
 

 

5 Ebrill 2019 

 

Annwyl Lesley 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 Mawrth a'ch ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd. 

Trafododd y Pwyllgor eich ymateb yn ei gyfarfod ar 3 Ebrill, gan gytuno y dylwn 

ysgrifennu atoch ynghylch nifer o faterion. 

 

Yr angen am ddeddfwriaeth a'r dull gweithredu a fabwysiadwyd (Casgliadau 1 i 6) 

Casgliad 1: Dylai Llywodraeth Cymru esbonio pam ei bod wedi methu â chyflawni 

ymrwymiadau a roddwyd ganddi i’r Pwyllgor hwn yn flaenorol mewn perthynas â datblygu 

fframweithiau cyffredin y DU.  Yn benodol, dylai esbonio pam na ddatblygwyd Bil y DU 

mewn cydweithrediad a pham na chafodd rhanddeiliaid eu cynnwys yn ddigon cynnar yn 

ei ddatblygiad.  

Er ei bod yn glir yn eich ymateb eich bod yn fodlon eich bod wedi cyflawni'r ymrwymiadau 

a roesoch yn flaenorol mewn perthynas â datblygu fframweithiau'r DU, nid yw'n mynd i'r 

afael â'r mater penodol ynghylch y diffyg cysylltiad â rhanddeiliaid wrth ddatblygu Bil y 

DU. 

1. Hoffem i chi fynd i'r afael â'r mater hwn yn eich ymateb i'r llythyr hwn. A allwch chi roi 

enghreifftiau o sut y cafodd rhanddeiliaid eu cynnwys wrth ddatblygu Bil y DU? Nodwch 

pwy oedd y rhanddeiliaid hynny a sut y cawsant eu cynnwys.  

Casgliad 3: Nid yw Llywodraeth Cymru wedi egluro diben ac effaith y darpariaethau 

ychwanegol hyn.  Fel y cyfryw, nid ydym wedi ein hargyhoeddi hyd yma bod Llywodraeth 
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Cymru wedi darparu cyfiawnhad digonol ar gyfer y pwerau ychwanegol y mae’n eu ceisio 

trwy Fil y DU. 

Casgliad 4: Dylai Llywodraeth Cymru egluro pwrpas ac effaith arfaethedig y pwerau 

gweithredol i Weinidogion Cymru yn Atodlenni 4, 6 a 7.  Dylai nodi pa rai o’r pwerau hyn 

sydd o natur frys, ac a fyddai’n rhesymol gohirio unrhyw rai o’r pwerau hyd nes bod 

cymhwysedd y Cynulliad wedi’i ymestyn i ganiatáu cyflwyno Bil pysgodfeydd i Gymru yn y 

dyfodol. 

Er eich bod wedi derbyn Casgliadau 3 a 4, nid yw eich ymateb mor gynhwysfawr ag y 

byddem wedi ei ddisgwyl. Mae'n ailadrodd llawer o'r wybodaeth sydd eisoes wedi'i nodi 

yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ac yn eich tystiolaeth i ni, heb ehangu ar y 

manylion.  

2.  A allwch chi roi eglurhad manylach o bwrpas ac effaith arfaethedig y pwerau 

gweithredol y tu hwnt i'r hyn sydd eisoes wedi'i gynnwys yn y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol ac yn eich tystiolaeth i'r Pwyllgor? Dylai hyn wahaniaethu rhwng pwerau 

newydd a phwerau cyfredol.  

Wrth ymateb i'n cais am eglurhad ynghylch pa rai o'r pwerau sy'n ddibynnol ar amser, 

rydych chi'n nodi: 

“Efallai y bydd angen arfer y pwerau a ddarperir gan Fil Pysgodfeydd y DU ar y 

diwrnod cyntaf ar ôl ymadael â'r UE neu'n fuan iawn wedi hynny...[ac] nid ydym 

mewn sefyllfa i aros am Fil pysgodfeydd ar gyfer Cymru... Y dewis arall fyddai 

dibynnu ar yr Ysgrifennydd Gwladol i ddeddfu ar gyfer Cymru a pharth Cymru 

yn y cyfamser.” 

Nodwn, fodd bynnag, fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud is-ddeddfwriaeth yn 

ddiweddar mewn perthynas â physgodfeydd ar y sail na fydd Bil Pysgodfeydd y DU wedi 

cwblhau ei daith drwy'r Senedd cyn i'r DU ymadael â'r UE. Mae hyn yn cynnwys 

deddfwriaeth i wahardd cychod pysgota tramor rhag pysgota yn nyfroedd Cymru heb 

drwydded.  

3. A allwch chi egluro pa rai o'r pwerau penodol a ddarparwyd y gallai fod eu hangen yn y 

cyfnod yn syth ar ôl Brexit? 



 

Casgliad 5: Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo y bydd amser yn cael ei neilltuo yn y 

rhaglen ddeddfwriaethol i gyflwyno Bil pysgodfeydd i Gymru a’i gyflwyno cyn diwedd 

tymor y Pumed Cynulliad. 

Rydych wedi dweud wrth y Pwyllgor hwn eich bod yn llwyr fwriadu y caiff Bil Pysgodfeydd 

i Gymru ei basio cyn diwedd y Cynulliad hwn. Fodd bynnag, rydych wedi gwrthod 

Casgliad 5 ar y sail ei bod yn anodd ymrwymo i amserlen nes bod Bil Pysgodfeydd y DU 

wedi cwblhau ei daith drwy'r Senedd. Cyn bo hir byddwch yn gofyn i'r Cynulliad ildio ei 

bwerau deddfwriaethol, fel y gall Senedd y DU ddeddfu yn y maes hwn. Dywedoch wrthym 

fod hyn at ddibenion trosiannol. Credwn ei bod yn ddyletswydd arnoch i esbonio i'r 

Cynulliad pryd y bydd y Bil hwn yn disodli'r trefniadau trosiannol hynny. O ystyried ein 

bod yn nesáu at bedwaredd flwyddyn y Pumed Cynulliad, rydym yn parhau i bryderu na 

fydd digon o amser yn weddill yn y Cynulliad hwn i ddeddfu ar gyfer polisi pysgodfeydd 

yng Nghymru yn y dyfodol.  

4. A allwch chi egluro pryd y byddwch mewn sefyllfa i roi gwybod i ni beth yw eich bwriad 

o ran cyflwyno Bil ar gyfer Cymru? 

 

Mynediad i bysgodfeydd Prydain (Casgliadau 12 i 15) 

Casgliad 13: Dylai Llywodraeth Cymru roi rhagor o fanylion ar y cynnig i’r Sefydliad Rheoli 

Morol gyhoeddi trwydded unigol i longau pysgota tramor. Dylai Llywodraeth Cymru 

egluro sut y byddai hyn yn effeithio ar ei phŵer i roi trwyddedau, yn arbennig, gallu 

Gweinidogion Cymru i osod amodau trwydded penodol ar gychod pysgota tramor mewn 

perthynas â pharth Cymru. Er enghraifft, mynnu bod monitro CCTV ar fwrdd llongau. 

Yn eich ymateb, rydych yn egluro y bydd Awdurdod Dyroddi Sengl, sef y Sefydliad Rheoli 

Morol, yn cyflwyno trwyddedau yn ymarferol, ond mai “mater i Weinidogion Cymru fydd 

gosod amodau trwydded priodol a chymesur mewn perthynas â Chymru a pharth Cymru”. 

Rydym yn croesawu'r eglurhad hwn. Fodd bynnag, nid yw eich ymateb yn cynnwys 

manylion am sut a phryd y bydd Gweinidogion Cymru yn gosod amodau trwyddedu ar 

gyfer llongau tramor. 

Wrth baratoi ar gyfer y posibilrwydd o ymadael â'r UE cyn i Fil y DU gael Cydsyniad 

Brenhinol, nodwn eich bod wedi gwneud is-ddeddfwriaeth yn ddiweddar at ddibenion 

rheoli llongau tramor yn nyfroedd Cymru ar ôl Brexit. Mae'r Memorandwm Esboniadol 

sy'n cyd-fynd â'r ddeddfwriaeth honno yn dweud: 



 

“It is intended that foreign vessels will comply with the same standards applied 

to the domestic fleet, along with additional requirements such as catch and 

position reporting.” 

5. A allwch chi ddarparu manylion pellach, y tu hwnt i'r rhai a nodir uchod, am sut a 

phryd y bydd y gofynion ychwanegol hyn yn cael eu pennu? 

Cyfleoedd pysgota a chyfran o'r cwota (Casgliadau 16 i 20) 

Roedd casgliadau 16 i 20 yn galw am y canlynol: 

- camau pellach i fynd i'r afael â'r annhegwch sylfaenol yn nyraniad cwota'r DU, yn 

benodol newidiadau ychwanegol i Erthygl 17 o reoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac 

adolygiad o'r Concordat Pysgodfeydd (Casgliadau 16 a 17); 

- dylid dyrannu cwota newydd yn unol â meini prawf amgylcheddol, cymdeithasol ac 

economaidd, gyda'r bwriad o fynd i'r afael â'r anghydbwysedd yng nghyfran Cymru o'r  

cwota (Casgliad 18);  

- diwygiad i Fil y DU i fynd i'r afael â phryderon ynghylch hyd a lled pwerau'r 

Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas â phenderfynu ar gyfleoedd pysgota (Casgliad 19); 

a 

- thystiolaeth glir o'r camau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i sicrhau gwelliannau yng 

nghyfran Cymru o'r cwota (Casgliad 20). 

Er eich bod wedi derbyn y rhain (neu yn achos Casgliad 17, eu derbyn mewn egwyddor), 

nid yw'r naratif yn adlewyrchu hyn.  

Rydych yn nodi, “nid oes angen diwygio Erthygl 17 er mwyn ei gwneud yn ofynnol i'r DU 

roi'r gorau i ddefnyddio daliadau hanesyddol fel y prif ffactor ar gyfer penderfynu ar 

ddyraniad. Mae Erthygl 17 yn darparu ystod o ystyriaethau.” 

Er ein bod yn cydnabod hyn, clywsom mewn tystiolaeth bod cymhwyso Erthygl 17 yn 

broblematig ac mae'r ffaith nad oes gofyniad i ddefnyddio meini prawf amgylcheddol, 

cymdeithasol ac economaidd wrth ddyrannu cwota yn golygu bod gorddibyniaeth ar feini 

prawf ynghylch daliadau hanesyddol ar gyfer dyrannu cwota. O ganlyniad, gwnaethom 

alw am newidiadau i Erthygl 17 i fynd i'r afael â hyn, ond nid ydych wedi eu derbyn. Yn lle 

hynny, rydych chi'n dweud, “rhaid i unrhyw ddull newydd [o ran dyrannu cwota] fod yn 

deg ac yn gynaliadwy yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015”. Nid 

yw'n glir beth fydd hyn yn ei olygu yn ymarferol. 



 

6. A allwch chi roi manylion i'r Pwyllgor am unrhyw ymgynghoriad yr ydych wedi'i gynnal 

â rhanddeiliaid ar y darpariaethau hyn?  

Yn eich llythyr eglurhaol, rydych yn cyfeirio at ohebiaeth â Gweinidogion y DU lle yr ydych 

chi'n mynegi barn ar yr angen am “setliad gwell” ar gyfer cyfleoedd pysgota yng Nghymru.  

7. Hoffem i chi rannu'r ohebiaeth honno, ac unrhyw ymatebion a gafwyd, â'r Pwyllgor i'n 

galluogi i ddeall yn well beth y byddech ch'n ei ystyried yn “setliad gwell” ar gyfer 

pysgodfeydd Cymru. 

8. Hoffem i chi esbonio beth fydd sicrhau bod y dull o ran dyrannu cwota yn gyson â 

Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei olygu'n ymarferol. 

Nodwn eich bod eisoes yn trafod â Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig 

eraill ynghylch “nifer o faterion [o ran dyrannu cwota] lle y [byddwch] yn chwilio am 

newid”. Fodd bynnag, ni roddir unrhyw fanylion pellach. Hoffem i chi ddarparu manylion 

pellach am y materion hyn. 

9. Hoffem i chi rannu â ni unrhyw ohebiaeth ddiweddar â Llywodraeth y DU mewn 

perthynas â chyfran Cymru o'r cwota, ac unrhyw ymatebion a gafwyd.  

10.  Hoffem gadarnhau eich bod yn mynd ati'n weithredol gyda Llywodraeth y DU a'r 

gweinyddiaethau datganoledig eraill i roi'r gorau i ddefnyddio daliadau hanesyddol fel y 

prif ffactor wrth benderfynu ynghylch dyrannu cwota. 

 

Pwerau o ran cymorth ariannol a chyllid yn y dyfodol (Casgliadau 21 i 24) 

Casgliad 23: Dylai Llywodraeth Cymru geisio ymrwymiad gan Lywodraeth y DU y bydd 

trefniadau cyllido’r sector pysgodfeydd yn y dyfodol yn cael eu datblygu mewn 

partneriaeth â’r gweinyddiaethau datganoledig ac y bydd partneriaid yn cael eu trin â 

pharch cydradd. Dylai hefyd ofyn am ymrwymiad y dylai lefel y cyllid ystyried unrhyw 

gostau ychwanegol sy’n deillio o Fil y DU. 

Casgliad 24: Mae diffyg gwybodaeth o’r fath yn golygu bod risg o gamarwain y Cynulliad 

ynghylch y goblygiadau ariannol posibl sy’n deillio o’r ddeddfwriaeth.  Rhaid i Lywodraeth 

Cymru fynd i’r afael â’r mater hwn. Os na fydd yn gwneud hynny, byddwn yn gofyn i’r 

Pwyllgor Cyllid ystyried hyn ac, os oes angen, cyflwyno diwygiadau priodol i’r Rheolau 

Sefydlog. 



 

Wrth ymateb i'r casgliadau uchod, rydych yn nodi: 

“Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig 

eraill i nodi cyfleoedd i gynyddu twf economaidd sectorau morol y DU i'r eithaf. 

Bydd y gwaith hwn yn llywio polisi o ran y ffordd orau o gefnogi twf 

cynaliadwy'r gwahanol sectorau diwydiant mewn ffordd strategol a symlach”. 

11. Gofynnwn i chi roi sicrwydd pellach na fydd sector pysgodfeydd Cymru yn wynebu 

unrhyw ostyngiad mewn cyllid o ganlyniad i Brexit. 

Nodwn eich bod wedi gwrthod Casgliad 24 ar y sail bod Llywodraeth Cymru wedi 

cydymffurfio â'r gofynion sy'n ymwneud â'r weithdrefn Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol. Rydych yn nodi y gallai'r Pwyllgor fod wedi gofyn am ragor o wybodaeth 

ariannol yn ystod y broses graffu.  

12. A allwch chi roi manylion am unrhyw waith yr ydych wedi'i wneud i asesu costau 

gweithredu darpariaethau Bil y DU? 

13. A allwch chi roi manylion am eich asesiad diweddaraf o'r goblygiadau ariannol sy'n 

deillio o Fil y DU? 

Rydym yn falch eich bod wedi derbyn y rhan fwyaf o awgrymiadau'r Pwyllgor ar gyfer 

diwygio Bil y DU.  

14. Gofynnwn i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am unrhyw gynnydd a wnaed wrth 

sicrhau cytundeb Llywodraeth y DU i ddiwygiadau mewn perthynas â'r gofynion a ganlyn: 

− y gofyniad i adolygu'r amcanion pysgodfeydd (Casgliad 8); 

 

− y gofyniad i’r awdurdodau polisi pysgodfeydd adrodd i’r ddeddfwrfa berthnasol ar 

y cynnydd a wnaed o ran gweithredu polisïau ac o ran cyflawni’r amcanion 

pysgodfeydd (Casgliad 10); ac 

 

− y gofyniad i Weinidogion Cymru ymgynghori ar gynigion ar gyfer unrhyw gynllun 

cymorth ariannol a sefydlir yn y dyfodol o dan Atodlen 4 (Casgliad 21). 

Deallwn nad yw'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol 

wedi'i threfnu eto. Yn dibynnu ar eich ymateb i'r materion uchod a faint o amser fydd ar 

gael, efallai y byddwn am gyhoeddi adroddiad atodol i helpu i lywio'r drafodaeth 

ymhellach.  



 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb cyn gynted â phosibl, ac erbyn 24 Ebrill fan 

bellaf. 

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
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Annwl Mike,  
 
Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar y 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd – llythyr dilynol 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 5 Ebrill, yn dilyn ystyriaeth y Pwyllgor o ymateb Llywodraeth 
Cymru i’ch adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil 
Pysgodfeydd y DU. Rwyf wedi nodi ymatebion i’ch cwestiynau isod. 

Yr angen am ddeddfwriaeth a’r dull a fabwysiadwyd 

1. Hoffem i chi fynd i’r afael â’r mater hwn yn eich ymateb i’r llythyr hwn. A allwch chi 
roi enghreifftiau o sut y cafodd rhanddeiliaid eu cynnwys wrth ddatblygu Bil y DU? 

Nodwch pwy oedd y rhanddeiliaid hynny a sut y cawsant eu cynnwys. 

Bil gan Lywodraeth y DU yw hwn a chyhoeddodd Defra ei ymgynghoriad papur gwyn o dan 
y teitl Sustainable fisheries for future generations ar 4 Gorffennaf 2018, cyn cyflwyno’r Bil ym 
mis Hydref 2018. Mae’r crynodeb o’r ymatebion yn nodi bod 34,667 o ymatebion wedi dod i 
law. 
 

Llywodraeth Cymru 
Welsh Government 
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Roedd y rhain yn cynnwys: 
• 34,440 o ymatebion gan ymgyrchoedd (yn cynnwys ymgyrchoedd gan Greenpeace, y 
Gymdeithas Cadwraeth Forol, Cymdeithas Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid a’r 
Ymddiriedolaeth Genweirio) 
• 227 o ymatebion unigol  
 

Ar lefel rhyng-lywodraeth, rydym yn parhau i ddatblygu’r fframwaith, sy’n pennu’r fframwaith 
lefel uchel a’r trefniadau ymgysylltu a gweithio rhwng llywodraethau. 

Y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd, yn arbennig, yw’r cyfrwng allweddol i randdeiliaid ar gyfer 
llywio a siapio ein polisïau ar gyfer cyflawni amcanion y pysgodfeydd. Rydym yn gweithio ar 
ddull manwl a chynhwysol o ymgysylltu â rhanddeiliaid ar ddatblygu’r Cyd-ddatganiad 

Pysgodfeydd ar hyn o bryd a byddwn yn darparu gwybodaeth am hyn cyn gynted â phosibl. 

2. A allwch chi roi eglurhad manylach o bwrpas ac effaith arfaethedig y pwerau 
gweithredol y tu hwnt i’r hyn sydd eisoes wedi’i gynnwys yn y Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol ac yn eich tystiolaeth i’r Pwyllgor? Dylai hyn wahaniaethu 
rhwng pwerau newydd a phwerau cyfredol. 
 
Fel y gwyddoch, mae’r dyddiad pan fydd y DU yn ymadael â’r UE wedi’i ohirio tan fis Hydref 
2019, oni cheir cytundeb cyn hynny. Yn ôl Llywodraeth y DU, nid yw’r Bil yn debygol o gael 
gwrandawiad yn y Senedd hyd nes y byddant wedi dod i gytundeb gydag Ewrop. Gallai hyn 
newid wrth gwrs. Mae’r Bil yn parhau i esblygu ac rwy’n ymrwymo i ddarparu rhagor o 
wybodaeth, ar yr adeg briodol am ddatblygiad y Bil drwy’r Senedd, gan sicrhau bod y 
Pwyllgor a’r Cynulliad yn derbyn y wybodaeth angenrheidiol i wneud eu penderfyniad ar 
gydsyniad. 
 
Rwy’n disgwyl y bydd yna welliannau pellach i’r Bil, yn ymwneud â Chymru. Yn dilyn hyn, 
bydd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn cael ei gyflwyno gerbron y 
Cynulliad i graffu arno. 
 
Yn ogystal â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol, byddaf yn darparu papur 
fydd yn cwmpasu holl ddarpariaethau’r Bil a fydd yn egluro pwrpas ac effaith fwriedig y 
pwerau gweithredol yn y Bil yn fanylach. 

3. A allwch chi egluro pa rai o’r pwerau penodol a ddarparwyd y gallai fod eu hangen 
yn y cyfnod yn syth ar ôl Brexit? 

Rwy’n ailadrodd bod gennym gyfnod ansicr o’n blaenau. Byddai’n ddoeth sicrhau’r pwerau 
galluogi hyn yn awr er mwyn bod yn yr un sefyllfa â Gweinyddiaethau Pysgodfeydd eraill ac 
er mwyn i ni allu ymateb i’r sefyllfa sy’n datblygu, waeth a ydym angen y pwerau yn syth ar 
ôl gadael yr UE neu yn yr hirdymor. Pwerau trosiannol fydd y rhain. Bydd Bil Pysgodfeydd 
Cymru (unwaith y bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi sicrhau’r estyniad i 
Gymhwysedd Deddfwriaethol y Cynulliad drwy Fil Pysgodfeydd y DU) yn gyfle i fireinio 
pwerau i gyd-fynd â’r heriau rheoli pysgodfeydd yn well, a ddaw yn gliriach ar ôl i ni adael yr 
UE. Mewn perthynas â’r angen i ddefnyddio’r pwerau yn atodlenni 4, 6 a 7 yn syth ar ôl 
Brexit yn arbennig. 
 
Atodlen 4 - Efallai y bydd hi’n bosibl cyflwyno cynllun ar ôl i ni adael yr UE, yn dibynnu ar 
amserlenni ac amgylchiadau. Mae fy swyddogion yn parhau i weithio’n agos gyda Defra a’r 
Gweinyddiaethau Datganoledig eraill i ystyried cynlluniau a mecanweithiau cyllido ar gyfer y 
diwydiant pysgota wrth symud ymlaen i’r dyfodol. 
 
Atodlen 6 – Mae’r pŵer llunio Offerynnau Statudol hwn yn angenrheidiol o ystyried yr 
ansicrwydd y byddwn ni’n ei wynebu wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. Efallai y bydd 



angen cyflwyno is-ddeddfwriaeth, dan amgylchiadau na ellir eu rhagweld. Byddai’n annoeth 
cyfyngu ein hunain (a rhoi ein hunain o dan anfantais o gymharu â gweinyddiaethau 
pysgodfeydd eraill y DU) drwy beidio â chynnwys hyn ym Mil y DU a’i ddarparu cyn gynted 
â phosibl. 
 
Atodlen 7 – Bydd y pwerau hyn yn rhan o’n pecyn cymorth ar gyfer rheoli pysgodfeydd a 
gellid ei ddefnyddio’n syth neu’n fuan wedyn yn dibynnu ar y pwysau sy’n codi. Bydd y 
pwerau hyn yn sicrhau bod y sefyllfa’n parhau i weithio’n gyfochrog yng ngwahanol 
Weinyddiaethau Pysgodfeydd y DU hefyd. Fel arall, gellid cael sefyllfa lle mae Lloegr, yr 
Alban a Gogledd Iwerddon yn gallu cymryd camau gweithredu i warchod ardal yn y môr (er 
enghraifft) ond nad oes gan Weinidogion Cymru y pŵer galluogi angenrheidiol hyd nes y 
cyflwynir Bil Pysgodfeydd i Gymru. Rwy’n credu ei bod hi’n annoeth mentro fel hyn pan mae 
Bil Pysgodfeydd y DU yn gyfrwng deddfwriaethol priodol i ddarparu’r pwerau angenrheidiol. 
Rwyf nawr yn ceisio cael gwelliant fel y gall Gweinidogion Cymru ddefnyddio’r pwerau yn 
adran newydd 134A a B o Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 (a fewnosodwyd gan 
Atodlen 7 i Ddeddf Pysgodfeydd y DU) mewn sefyllfaoedd o argyfwng (gan ddileu’r gofyniad 
i ymgynghori, oni bai bod gwir angen). Mae’r pwerau hyn yn bwysig er mwyn gallu 
gweithredu’n gyflym i reoli pysgodfeydd Cymru a Pharth Cymru’n gynaliadwy. 
 
4. A allwch chi egluro pryd y byddwch mewn sefyllfa i roi gwybod i ni beth yw eich 
bwriad o ran cyflwyno Bil ar gyfer Cymru? 
 

Bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno ei ddatganiad blynyddol ar y rhaglen ddeddfwriaethol cyn 
toriad yr haf. Fel y dywedodd yn ei lythyr atoch ar 22 Mawrth, mae’n amlwg y bydd angen i 
ni osod darpariaethau ar lyfr statud Cymru a’r bwriad yw i Fil Pysgodfeydd y DU fod yn 
drosiannol hyd nes i ni ddeall yn well pa bwerau fydd eu hangen ar ôl gadael yr UE ac, ar y 
pwynt hwn, gellir cyflwyno unrhyw bwerau ychwanegol drwy Fil Pysgodfeydd Cymru 
(unwaith i ni gael yr estyniad i Gymhwysedd Deddfwriaethol y Cynulliad drwy Fil 
Pysgodfeydd y DU). Ni fydd y Cynlluniad yn gorfod ildio unrhyw bwerau yn sgil Bil 
Pysgodfeydd y DU. Yn wir, bydd Bil Pysgodfeydd y DU yn arwain at ymestyn Cymhwysedd 
Deddfwriaethol y Cynulliad mewn perthynas â’r pwnc hwn. Yna, bydd cylch gwaith unrhyw 
Fil Pysgodfeydd Cymru yn y dyfodol yn cynnwys y gallu i addasu unrhyw o’r pwerau sydd 
wedi’u cynnwys ym Mil Pysgodfeydd y DU a darparu pwerau newydd o’r fath fel bo angen. 
Ar hyn o bryd, yn sgil yr amseriad a’r cyfyngiadau cyfredol ar Gymhwysedd Deddfwriaethol 
y Cynulliad yn y maes hwn, rydym yn ddibynnol ar nifer o ddarpariaethau Bil Pysgodfeydd y 
DU (ymestyn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad yn arbennig). Fodd bynnag, mae’n 
anodd ymrwymo i amserlen ar gyfer Bil Pysgodfeydd i Gymru hyd nes y bydd y Bil wedi 
pasio drwy’r Senedd ac i’r sefyllfa sy’n datblygu ynghylch beth fydd yn digwydd ar ôl i’r DU 
adael yr UE ddod yn fwy clir. 
 
 
Mynediad i bysgodfeydd Prydain 
 
5. A allwch chi ddarparu manylion pellach, y tu hwnt i’r rhai a nodir uchod, am sut a 
phryd y bydd y gofynion ychwanegol hyn yn cael eu pennu? 
 
Ar ôl gadael yr EU ni fyddwn wedi’n rhwymo gan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, a bydd y 
system drwyddedu newydd ar gyfer llongau tramor yn cael ei lansio. Y bwriad ar hyn o bryd 
yw i’r Awdurdod Dyroddi Sengl weithredu ar ran Gweinidogion Cymru i drwyddedu llongau 
pysgota tramor ac i gael caniatâd i unrhyw long o Gymru sydd am bysgota yn nyfroedd 
Ewrop. Bydd y drwydded yn cyfeirio at amodau trwyddedu y pedair weinyddiaeth 
pysgodfeydd. Bydd yr amodau trwyddedu ar gyfer dyfroedd Cymru, sy’n pennu’r rheolau ar 
gyfer sut y bydd llongau sy’n pysgota yn ein moroedd yn gweithredu, yn cael eu pennu a’u 
rheoli gan Weinidogion Cymru. Bydd Gweinidogion Cymru’n gyfrifol am bob penderfyniad 
trwyddedu a wneir mewn perthynas â llongau perthnasol. Mae swyddogion Llywodraeth 



Cymru wrthi’n gweithio gyda swyddogion o Weinyddiaethau Pysgodfeydd Datganoledig 
eraill a’r Sefydliad Rheoli Morol (y bwriedir iddo fod y sefydliad sy’n cynnal yr Awdurdod 
Dyroddi Sengl) er mwyn datblygu unrhyw ofynion ychwanegol a allai fod yn angenrheidiol. Y 
bwriad yw darparu’r amodau trwyddedu angenrheidiol ar wefan Llywodraeth Cymru, a bydd 
y rhain yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. 
 
 
Cyfleoedd pysgota a chyfran o’r cwota 
 
6. A allwch chi roi manylion i’r Pwyllgor am unrhyw ymgynghoriad yr ydych wedi’i 
gynnal â rhanddeiliaid ar y darpariaethau hyn? 
 

Bil gan Lywodraeth y DU yw hwn ac fe gynhaliwyd ymgynghoriad â rhanddeiliaid cyn cyflwyno 
darpariaethau’r Bil hwn. 
 
Barn Llywodraeth Cymru ar y gyfran o’r cwota yw bod ein pysgodfeydd bach a bach eu 
heffaith wedi bod o dan anfantais am lawer rhy hir. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 yn glir; mae angen i ni sicrhau bod cymunedau arfordirol yn gweld 
gwerth yn y pysgod oddi ar eu glannau nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 
 
Yn ei thrafodaethau â’r UE yn y dyfodol, mae cyfle gan y DU i ennill cyfran fwy o bysgod y 
gellid ei defnyddio i adfer y cydbwysedd o safbwynt cyfleoedd pysgota fel y gall fflydoedd 
arfordirol bach fod yn fwy cynaliadwy a buddsoddiadwy. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn galw am gyfran decach o’r cyfleoedd pysgota gan 
Lywodraeth y DU gydol y prosesau hyn. Rydym wedi datgan yn glir ein bod ni’n ystyried bod 
yna anghydbwysedd sylfaenol yng nghwota’r DU a byddwn yn parhau i alw ar Lywodraeth y 
DU i fynd i’r afael â’r mater hwn. 
 
7. Hoffem i chi rannu’r ohebiaeth honno, ac unrhyw ymatebion a gafwyd, â’r Pwyllgor 
i’n galluogi i ddeall yn well beth y byddech chi’n ei ystyried yn “setliad gwell” ar gyfer 
pysgodfeydd Cymru. 
 
8. Hoffem i chi esbonio beth fydd sicrhau bod y dull o ran dyrannu cwota yn gyson â 
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei olygu’n ymarferol. 
 
9. Hoffem i chi rannu â ni unrhyw ohebiaeth ddiweddar â Llywodraeth y DU mewn 
perthynas â chyfran Cymru o’r cwota, ac unrhyw ymatebion a gafwyd.  
 
10. Hoffem gadarnhau eich bod yn mynd ati’n weithredol gyda Llywodraeth y DU a’r 
gweinyddiaethau datganoledig eraill i roi’r gorau i ddefnyddio daliadau hanesyddol 
fel y prif ffactor wrth benderfynu ynghylch dyrannau’r cwota. 
 
Rwy’n llwyr dderbyn yr angen i unioni’r annhegwch sylfaenol yn nyraniad y cwota a byddaf 
yn parhau i alw am hyn. Mae trafodaethau wedi dechrau gyda gweinyddiaethau 
pysgodfeydd eraill y DU a gallaf gadarnhau fy mod i’n ymrwymedig i ystyried pob opsiwn 
gyda Llywodraeth y DU a byddaf yn ystyried yn ofalus pa opsiwn sydd fwyaf addas i 
gefnogi’r diwydiant pysgota yng Nghymru gan gefnogi cynaliadwyedd ein stociau yr un pryd.   

Mae cysoni â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â deall y 
darlun cyfan – cael y wyddoniaeth a’r dystiolaeth i wybod pa adnoddau a stociau sydd ar 
gael i ni, pa rai sydd mewn perygl, pa rai sydd wedi’u hadfer a pha rai y gellir eu defnyddio 
ymhellach. Mae hefyd yn ymwneud â deall yr elfen ddynol, pa effaith mae gwahanol 
bolisïau’n ei chael ar gymunedau pysgota a chymunedau arfordirol yn gyffredinol. Mae’n 
ymwneud â defnyddio’r holl wybodaeth hon i lywio polisïau a phenderfyniadau’n well.  



Rwyf wedi amgáu gohebiaeth rhyngof fi a Michael Gove AS. Ni allaf rannu’r holl ohebiaeth 
ynghylch y mater hwn oherwydd y marciau sensitifrwydd. Fodd bynnag, o dan gwestiwn 6 
rwyf wedi nodi beth yw setliad gwell a chyfran annheg o gwota yn fy marn i. 

 
 

Rydym yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu Strategaeth Tystiolaeth Forol 
ar gyfer Cymru a fydd yn: 

 darparu fframwaith i gefnogi’r gwaith o gasglu tystiolaeth forol ar gyfer datblygu, 

gweithredu, llywio a gwerthuso polisïau a rhaglenni morol 

 cefnogi ymgysylltu a dealltwriaeth ehangach am risgiau a chyfleoedd moroedd 

Cymru 

 diffinio blaenoriaethau tystiolaeth forol strategol lefel uchel ar gyfer Cymru a llywio’r 

gwaith o weithredu, monitro ac adolygu camau gweithredu i gyflawni’r blaenoriaethau 

hynny 

 cydweithio a chydweithredu’n well ynghylch gwybodaeth, adnoddau a gohebiaeth 

wyddonol  

 helpu i gysoni a datblygu capasiti tystiolaeth forol Cymru a hyrwyddo arloesedd 

 
 

Pwerau o ran cymorth ariannol a chyllid yn y dyfodol 
 
11. Gofynnwn i chi roi sicrwydd pellach na fydd sector pysgodfeydd Cymru yn 
wynebu unrhyw ostyngiad mewn cyllid o ganlyniad i Brexit. 
 
Rwy’n disgwyl i Lywodraeth y DU anrhydeddu ei hymrwymiad i sicrhau bod holl raglenni 
ariannu cyfredol yr UE yn cael eu cwblhau’n llawn ar ôl i ni adael yr UE. O ran yr holl 
drefniadau ariannu ar ôl i ni adael yr UE, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir na 
ddylai Cymru dderbyn yr un geiniog yn llai o ganlyniad i adael yr UE. 
 
 
12. A allwch chi roi manylion am unrhyw waith yr ydych wedi’i wneud i asesu costau 
gweithredu darpariaethau Bil y DU? 
 
13. A allwch chi roi manylion am eich asesiad diweddaraf a’r goblygiadau ariannol 
sy’n deillio o Fil y DU? 
 
Mae gwaith ar droed i asesu costau llawn y Bil. Nid yw’r sefyllfa derfynol yn hysbys eto o 
ystyried natur esblygol y Bil ac effaith oedi pellach gyda gadael yr UE. Fodd bynnag, rwy’n 
disgwyl i'r Bil fod ag ychydig o oblygiadau ariannol uniongyrchol yn unig ond mae’n debygol 
y bydd yna gostau ychwanegol o ran darparu swyddogaethau newydd yn yr hirdymor. 
Byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor cyn y ddadl i nodi goblygiadau ariannol y Bil. 
 
14. Gofynnwn i chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am unrhyw gynnydd a wnaed i 
sicrhau cytundeb Llywodraeth y DU i ddiwygiadau mewn perthynas â’r gofynion a 
ganlyn:  

 
− y gofyniad i adolygu’r amcanion pysgodfeydd (Casgliad 8);  
 
− y gofyniad i’r awdurdodau polisi pysgodfeydd adrodd i’r ddeddfwrfa berthnasol ar y 
cynnydd a wnaed o ran gweithredu polisïau ac o ran cyflawni’r amcanion 
pysgodfeydd (Casgliad 10);  

 



− y gofyniad i Weinidogion Cymru ymgynghori ar gyfer unrhyw gynllun cymorth 
ariannol a sefydlir yn y dyfodol o dan Atodlen 4 (Casgliad 21).  
 
 

Casgliad 8 – Mae swyddogion Llywodraeth Cymru’n parhau i drafod hyn gyda Defra a 
Gweinyddiaethau Pysgodfeydd Datganoledig eraill, ac mae hyn yn cael ei ddatblygu o fewn 
cylch gwaith Gweithgor y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd. 
 

Cofion,  
 

 
Lesley Griffiths AC/AM 

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



 

 

                                                                                                                   9 December 2018 
Dear Lesley, 
 
I am writing to let you know that tomorrow the Government will announce that it is tabling an 
amendment to the Fisheries Bill and committing to extra funding for the fishing industry. 
 
On Monday the Government will table an amendment which will enshrine its commitment to 
secure a fairer share of fishing opportunities for UK fishermen. The amendment would place 
a legal obligation on the government, when negotiating a fisheries agreement with the EU, 
to pursue a fairer share of fishing opportunities than the UK currently receives under the 
Common Fisheries Policy (CFP). This will give legal weight to our commitment to take back 
control of our waters and to secure a fairer share of fishing opportunities for the whole of the 
UK fishing industry. 
 
I will also announce that the Government has committed £37.2 million of extra funding to 
boost the UK fishing industry during the Implementation Period. This will equate to around 
£2.4 million for Wales. It is in addition to the existing European Maritime and Fisheries Fund, 
which at €243m over seven years is, as you know, broadly equivalent to £32m a year. The 
funding will be delivered through the existing EMFF framework, so it will be provided to the 
sector using the current EMFF delivery mechanisms. The new funding will boost the industry 
as we become an independent coastal state, preparing the UK to receive a greater share of 
future fishing opportunities. 
 
In addition to this I will announce that the Government will put in place new, domestic, long-
term arrangements to support the UK’s fishing industry from 2021, through the creation of 
four new schemes comparable to EMFF to deliver funding for each nation of the UK. The 
Welsh Government will lead on the scheme for Wales and details will be agreed at the 2019 
Spending Review. 
 
With every good wish, 

 
 
 

 
Michael Gove 
 
 

 

The Rt Hon Michael Gove MP 
From the Secretary of State for Environment, Food 

and Rural Affairs  

Seacole Building 
2 Marsham Street 
London SW1P 4DF 

T  03459 335577 
defra.helpline@defra.gsi.gov.uk  
www.gov.uk/defra 

Lesley Griffiths AM 
Cabinet Secretary for Energy, Planning  
and Rural Affairs 
Welsh Government 
Cardiff  
CF99 1NA                                                                                   
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Llywodraeth Cymru 
Welsh Government 

January 2019 

Thank you for your letter of 9 December regarding an amendment to the UK Fisheries Bill 
and commitments for further funding for the industry. 

Given the close working between our officials on finance in relation to our exit from the EU, I 
was very disappointed this was the first I have heard of the successor to the European 
Maritime and Fisheries Fund. 

Any successor scheme must reflect the needs of the distinct fishing industry in Wales. You 
also recognise Wales will need to develop its own scheme to meet the unique demands of 
our industry. As a result, I expect to be fully involved in the Spending Review to enable us 
to put forward a robust case for a fair budget for Wales. 

Whilst I welcome the further £2.4million funding, I fear this money will do little to aid the 
fishing industry in Wales, which, as a primarily small scale shellfish based industry, is 
dependent on continued unfettered access to EU markets. Securing continued access to 
the European market must be a priority in the exit negotiations. I am also concerned this 
funding is to be delivered through EMFF, a scheme which may not best align to our needs 
as we exit the EU. 

In relation to the proposed amendment to the Fisheries Bill, as we set out in 'Securing 
Wales' Future', we want to see the Welsh fishing industry receive its fair share of fishing 
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opportunities in the future. Therefore, any increase in the UKs share must be used to 
address these historic imbalances. 

KQ OJC1/ 

Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylched , nni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 


