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Annwyl Mike, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 11 Ionawr, parthed y ffaith bod y Pwyllgor yn ystyried 
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Pysgodfeydd ac yn gofyn i ni egluro nifer o 
bwyntiau. 
 
Rwyf wedi ateb eich cwestiynau yn eu tro ac edrychaf ymlaen at drafod rhagor ar y Bil 
gyda’r Pwyllgor ddydd Iau. 
 
Cwestiwn 1. I ba raddau mae Bil y DU yn cynnwys darpariaethau sy’n ychwanegol at y 
rheini sydd eu hangen i sefydlu Fframwaith deddfwriaethol ar lefel y DU ar gyfer 
pysgodfeydd ar ôl gadael yr UE? Pa rai o’r darpariaethau hyn allai fod wedi cael eu 
cynnwys mewn Bil Pysgodfeydd i Gymru yn y dyfodol? 
  
Mae’r Bil yn darparu cyfres gynhwysfawr o bwerau rheoli pysgodfeydd ar gyfer y DU, yn 
cynnwys ystod eang o bwerau i Weinidogion Cymru. Er enghraifft, mae Atodlen 4 yn rhoi’r 
pŵer i Weinidogion Cymru greu cynlluniau cymorth ariannol mewn perthynas â Chymru ac 
mae Atodlen 7 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru drwy gyfrwng diwygiadau i Ddeddf y 
Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 mewn perthynas ag ymelwa ar adnoddau pysgodfeydd 
môr. 
 
Ni ellid fod wedi cynnwys yr un o’r darpariaethau hyn mewn Bil Pysgodfeydd i Gymru yn eu 
ffurf bresennol gan fod y darpariaethau’n cynnwys elfennau sy’n gymwys ym mharth Cymru 
y tu hwnt i Gymru, ardal nad oes gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru unrhyw gymhwysedd 
deddfwriaethol ar ei chyfer ar hyn o bryd. Mae cymal 39 y Bil Pysgodfeydd yn darparu ar 
gyfer ymestyn Cymhwysedd Deddfwriaethol y Cynulliad i’r rhan o barth Cymru sydd yn y 
môr. 
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Cwestiwn 2. Pa rai o’r pwerau ar gyfer Gweinidogion Cymru a gafodd eu cynnwys ar gais 
Llywodraeth Cymru?  
 
Cafodd atodlen 4 (Cymorth Ariannol), atodlen 6 rhan 2 (Pŵer i wneud darpariaethau pellach: 
awdurdodau datganoledig) ac atodlen 7 (Pwerau yn ymwneud ag ymwela ar adnoddau 
pysgodfeydd môr) eu cynnwys yn y Bil ar gais Llywodraeth Cymru. 
 
Ymhellach, cafodd cymal 39 sy’n darparu ar gyfer ymestyn cymhwysedd Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â materion pysgodfeydd ym mharth Cymru y tu hwnt i 
Gymru, ei gynnwys ar gais Llywodraeth Cymru. 
 
Cwestiwn 3. Beth yw’r sail resymegol i ofyn am y pwerau newydd hyn, yn enwedig os yw 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno Bil pysgodfeydd ar gyfer Cymru?  
 
Fel y nodwyd eisoes, nid oes gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol ar gyfer yr ardal o 
barth Cymru y tu hwnt i Gymru ar hyn o bryd. Fel y cyfryw ni allai’r darpariaethau hyn fod wedi 
cael eu cynnwys fel ag y maent mewn Bil i Gymru. Rydym yn ystyried cyflwyno Bil i Gymru 
(os oes angen) unwaith y bydd cymhwysedd y Cynulliad yn gymwys i barth Cymru yn ei 
gyfanrwydd. Mae’r Bil hwn yn darparu pwerau pwysig ar gyfer rheoli ein stoc pysgod a’n 
hamgylchedd morol wrth i ni adael yr UE. Gan na fydd sicrwydd o ymestyn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad hyd nes daw’r Bil Pysgodfeydd yn gyfraith, ystyrir ei bod hi’n 
ddoeth ceisio sicrhau’r holl bwerau angenrheidiol ar gyfer Gweinidogion Cymru ym Mil 
Pysgodfeydd y DU. 
 
Cwestiwn 4. Beth yw’r goblygiadau ar gyfer Llywodraeth Cymru a’r sector pysgodfeydd os 
na chaiff y pwerau hyn eu cynnwys ym Mil y DU? 
 
Pe na bai’r pwerau hyn yn cael eu cynnwys yn y Bil y DU hwn, byddai gan Lywodraeth 
Cymru ystod fwy cul o bwerau ar gyfer rheoli ein hamgylchedd morol a’n stoc o bysgod na’r 
Gweinyddiaethau Pysgodfeydd eraill. Ni fyddem yn gallu creu cynllun cymorth ariannol 
modern, pe bai angen, sy’n ymateb i ystyriaethau ehangach yn hytrach na bod at ddiben y 
diwydiant pysgota’n unig. Mae’r Bil Pysgodfeydd hefyd yn galluogi Gweinidogion Cymru i 
ddiwygio deddfau cyfredol a chyfraith yr UE a ddargedwir yn ymwneud â physgodfeydd. 
Heb y pŵer hwn, gallem fod mewn sefyllfa lle mae rhannau eraill o’r DU yn gallu diwygio’r 
ddeddfwriaeth drosfwaol gan roi mantais i’w llongau nhw ar draul llongau Cymru. 
 
Yn olaf, byddai’n llesteirio ein gallu i reoli ein hamgylchedd morol yn effeithiol ar ôl gadael yr 
UE.  
 
Cwestiwn 5. Mae atodlen 6 yn cynnwys pwerau eang i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth at ddibenion ‘cadwraeth’ a ‘diwydiant pysgod’. Pam mae angen cynnwys y 
darpariaethau hyn mewn Bil y DU, yn hytrach na Bil pysgodfeydd i Gymru yn y dyfodol a 
fyddai’n destun proses graffu lawn y Cynulliad? 
 
Bydd angen y pwerau hyn wrth i ni adael yr UE, felly nid oedd yn ymarferol cyflwyno Bil y 
Cynulliad yn yr amser a oedd ar gael ac felly cynnal proses graffu lawn y Cynulliad. Hefyd, 
dim ond i Gymru y byddai unrhyw Fil Cynulliad a gyflwynir ar hyn o bryd yn berthnasol. 
Mae’r pwerau yn Atodlen 6 yn cael eu harfer drwy Offeryn Statudol, gyda gweithdrefn 
negyddol a chadarnhaol yn dibynnu ar gwmpas y rheoliad. Fel y cyfryw, bydd angen proses 
graffu’r Cynulliad wrth arfer y pwerau hynny. 
 
Cwestiwn 6. Sut mae’r amcanion pysgodfeydd yng nghymal 1 yn wahanol i’r rheini yn 
Erthygl 2 Rheoliadau’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac yn rhagori arnynt?  
 



Mae’r darpariaethau yng Nghymal 1 y Bil yn efelychu’r rheini yn Erthygl 2 y polisi 
pysgodfeydd cyffredin i bob pwrpas, a hynny mewn ffordd y gellir ei gweithredu o fewn 
fframwaith deddfwriaethol y DU.    
    
Cwestiwn 7. Pa ystyriaeth a roddwyd i gynnwys cerrig milltir a/neu dargedau ar gyfer 
cyflawni’r amcanion yn ymwneud â physgodfeydd yn y Bil, er enghraifft, mewn perthynas â 
Chynnyrch Cynaliadwy Mwyaf (fel sydd wedi’i gynnwys yn y polisi pysgodfeydd cyffredin ar 
hyn o bryd)? A fydd y rhain yn cael eu cynnwys yn rhywle arall, er enghraifft, mewn Cyd-
ddatganiad Pysgodfeydd (Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd)? 
 
Datblygwyd darpariaethau mewn perthynas â’r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd (Cyd-
ddatganiad Pysgodfeydd) gan Lywodraeth y DU. Mae trafodaethau ynghylch cynnwys y 
Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd yn parhau a byddant yn cael eu llywio gan waith craffu ar y 
Bil. Rydym ar ddeall y bydd cerrig milltir y soniwch amdanynt yn cael eu cynnwys yn y Cyd-
ddatganiad Pysgodfeydd. 
 
Cwestiwn 8 Sut bydd cynnydd tuag at gyflawni’r amcanion pysgodfeydd yn cael ei fesur a’i 
fonitro yng Nghymru? A oes unrhyw fwriad i ddatblygu dull cyffredin o fesur a monitro 
cynnydd ledled y DU? 
 
Mae trafodaethau ynghylch natur y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd yn parhau a byddant yn 
cael eu llywio gan waith craffu ar y Bil ac yn dibynnu ar ddarpariaethau terfynol y Ddeddf.  
 
Cwestiwn 9. Allwch chi egluro’n fanwl sut bydd yr awdurdodau polisi pysgodfeydd yn 
“gweithredu ar y cyd” mewn perthynas â’r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd? Sut bydd y 
Cytundeb Fframwaith ar gyfer Rheoli Pysgodfeydd, y cyfeirir ato yn y Cynnig Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol, yn llywio’r dull gweithredu hwn?  
 
Bydd y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd yn cael ei baratoi gan swyddogion o’r holl 
awdurdodau polisi pysgodfeydd. Mae Rhan 1 o Atodlen 1 y Bil Pysgodfeydd yn nodi’r 
gweithdrefnau i’w cymhwyso wrth baratoi a chyhoeddi’r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd. Fel y 
nodwyd yn flaenorol, mae cynnwys y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd yn cael ei drafod o hyd. 
Bydd cynnwys terfynol y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd yn cael ei lywio gan waith craffu ar y 
Bil, ymgysylltiad â rhanddeiliaid, a chraffu ar y deddfwrfeydd yn unol â darpariaethau 
terfynol y Ddeddf. 
 
Bydd y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd yn rhan allweddol o’r Fframwaith Pysgodfeydd yn nodi 
amcanion cyffredin awdurdodau polisi pysgodfeydd y DU. Bydd hwn yn cael ei ategu gan 
ystod o femoranda dealltwriaeth sy’n amlinellu sut bydd yr awdurdodau polisi yn gweithio 
gyda’i gilydd. Byddant yn cael eu cefnogi gan fecanweithiau cyd-lywodraethu effeithiol a 
mecanweithiau addas ar gyfer datrys anghydfod. 
 
Cwestiwn 10. Allwch chi gadarnhau a fyddai disgwyl i awdurdodau polisi pysgodfeydd 
ymgynghori â deddfwrfeydd priodol ynghylch unrhyw ddiwygiadau i Gyd-ddatganiad 
Pysgodfeydd drafft sy’n deillio o graffu ar ddeddfwrfa briodol arall, cyn cyhoeddi testun 
terfynol Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd? 
 
Nid yw’r Bil yn gwneud darpariaeth briodol ar gyfer hyn ar hyn o bryd. Fodd bynnag, byddwn 
yn disgwyl i’r deddfwrfeydd gael eu hysbysu am unrhyw newidiadau ar ôl i’r deddfwrfeydd 
ystyried y datganiad ac, yn amodol ar hyd a lled y newidiadau, hwyrach y byddwn am  
gyflwyno datganiad diwygiedig i gael ei ystyried. 
 
Cwestiwn 11. Er bod Atodlen 1 yn darparu ar gyfer craffu ar Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd 
gan y ddeddfwrfa briodol cyn ei gyhoeddi, ni fydd Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd yn destun 
sêl bendith y deddfwrfeydd hynny. Pa ystyriaeth a roddwyd i gynnwys darpariaeth o’r fath? 



 
Cafodd y darpariaethau sy’n ymwneud ag atodlen 1 eu drafftio gan y Cwnsler Seneddol yn 
dilyn cyfarwyddiadau gan Lywodraeth y DU. Ni ymgynghorwyd â Llywodraeth Cymru ar y 
cyfarwyddiadau. Nid wyf yn ymwybodol o ba ystyriaeth a roddodd Llywodraeth y DU i’r 
pwynt penodol hwn.  
 
Cwestiwn 12. Allwch chi egluro sut ac i bwy y bydd datganiad o dan gymal 6(2) yn cael ei 
wneud? Pam nad oes mecanwaith ffurfiol yn y Bil i’r perwyl hwn? 
 
O dan yr amgylchiadau annhebygol y bydd cymal 6(2) yn cael ei ddefnyddio yng Nghymru, 
byddem yn disgwyl cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig i’r Cynulliad. Drafftiwyd cymal 6(2) gan 
y Cwnsler Seneddol yn dilyn cyfarwyddiadau gan Lywodraeth y DU. Ni ymgynghorwyd â 
Llywodraeth Cymru ar y cyfarwyddiadau. Nid wyf yn ymwybodol o ba ystyriaeth a roddodd 
Llywodraeth y DU i’r pwynt penodol hwn. 
 
Cwestiwn 13. Allwch chi ymhelaethu ar ddiben ac effaith arfaethedig Datganiad 
Pysgodfeydd yr Ysgrifennydd Gwladol (SSFS) fel y mae’n berthnasol i Gymru? 

 Pa bwerau a ddargedwir fydd yr SSFS yn gymwys iddynt?  

 Ydych chi’n bwriadu darparu amcanion manwl cyffelyb a fyddai’n berthnasol i 

Gymru? Os felly, pryd a sut?  

Diben yr SSFS yw cwmpasu materion penodol yn ymwneud â Lloegr, ac ni fyddai’n 
ymestyn i Gymru oni bai bod swyddogaethau a ddargedwir yn cael eu cynnwys, er 
enghraifft, gosod cyfleoedd pysgota’r DU yn gyffredinol yn dilyn trafodaethau 
gwladwriaethol arfordirol. Ni chredaf fod unrhyw angen i’r polisïau penodol hyn gael eu 
hamlinellu mewn datganiad ar wahân. Mae disgwyl i’r polisïau sy’n berthnasol i Gymru gael 
eu cynnwys yn y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd gan eu bod yn cyfrannu at gyflawni’r 
amcanion pysgodfeydd.  
 
Cwestiwn 14. Allwch chi gadarnhau a yw’r Bil, fel y mae wedi’i ddrafftio, yn rhoi hawl i 
gyfleoedd pysgota i Gymru (a’r gweinyddiaethau datganoledig eraill)? Os na, pam? 
 
Nid yw’r Bil yn rhoi hawl o’r fath i’r gweinyddiaethau datganoledig. Fodd bynnag, mae 
cyfleoedd pysgota yn cael eu dosbarthu rhwng gweinyddiaethau’r DU yn weinyddol yn 
hytrach na thrwy ddeddfwriaeth.  
 
Cwestiwn 15. O ran cwota pysgota, prin iawn y bydd Cymru’n elwa ar ôl i’r DU adael yr UE. 
Ydych chi’n meddwl bod hyn yn dderbyniol? Pa drafodaethau ydych chi wedi’u cael gyda 
Llywodraeth y DU yn hyn o beth? 
 
Rydw i eisiau i Bysgotwyr Cymru dderbyn eu cyfran deg o gyfleoedd pysgota yn nyfroedd 
Cymru. Roedd adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, ‘Goblygiadau Brexit i 
Gyfleoedd Pysgota yng Nghymru’, yn dangos yn glir nad dyna’r achos ar hyn o bryd. Fodd 
bynnag, heb newid i’r ffordd mae cyfleoedd pysgota’n cael eu dyrannu yn y DU, ni fydd hyn 
yn newid. Dylai unrhyw newid yn nyraniad cyfleoedd pysgota rhwng y DU a’r UE ar ôl i ni 
adael yr UE gael ei ddefnyddio i unioni’r diffyg cydbwysedd hwn. Nid yw trafodaethau 
ynghylch dosbarthiad cyfleoedd pysgota yn y dyfodol wedi dechrau hyd yma.  
  
Cwestiwn 16. Ar ba sail y bydd cyfleoedd pysgota yng Nghymru yn cael eu dosbarthu a 
pha fecanwaith fydd yn cael ei ddefnyddio? 
 
Mae’r sail a ddefnyddir i ddosbarthu cyfleoedd pysgota yng Nghymru wedi’i nodi yn rheolau 
rheoli cwota pysgodfeydd y DU ar hyn o bryd. Bydd dyrannu cyfleoedd pysgota yn y dyfodol 
yn amodol ar ymgynghoriad wrth i ni weithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu polisi 
pysgodfeydd y dyfodol fel y cyfeirir ato yn Ffyniant i Bawb. 



 
 
Cwestiwn 17. A fydd angen ailystyried y Concordat Pysgodfeydd yng ngoleuni’r 
darpariaethau yn y Bil? Os felly, ym mha ffordd?  
 

Bydd angen adolygu’r concordat yng ngoleuni gadael yr UE a chreu fframwaith 
pysgodfeydd.  
 
 
Cwestiwn 18. Allwch chi gadarnhau a yw cymal 20 yn cyfeirio at ddosbarthu cyfleoedd 
pysgota gan yr Ysgrifennydd Gwladol (neu’r Sefydliad Rheoli Morol (MMO)) i bedair gwlad y 
DU, neu at ddosbarthu cyfleoedd pysgota gan yr Ysgrifennydd Gwladol (neu’r MMO) i 
gychod pysgota Lloegr? 
 
Mae cymal 20 yn ymwneud â dosbarthu cyfleoedd pysgota gan yr Ysgrifennydd Gwladol, 
gallai hyn fod ar lefel y DU neu ar lefel Lloegr. O ran yr MMO, mae cymal 20 yn berthnasol i 
gychod pysgota Lloegr yn unig.    
 
Cwestiwn 19. Allwch chi amlinellu’ch rhesymau am hyn? Beth fydd hyn yn golygu yn 
ymarferol? 
 
Yn ystod trafodaethau ynghylch cynnwys y Bil, mynegodd swyddogion o’r gweinyddiaethau 
datganoledig nifer o bryderon ynghylch cynnwys y ddarpariaeth hon yn y bil. Roeddent yn 
cynnwys pryderon ynghylch pa mor briodol yw hi bod Bil y DU yn pennu meini prawf 
dyrannu ar gyfer penderfyniadau datganoledig a’r risg o orgyffwrdd gyda deddfwriaeth 
gyfredol. 
 
Rydym ar ddeall, wrth ddyrannu cyfleoedd pysgota yn ymarferol, na fydd erthygl 17 o’r 
Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn berthnasol i Weinidogion Cymru. Mae Erthygl 17 yn gosod 
gofyniad i ddefnyddio meini prawf tryloyw er mwyn dyrannu cyfleoedd pysgota, yn cynnwys 
rhai o natur amgylcheddol, gymdeithasol ac economaidd. Heb Erthygl 7 y Polisi 
Pysgodfeydd Cyffredin, bydd angen i benderfyniadau Gweinidogion Cymru yn y maes hwn 
gael eu llywio gan ddeddfwriaeth arall, yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.   
 
Cwestiwn 20. Pa ystyriaeth roesoch chi i ofyn am ddarpariaethau cyfatebol ar gyfer 
gwerthu cyfleoedd pysgota a gwaredu cynlluniau codi tâl atal ar gyfer Cymru? 
   
O gofio natur a maint y diwydiant pysgota yng Nghymru nid ydym yn wynebu’r un heriau 
gyda’r rhwymedigaethau glanio â rhannau eraill o’r DU. Fodd bynnag, fy mwriad yw 
cyflwyno Bil pysgodfeydd i Gymru, a bydd atebion i’r rhwymedigaeth glanio yn cael eu 
hystyried yn briodol fel rhan o’r broses hon. Rwyf wrthi’n ystyried y darpariaethau mewn 
perthynas â gwerthu cwota ar gyfer blwyddyn galendr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Amserlen 
Mater i Senedd San Steffan a Llywodraeth y DU yw amserlen y Bil. Nid wyf mewn sefyllfa i 
roi amserlen ar gyfer y Bil i’r Pwyllgor. Gallaf gadarnhau y byddaf yn ystyried sylwadau’r 
ddau bwyllgor ac yn ceisio sicrhau trafodaethau pellach gyda Llywodraeth y DU, fel sy’n 
briodol, er mwyn sicrhau bod y Bil yn diwallu anghenion Cymru. Fodd bynnag, rwy’n 
ymwybodol, gyda disgwyl i’r DU adael yr UE ym mis Mawrth, bod amserlen y Bil yn symud 
yn ei blaen yn gynt nag arfer ac felly hwyrach mai prin fydd y cyfleoedd pellach i 
ddylanwadu ar y Bil. 
 
Cofion, 
 

 
 
Lesley Griffiths AC/AM 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs     


