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Mae rhifau’r cymalau a
rhifau’r gwelliannau a ddefnyddir isod yn cyfateb i’r rhifau a ddefnyddiwyd yn y ddogfen
“Ystyried y Bil (Cyfnod Adrodd)” – adroddiad dyddiol Tŷ’r Cyffredin, dyddiedig 13 Hydref,
sydd i’w gweld yma:
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/5801/0181/amend/fisheries_daily_rep_1012.p
df
Cymal 8 newydd – mae'r cymal newydd hwn yn rhoi pwerau i'r awdurdodau trwyddedu
pysgod môr drefnu i awdurdod arall o'r fath arfer unrhyw un o'u swyddogaethau
pysgodfeydd neu swyddogaethau symud cynnyrch. Gwnaed gwelliannau canlyniadol hefyd
i gymal 37 (gwelliant 6), cymal 47 (gwelliant 8), cymal 49 (gwelliannau 9, 10 ac 11), cymal
51 (gwelliant 12), atodlen 3 (gwelliant 25 a 26), atodlen 8 (gwelliant 32).
O dan adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 caiff Gweinidogion Cymru ymrwymo i
drefniant gydag awdurdod perthnasol ar gyfer y swyddogaethau i un ohonynt gael eu harfer
gan y llall. Mae awdurdod perthnasol yn cynnwys un o Weinidogion y Goron ac unrhyw
awdurdod cyhoeddus yng Nghymru neu Loegr.
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Felly, nid yw adran 83 yn caniatáu i Weinidogion Cymru ymrwymo i drefniant gyda
Gweinidogion yr Alban nac adran Gogledd Iwerddon. Y gobaith yw y gallai'r math hwn o
drefniant fod yn effeithlon ac arbed costau. Mae'r diwygiadau a wnaed yn ystod y Cyfnod
Adrodd yn galluogi Gweinidogion Cymru i ymrwymo i drefniadau gweinyddol gyda
Gweinidogion yr Alban, adran Gogledd Iwerddon a'r Sefydliad Rheoli Morol (MMO) ar gyfer
arfer swyddogaethau pysgodfeydd a swyddogaethau symud cynnyrch pysgodfeydd.
Gallwn ragweld sefyllfaoedd yn y dyfodol lle gallem ddymuno i Weinyddiaethau
Datganoledig eraill gyflawni swyddogaethau ar ein rhan, er enghraifft, at ddibenion rheoli a
gorfodi, ar gyfer teithiau gwyddoniaeth neu lle mae daearyddiaeth yn gwneud trefniant o'r
fath yn fwy synhwyrol.
Cymal 10 newydd - Mae'r cymal newydd hwn yn diwygio deddfwriaeth sy'n ymdrin â
dehongli deddfwriaeth Cymru, o ganlyniad i ehangu cymhwysedd deddfwriaethol yng
nghymal 43. Gwnaed gwelliannau canlyniadol hefyd i gymal 51 (gwelliant 13).
Bwriedir i Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (yn gyffredinol) fod yn gymwys i'r holl
ddeddfwriaeth a wneir gan y sefydliadau datganoledig yng Nghymru. Heb ei diwygio, ni
fyddai'r Ddeddf yn gymwys i Offerynnau Statudol (OSau) Gweinidogion Cymru a wneir o
dan y Bil. Mae'r diwygiadau hyn yn diwygio Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 i ddarparu y
bydd yn gymwys i OSau Gweinidogion Cymru a wneir o dan y Bil Pysgodfeydd. Bydd
ehangu cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd i ymdrin â materion pysgodfeydd ym mharth
Cymru gyfan yn ymestyn yn awtomatig y defnydd o Rannau 1 a 2 o Ddeddf 2019 i gynnwys
Deddfau'r Senedd a wneir o dan y cymhwysedd ehangach hwnnw (gan eu bod yn
berthnasol i holl ddeddfwriaeth sylfaenol Cymru).
Atodlen 8 - Diben paragraff 9(5) o'r Atodlen hon yw atal y pwerau gwneud rheoliadau ym
mharagraffau 6 ac 8 rhag cael eu defnyddio i addasu'r swyddogaethau trwyddedu a roddir
gan y Bil. Mae'r gwelliant hwn yn sicrhau bod paragraff 9(5) yn diogelu swyddogaethau'r holl
awdurdodau trwyddedu pysgod môr (gwelliant 33).
Atodlen 10 – Gwnaed gwelliant (gwelliant 46) sy'n ei gwneud yn drosedd torri gorchymyn o
dan adran 134B newydd o Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (MCAA) (manteisio ar
adnoddau pysgodfeydd môr: rhanbarth môr mawr Cymru). Fel y nodais yn fy llythyr
dyddiedig 1 Hydref, roedd angen y gwelliant i gywiro hepgoriad drafftio anfwriadol
cynharach.
Atodlen 10 - Diwygiwyd adran 189 o'r MCAA i ddileu cyfyngiad diangen ar ddefnydd
Gweinidogion Cymru o'r pŵer hwnnw i wneud Gorchymyn (gwelliant 49). Fel y nodais yn fy
llythyr dyddiedig 1 Hydref, o dan adran 189 caiff Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn,
wneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru, i reoli'r defnydd o bysgodfeydd môr. Ar hyn
o bryd, mae isadran (2) yn cyfyngu ar argaeledd y pŵer hwnnw, fel na chaiff Gweinidogion
Cymru ond ei ddefnyddio os na ellir nodi pŵer cyfreithiol arall. Mae'r cyfyngiad hwn yn
ddiangen ac felly ceisiais ei ddileu.
Atodlen 11 – Mae’r gwelliant hwn (gwelliant 54) yn egluro bod Atodlen 11 yn cynnwys
darpariaethau canlyniadol.
Atodlen 11 - Gwnaed gwelliant sy'n diddymu darpariaethau cyfraith yr UE a ddargedwir yn
ymwneud â dal penfras ym Môr y Gogledd. Bydd hyn yn caniatáu i'r Deyrnas Unedig
fabwysiadu ei mesurau ei hun mewn perthynas â phenfras ym Môr y Gogledd (gwelliant
55).
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r holl welliannau hyn oherwydd ein bod o'r farn eu bod
yn gwella'r Bil. Felly, erys ein hargymhelliad i'r Senedd gydsynio i'r Bil.

Fel arfer, byddai angen Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol pellach ar
welliannau sy’n ymwneud â Threfniadau Asiantaethau (y cymal 8 newydd), adran 189 (2) o
MCAA (Atodlen 10) ac i Atodlen 11 (gwelliant 55) oherwydd eu bod yn gwneud darpariaeth
berthnasol o dan Reol Sefydlog 29 am y tro cyntaf. Mae’r gwelliannau eraill a wneir yn ystod
y Cyfnod Adrodd yn ymwneud â darpariaethau a nodwyd yn flaenorol yn y memoranda sydd
eisoes yn bodoli ac nid ydynt yn gwneud darpariaeth berthnasol am y tro cyntaf.
Ysgrifennais at y Pwyllgorau a’r Aelodau i esbonio ein bod yn ceisio’r gwelliannau hyn cyn y
ddadl ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ac fe’u hamlinellwyd ar lafar i’r
Siambrau yn ystod y ddadl i sicrhau bod yr Aelodau yn cael gymaint o wybodaeth â phosibl.
Cafodd y gwelliannau a wneir i'r Bil gan Dŷ'r Cyffredin (ar draws pob cyfnod) eu hystyried
gan Dŷ'r Arglwyddi ar 12 Tachwedd ac ni chafodd unrhyw gwelliannau eraill eu gwneud.
Bydd y Bil yn symud ymlaen at Gydsyniad Brenhinol yn awr.
Er gwybodaeth, mae Senedd y DU wedi cyhoeddi dogfen sy'n cynnwys yr holl welliannau a
wnaed i'r Bil yn ystod pob cyfnod yn Nhŷ'r Cyffredin ac rwyf wedi darparu dolen i'r ddogfen
yma: https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/58-01/143/5801143.pdf
O ystyried cyfnod y Bil nid oes digon o amser i baratoi a gosod Memorandwm a galluogi
craffu, a dywedais wrth y Pwyllgorau a'r Aelodau y byddwn yn ysgrifennu i gadarnhau
canlyniad y cyfnod hwn. Felly, rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at holl Aelodau'r Senedd.
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