
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 14 Ionawr 2019 

Amser: 14.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Alun Davidson 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddMADY@cynulliad.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

 

(13.45 – 14.00) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(14.00)   

2 Trafodaeth panel arbenigol ar ddatblygu fframweithiau polisi 

cyffredin y DU a deddfu ar gyfer Brexit 

(14.00-15.00) (Tudalennau 1 - 19)  

Yr Athro Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd 

Akash Paun, Sefydliad Llywodraeth 

3 Papurau i’w nodi 

(15.00-15.05)   

3.1 Papur 1 i'w nodi - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch 

perthynas Cymru â'r UE yn y dyfodol - 8 Ionawr 2019 

 (Tudalennau 20 - 23)  

3.2 Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Bil 

Senedd ac Etholiadau (Cymru) - 8 Ionawr 2019 

 (Tudalen 24)  

3.3 Papur 3 i'w nodi  - Gohebiaeth gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr 

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU: 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol  - 8 Ionawr 2019 

 (Tudalennau 25 - 31)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd 

y cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(15.05)   

5 Trafodaeth panel arbenigol ar ddatblygu fframweithiau polisi 

cyffredin y DU a deddfu ar gyfer Brexit - trafod y dystiolaeth 

(15.05-15.20)   

6 Blaenraglen waith 

(15.20-15.50) (Tudalennau 32 - 41)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 

 

 

 

 

David Rees AC 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

 

 

8 Ionawr 2019 

 

 

Annwyl David 

Diolch am y cyfle i gyfarfod â chi i drafod eich ymchwiliad Pwyllgor i Berthynas 

Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol.  Mae'n ymchwiliad yr wyf yn ei groesawu'n 

fawr.  Mae cylch gorchwyl eich ymchwiliad yn nodi eich bod yn awyddus i edrych 

yn fanwl ar gysylltiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru â rhwydweithiau a 

sefydliadau Ewropeaidd, a gwneud argymhellion ar sut y gellir datblygu’r rhain ar 

ôl gadael yr UE. 

Y prif rwydwaith perthnasol yw Cynhadledd Cynulliadau Deddfwriaethol 

Rhanbarthol Ewrop - CALRE.  Mae ein Senedd wedi cymryd rhan yn rhwydwaith 

CALRE ar amryw o lefelau ers y Trydydd Cynulliad.  Ers dod yn Llywydd, rwyf wedi 

cymryd rhan yng Nghyfarfod Llawn 2016 a gynhaliwyd gan senedd Lombardy (yr 

Eidal) ac yn fwy diweddar mewn Gweithgor ar Amrywiaeth Ieithyddol a 

Diwylliannol yn Valencia.  Rwyf o'r farn bod CALRE yn rhwydwaith gwerthfawr sydd 

wedi rhoi cyfle i ni drafod a chyfnewid polisi ac arfer seneddol gorau gydag ystod 

o ddeddfwrfeydd Ewropeaidd.  Mae CALRE wedi rhoi cyfleoedd i ddatblygu 

perthnasau ar lefelau seneddol a phersonol. 

Ein perthynas â CALRE yn y dyfodol 

Yn anffodus, nid oeddwn i'n gallu mynd i Gyfarfod Llawn CALRE diweddar, a 

gynhaliwyd gan Senedd Azores yn Horta.  Fodd bynnag, gofynnais i ddatganiad 

gael ei ddarllen i gynulleidfa'r Cyfarfod Llawn o gyd Lefarwyr Ewropeaidd.  Mae'r 

datganiad hwnnw yn hunan-esboniadol ac wedi'i atodi yn Atodiad A.  Mae'n bleser 

gennyf ddweud bod adborth cychwynnol ar y datganiad hwn yn awgrymu bod 

Aelodau CALRE yn fodlon mewn egwyddor, ac yn wir yn frwdfrydig, i hwyluso ein 
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bod yn parhau i gyfranogi ar ôl Brexit; gyda'r union fanylion o bethau ymarferol 

i'w pennu ar ôl mis Mawrth 2019.  Roedd dogfen ddilynol “Reflection about the 

future of CALRE” a gyhoeddwyd yn dilyn y cyfarfod llawn yn cadarnhau'r dyhead 

hwn am gydweithredu parhaus ac mae'r detholiad perthnasol wedi'i atodi yn 

Atodiad B. 

Fel y gwyddoch, rydym yn cymryd rhan mewn rhwydweithiau penodol eraill yr UE 

drwy Bwyllgor y Rhanbarthau (CoR) lle cawn ein cynrychioli ar hyn o bryd gan 

Mick Antoniw AC, ynghyd â Bethan Sayed AC fel yr aelod arall. 

Byddwn yn parhau i gymryd rhan ynddo, yn ogystal â Chyngres Awdurdodau Lleol 

a Rhanbarthol Cyngor Ewrop, y mae Vikki Howells AC yn rhan ohoni, tan y 

byddwn yn gadael yr UE. 

Nid wyf yn disgwyl i'n hymgysylltiad â'r rhwydweithiau rhyngwladol eraill yr ydym 

yn cymryd rhan ynddynt, sef Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad (CPA) a 

Chymdeithas Seneddol Prydain ac Iwerddon (BIPA), gael eu heffeithio'n 

uniongyrchol gan Brexit; er gallent fod yn fwy arwyddocaol i'n Haelodau, yn sgil 

unrhyw gyfyngiadau a fydd yn ein rhwystro rhan cyfranogi ac ymgysylltu sy'n 

ddibynnol ar fod yn aelod o'r UE. 

Dylwn hefyd ychwanegu er bod eich ymchwiliad yn edrych yn benodol ar 

rwydweithiau a sefydliadau Ewropeaidd, mae ein Fframwaith ar gyfer Ymgysylltu 

Rhyngwladol yn nodi y byddwn, yn sgil canlyniad refferendwm yr UE, yn mynd ar 

drywydd cysylltiadau rhagweithiol dwyochrog gyda seneddau Ewropeaidd eraill.  

Mae hyn yn rhywbeth yr wyf yn awyddus i'w ddatblygu fel arweinydd ein Senedd. 

Gobeithio y bydd hyn o ddefnydd a diddordeb i waith eich ymchwiliad. 

Yn gywir 

 

Elin Jones AC 

Llywydd 
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ANNEX A 

 

Dear President Ana Luís and fellow CALRE Members 

 

May I firstly extend my warmest greetings to you all from the Welsh Parliament 

and apologies that I am unable to be with you in person at, what I am sure, is a 

very special Plenary meeting in the Azores.  Can I also put on record my thanks 

and congratulations to President Ana Luis for her successful chairing of this year’s 

CALRE Presidency. 

 

The United Kingdom is leaving the European Union but we are not leaving Europe. 

 

We in Wales very much value the friendship of our European neighbours and 

recognise the value of our continued cooperation as parliaments, to impart and 

exchange best practice between our democracies.  I saw this, first hand, when I 

had the pleasure of attending the 2016 Plenary in Lombardy and, more recently, 

when I participated in CALRE’s Working Group on Language and Cultural Diversity, 

hosted by the Valencian Parliament. 

 

It is a priority for the National Assembly for Wales to enable a strong institutional 

response to constitutional change, including the outcome of the EU referendum.  

We will strive to do this through strengthening inter-parliamentary relations.  Our 

parliamentary committees are actively examining these important matters in great 

detail. 

 

We as a parliament remain interested in the work of CALRE and wherever possible 

will gladly contribute to its work in whatever way we can, including sharing best 

practice and experiences to help inform this work.  Whilst recognising that this 

will no longer be possible as full Members, the fact remains that as a Welsh 

Parliament, we will continue to be an open and outward facing institution, 

promoting Wales on the international stage and opening our doors to the world. 

 

Should CALRE be minded to examine ways to formally recognise this offer of 

continued engagement, I, on behalf of the Welsh Parliament would be willing to 

examine alternative membership options or formalised relations, which could 

facilitate our continued relationship and participation in the work of CALRE. 

 

With a heavy heart but in the hope that we will continue to maintain inter-

parliamentary relations I, on behalf of the National Assembly for Wales, thank you 

for the friendship and wish CALRE well in your future endeavours. 

 

 

ELIN JONES AM, LLYWYDD 

NATIONAL ASSEMBLY FOR WALES 
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ANNEX B 

 

Excerpt from “Presidency of CALRE 2018 “Reflection about the future of CALRE” 

paper 

 

1.3 Members 

The future of Wales, Scotland and Northern Ireland participation in CALRE, in the 

context of the exit of the United Kingdom off the European Union, is, naturally, a 

matter of special importance, and it should be found the better regulatory 

perspective and solution to keep its inclusion in CALRE.  

The challenge to CALRE, in this context, is to guarantee the continuity of the 

presence and contribution of those members, assuming that CALRE would be 

clearly weakened in the case of the withdrawal of Wales, Scotland and Northern 

Ireland, from a quantitative perspective, seeing the number of its members 

reduced and, in a significant way, the total populational weight of CALRE, and 

from a qualitative point of view, the lost of the contribution and proactivity of 

those members.  

The members of CALRE welcome the stay of the United Kingdom regions after the 

Brexit as members of full right and through an exception to the rule that the 

members of CALRE should be from Member-States of the European Union, 

although they understand that the matter should be approached only after the 

exit of the United Kingdom and taking into account the content of its agreement, 

in the way that only then will be possible to have a clear and extensive view of the 

future relation, in general, of the United Kingdom with the EU and, particularly, in 

the scope of the regional and territorial cooperation. 

Tudalen y pecyn 23



 

 

 

 

8 Ionawr 2019 

 

Annwyl David 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) 

Yn ei gyfarfod yr wythnos hon, â'r Dirprwy Lywydd yn y gadair, bu'r Pwyllgor Busnes yn 

trafod papur gan y Llywydd ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymgynghori â'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol a'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol cyn dod i 

benderfyniad ynghylch pa bwyllgor i gyfeirio'r Bil ato ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1. 

Penderfynodd Rheolwyr Busnes hefyd ohirio penderfyniad ar amserlen arfaethedig y Bil i 

roi amser i'r Pwyllgorau drafod yr amserlen arfaethedig. 

Amgaeaf bapur y Llywydd i chi ei drafod – cofiwch ei fod yn bapur preifat na ddylid ei 

gyhoeddi na'i ddosbarthu i bobl heblaw am aelodau pwyllgor.  Byddwn yn ddiolchgar pe 

gallech ymateb i mi, gan amlinellu eich barn am y potensial i'ch pwyllgor drafod 

egwyddorion cyffredinol y Bil a'i amserlen arfaethedig erbyn dydd Llun 14 Ionawr 2019. 

Cofion 

 

Elin Jones AC 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

David Rees AC 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 
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Lesley Griffiths AC / AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref LG/0859/18 
 
David Rees AC  
Cadeirydd Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Cardiff 
Caerdydd 
CF99 1NA 
 
SeneddEAAL@cynulliad.cymru  

 
 

8 Ionawr 2019 
 

 
 
Annwyl David, 

 
Bil Pysgodfeydd y DU – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol 
 
Gan fod y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn craffu ar y 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd, hoffwn dynnu'ch sylw 
at Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol sydd wedi cael ei osod heddiw. Amgaeaf 
gopi er gwybodaeth ichi. 
 
Rydym wedi llwyddo i sicrhau gwelliant yn ystod cam Pwyllgor Tŷ'r Cyffredin sy'n darparu ar 
gyfer estyn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol o ran materion yn 
ymwneud â physgota, pysgodfeydd ac iechyd pysgod mewn perthynas â Pharth Cymru. 
Mae hwn yn gam pwysig ymlaen yn gyfansoddiadol a bydd yn galluogi Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru i gyflwyno Bil Pysgodfeydd gan y Cynulliad mewn perthynas â Chymru 
a Pharth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 
gallu deddfu eisoes (ac y bydd yn parhau i fedru gwneud hynny) mewn perthynas â 
chychod pysgota o Gymru y tu hwnt i Gymru ar y sail y byddai deddfwriaeth o'r fath “in 
relation to Wales” at ddibenion adran 108A(2)(b) o Ddeddf 2006. 
 
Mae’r cymal 39 newydd yn diwygio adran 108A (cymhwysedd deddfwriaethol) Deddf 
Llywodraeth Cymru 2006 (“Deddf 2006”) ac yn gwneud nifer o newidiadau canlyniadol 
pellach i Ddeddf 2006. 
 
Mae'r fersiwn ddiweddaraf o'r Bil i'w gweld yma: 
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0278/18278.pdf 
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Mae'r Memorandwm Atodol hefyd yn nodi'r sefyllfa ddiweddaraf o ran Cymal 18, ar ôl inni 
godi pryderon yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a osodwyd ar 15 Tachwedd. 
Mae'n nodi bod Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau y 
bydd gennym y dulliau mwyaf priodol ac eang ar gyfer rheoli pysgodfeydd Cymru wrth inni 
ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.  
 
Rwyf yn disgwyl gosod Memorandwm Atodol arall yn nes ymlaen yn ystod proses y Bil, ar ôl 
cynnal trafodaethau gyda Llywodraeth y DU am welliannau pellach a chyn cyflwyno dadl yn 
y Cynulliad er mwyn iddo gael ystyried rhoi ei gydsyniad i'r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol.   
 
Yn Gywir, 
 

 
 
 
Lesley Griffiths AC / AM 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL ATODOL 
(MEMORANDWM RHIF 2) 

 
Y Bil Pysgodfeydd 

 
1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn o dan Reol 

Sefydlog (“RhS”) 29.2. Mae RhS 29 yn rhagnodi bod yn rhaid gosod 
Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, ac y ceir cyflwyno Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol, gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru os yw 
un o Filiau Senedd y DU yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â 
Chymru at unrhyw ddiben sy'n dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad Cenedlaethol, neu os yw'n gwneud darpariaeth sy'n addasu'r 
cymhwysedd hwnnw. 

 
2. Cafodd y Bil Pysgodfeydd (y "Bil") ei gyflwyno yn Nhŷ'r Cyffredin ar 25 

Hydref 2018. Cyhoeddwyd fersiwn ddiweddaraf y Bil (ar ôl iddo gael ei 
ystyried gan un o Bwyllgorau Tŷ'r Cyffredin) ar 17 Rhagfyr 2018 ac mae 
i'w gweld yma:  
 
Dogfennau'r Bil — Bil Pysgodfeydd 2017-19 — Senedd y DU 

 
Amcan y Polisi  
 
3. Mae Llywodraeth y DU wedi datgan mai amcanion ei pholisi yw adfer ei 

rheolaeth ar foroedd y DU ar ôl ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, gan 
ddarparu polisi yn lle'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.   

 
Crynodeb o'r Bil 
 
4. Noddir y Bil gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. 

 
5. Mae’r Bil yn darparu ar gyfer:  

• amcanion polisi mewn perthynas â physgodfeydd, pysgota a 
dyframaethu;    

• mynediad i bysgodfeydd Prydain;    

• trwyddedu cychod pysgota;  

• pennu a dosbarthu cyfleoedd pysgota;  

• creu cynlluniau ar gyfer codi tâl am ddal pysgod môr heb yr 
awdurdod i wneud hynny;  

• grantiau ar gyfer pysgota, dyframaethu neu warchod y môr; 

• adennill costau sy'n gysylltiedig ag arfer swyddogaethau cyhoeddus 
sy'n ymwneud â physgod neu bysgota;  

• rhoi pwerau i wneud darpariaethau pellach mewn cysylltiad â 
physgodfeydd, dyframaethu neu anifeiliaid y dŵr;  

• gwneud darpariaeth ar gyfer is-ddeddfau a gorchmynion mewn 
perthynas â defnyddio pysgodfeydd môr; ac at ddibenion 
cysylltiedig.  

 
6. Ar gais Llywodraeth Cymru, mae'r Bil hefyd yn cynnwys pwerau ar gyfer 

Gweinidogion Cymru.  
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Y sefyllfa ddiweddaraf ers cyhoeddi'r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol cyntaf 
 
7. Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth 

Cymru mewn perthynas â'r Bil ar 15 Tachwedd 2018, yn seiliedig ar y 
fersiwn o'r Bil a gyflwynwyd i Senedd y DU ar 25 Hydref 2018.   
 

8. Roedd y Memorandwm hwnnw'n cadarnhau bod Llywodraeth Cymru, at ei 
gilydd, yn cefnogi'r Bil fel y'i drafftiwyd, ac eithrio Cymal 18 (Pŵer yr 
Ysgrifennydd Gwladol i benderfynu ar gyfleoedd pysgota). Fodd bynnag, 
roedd dau faes arall hefyd nad oeddid wedi mynd i'r afael â hwy yn 
ddigonol.  
 

9. Yn gyntaf, nid oedd y Bil yn mynd i'r afael â'n pryderon am y ffaith nad oes 
gan y Cynulliad Cenedlaethol gymhwysedd deddfwriaethol ar gyfer 
materion yn ymwneud â physgodfeydd y tu hwnt i Gymru (h.y. nid oedd 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol yn cyfateb i 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru mewn perthynas â 
materion yn ymwneud â physgodfeydd). Ar 17 Rhagfyr, er mwyn mynd i'r 
afael â'r mater hwn, cytunwyd yn ystod cam Pwyllgor Tŷ'r Cyffredin i 
gynnwys cymal 39 newydd yn y Bil a cheir esboniad o'r cymal hwnnw ym 
mharagraffau 17 – 19 isod.  
 

10. Yn ail, roedd Llywodraeth Cymru am weld diwygiadau i Ddeddf y Môr a 
Mynediad i’r Arfordir 2009 (“Deddf 2009”) yn cael eu cynnwys yn y Bil er 
mwyn caniatáu i Weinidogion Cymru amrywio o bryd i'w gilydd yr amodau 
sy'n gysylltiedig ag unrhyw drwyddedau pysgota a roddir gan Weinidogion 
Cymru yn unol â Deddf 2009. Bydd hynny'n caniatáu i Weinidogion Cymru 
reoli pysgodfeydd Cymru mewn ffordd llawer mwy hyblyg ac ymatebol.  
 

11. Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n trafod â Llywodraeth y DU gyda golwg ar 
sicrhau gwelliant ar y mater hwn yn nes ymlaen yn ystod proses y Bil.  
 

12. Mae cymal 18 yn darparu mai dim ond er mwyn cydymffurfio â 
rhwymedigaethau rhyngwladol yn y DU y bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn 
pennu cyfanswm cyfleoedd pysgota'r DU (o ran uchafswm y pysgod môr 
a'r nifer mwyaf o ddyddiau y caiff cychod pysgota o Brydain eu treulio ar y 
môr). Er ei bod yn briodol i'r Ysgrifennydd Gwladol bennu cyfanswm y 
cyfleoedd pysgota a fydd yn deillio o drafodaethau rhwng y 
gwladwriaethau arfordirol pan fyddwn yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, 
gwnaethom nodi yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf sy'n 
gysylltiedig â'r Bil hwn nad oeddem yn fodlon â'r ffordd yr oedd cymal 18 
wedi ei ddrafftio.   
 

13. Barn Llywodraeth y DU yw bod cymal 18 yn ymwneud â rhwymedigaethau 
rhyngwladol, sy'n swyddogaethau a gadwyd yn ôl, ac felly nad yw'n briodol 
cynnwys gofyniad yn ymwneud â chydsyniad. Mae Llywodraeth Cymru yn 
parhau o'r farn ei bod yn briodol i Lywodraeth y DU ddatblygu, mireinio ac 
ymrwymo i gytundebau rhyngwladol gan fod y mater hwnnw’n un sydd 
wedi ei gadw’n ôl. Fodd bynnag, nid yw gweithredu cytundebau 
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rhyngwladol mewn meysydd lle y mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli yn 
fater sydd wedi ei gadw’n ôl, ac mae o fewn Cymhwysedd Deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cadarnhawyd hynny gan y Goruchaf Lys 
yn Reference of the UK Withdrawal from the EU (Legal Continuity) 
(Scotland) Bill [2018] UKSC 64. Gan fod y term “International Obligations” 
(a ddefnyddir yn y Bil) yn eang ac oherwydd y gallai fod yn cwmpasu 
gweithredu cytundeb o'r fath, mae'r Cymal yn effeithio ar gymhwysedd 
deddfwriaethol ac felly, mae angen cydsyniad y Cynulliad.  
 

14. Bydd arfer y swyddogaeth hon yn ddarostyngedig (yn unol â chymal 19) i 
ofyniad i ymgynghori â Gweinidogion Cymru (a gweinyddiaethau 
pysgodfeydd eraill y DU) ac rydym yn disgwyl hefyd i arfer y swyddogaeth 
hon fod yn ddarostyngedig i'r Cytundeb Fframwaith Rheoli Pysgodfeydd y 
mae holl weinyddiaethau pysgodfeydd y DU yn bwriadu cytuno arno wrth 
inni ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.     

 
15. Mae diwygiadau pellach i'r Bil yn cael eu trafod gyda Llywodraeth y DU. 

Yn eu plith y mae diwygiad i'r pŵer i wneud gorchymyn interim a nodir yn 
adran 136 o Ddeddf 2009 a fyddai'n galluogi Gweinidogion Cymru i wneud 
gorchmynion interim at ddibenion rheoli pysgodfeydd mewn sefyllfaoedd 
ac eithrio sefyllfaoedd nad ydynt ond yn gysylltiedig â gwarchod Parth 
Cadwraeth Morol (neu barth a all gael ei ddynodi'n Barth Cadwraeth 
Morol). Byddai'r Gorchmynion hyn, na fyddai angen gweithdrefn ar eu 
cyfer, yn caniatáu i Weinidogion Cymru weithredu'n gyflym ac ymateb er 
mwyn atal difrod i'n hamgylchedd morol wrth i fesurau mwy priodol gael eu 
datblygu yn y ffordd arferol. Bydd mwy o angen i weithredu'n gyflym fel 
hyn unwaith y byddwn wedi ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ac unwaith na 
fydd y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yn gymwys bellach yn nyfroedd 
Cymru. 

 
Newidiadau i'r Bil ers cyhoeddi'r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol cyntaf ac y mae angen cydsyniad ar eu cyfer. 
 
16. Mae'r diwygiadau a ganlyn sy'n berthnasol i Gymru ac sydd o fewn 

cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cael eu 
gwneud i'r Bil wrth iddo gael ei ystyried gan un o Bwyllgorau Tŷ'r Cyffredin:   

 
17. Mae cymal 39 newydd yn diwygio adran 108A (cymhwysedd 

deddfwriaethol) Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (“Deddf 2006”) ac yn 
gwneud nifer o newidiadau canlyniadol pellach i Ddeddf 2006. Mewnosodir 
adran 108A(4A) newydd sy'n darparu bod cyfeiriadau at Gymru yn  
is-adrannau (2)(b) a (3) o adran 108A yn cynnwys ardal parth Cymru  
mewn perthynas â physgota, pysgodfeydd neu iechyd pysgod. Yr effaith, 
mewn perthynas â physgota, pysgodfeydd ac iechyd pysgod, yw bod 
cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael ei 
estyn i Gymru ac i barth Cymru. 
 

18. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 
gallu deddfu eisoes (ac y bydd yn parhau i fedru gwneud hynny) mewn 
perthynas â chychod pysgota o Gymru y tu hwnt i Gymru ar y sail y byddai 
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deddfwriaeth o'r fath “in relation to Wales” at ddibenion adran  108A(2)(b) 
o Ddeddf 2006.  
 

19. Mae sicrhau bod y diwygiad hwn yn cael ei gynnwys yn y Bil yn gam 
pwysig ymlaen yn gyfansoddiadol a bydd yn galluogi Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru i gyflwyno Bil Pysgodfeydd gan y Cynulliad mewn 
perthynas â Chymru, parth Cymru a chychod pysgota o Gymru y tu allan i'r 
parth hwnnw.    
 

20. Mae diwygiadau wedi eu gwneud i Gymal 17 er mwyn i'r darpariaethau 
diwygiedig (ac estynedig) a nodir yn Atodlen 3 i'r Bil gael eu cyflwyno'n 
briodol.  

 
21. Mae cymal 41 newydd yn gwneud ychwanegiad technegol i'r Bil trwy 

ddarparu bod unrhyw ddiwygiadau i is-deddfwriaeth a wneir gan y Bil, ac y 
gellid bod wedi eu gwneud o dan ddeddfiad arall, yn cael effaith fel pe 
baent wedi eu gwneud o dan y deddfiad hwnnw. Diben y ddarpariaeth hon 
yw sicrhau nad yw'r Bil, wrth ddiwygio offerynnau statudol, yn cyfyngu ar yr 
hyn y gellir ei wneud o dan y pwerau y gwnaed yr offerynnau hynny oddi 
tanynt yn wreiddiol. 

 
22. Mae paragraff 5 o Atodlen 3 i'r Bil (sy'n gwneud diwygiadau canlyniadol i 

Ddeddf Pysgodfeydd Môr (Cadwraeth) 1967  (“Deddf 1967”) wedi cael ei 
ddiwygio er mwyn gwneud newidiadau pellach i adran 22 o Ddeddf 1967 
sy'n darparu bod cyfeiriadau at “British Fishing Boat” yn y Ddeddf honno 
ac mewn is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan y Ddeddf honno yn cynnwys 
“foreign fishing boat”. Bydd hyn yn sicrhau y  bydd Deddf 1967 ac unrhyw 
ddeddfwriaeth a wnaed eisoes yn unol â hi yn gymwys i'r un graddau i 
gychod pysgota domestig y DU ac i gychod pysgota tramor. 

 
23. Mae paragraffau 6 i 10 newydd wedi cael eu hychwanegu hefyd i  Atodlen 

3 i'r Bil er mwyn gwneud diwygiadau canlyniadol (o ganlyniad i'r ffaith bod 
adran 4 o Ddeddf 1967 wedi cael ei diddymu) i Ddeddf Terfynau 
Pysgodfeydd 1976, Deddf Pysgodfeydd 1981, Deddf Pysgod Môr 
(Cadwraeth) 1992, Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a Deddf y Môr a 
Mynediad i’r Arfordir 2009. 

 
24. Ar gais Llywodraeth Cymru, mewnosodwyd paragraff 12 newydd yn 

Atodlen 3 i'r Bil sy'n diwygio Rheoliadau Pysgota Môr (Trwyddedau a 
Hysbysiadau) 1994 (O.S. 1994/2813) (“Rheoliadau 1994”).  Mae 
Rheoliadau 1994 yn parhau'n gymwys yng Nghymru ond nid ydynt, ar hyn 
o bryd, yn caniatáu i ddeiliaid trwyddedau gael eu hysbysu am newidiadau 
i drwyddedau a hysbysiadau drwy gyhoeddi’r newidiadau hynny ar wefan. 
Mae'r ddeddfwriaeth gyfatebol sy'n ymdrin â Thrwyddedau a Hysbysiadau 
yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cael eu diwygio i'r perwyl 
hwnnw eisoes. Mae'r newid hwn yn hanfodol i'r drefn newydd o reoli 
pysgodfeydd a fydd yn cael ei rhoi ar waith yn syth ar ôl i'r darpariaethau 
perthnasol yn y Bil ddod i rym. Yr unig ffordd ymarferol o sicrhau bod y 
diwygiadau i Reoliadau 1994 yn dod i rym ar yr adeg angenrheidiol yw 
cynnwys y newidiadau hynny yn y Bil. Mae'r newidiadau hyn a newidiadau 
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hanfodol eraill (er mwyn sicrhau y bydd modd rhoi'r system newydd o reoli 
pysgodfeydd ar waith) i Reoliadau 1994 ac i'r Rheoliadau sy'n gymwys i 
Drwyddedau a Hysbysiadau yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn 
cael eu cyflwyno (ar ôl i'r Bil gael ei ddiwygio) drwy Atodlen 3 i'r Bil 
Pysgodfeydd. O gofio bod y diwygiadau arfaethedig i Reoliadau 1994, ac 
amseriad y diwygiadau hynny, yn hanfodol, mae Llywodraeth Cymru yn 
argymell bod y newidiadau hyn yn cael eu gwneud ym Mil Pysgodfeydd 
Llywodraeth y DU. 

 
25. Mae gofyn cael cydsyniad ar gyfer y darpariaethau oherwydd eu bod yn 

addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad neu oherwydd eu bod yn 
dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.    
 

Safbwynt Llywodraeth Cymru ar y Bil fel y'i diwygiwyd   
 
26. Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu'r gwelliannau a wnaed i'r Bil wrth 

iddo gael ei ystyried gan un o Bwyllgorau Tŷ'r Cyffredin. Mae 
trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth y DU ar rai agweddau ar y Bil ac, 
os bydd angen, bydd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol arall 
yn cael ei osod. 

 
Y rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn ar gyfer Cymru yn y Bil 
Pysgodfeydd 
 
27. Mae'r Bil yn creu prif elfennau deddfwriaethol Fframwaith y DU ar gyfer 

rheoli a rhoi cymorth i bysgodfeydd ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. Bil ar lefel 
y DU yw'r unig ffordd briodol o gymhwyso'r darpariaethau hyn, oherwydd 
bod hynny'n darparu set unffurf o bwerau, rhwymedigaethau ac amcanion.   

 
Goblygiadau ariannol 
 
28. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol i Gymru o ganlyniad i'r 

ffaith bod y darpariaethau hyn yn cael eu cyflwyno yn y Bil hwn.   
 
Casgliad 
 
29. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn briodol ymdrin â'r darpariaethau 

hyn yn y Bil hwn gan Senedd y DU oherwydd bod angen gweithredu ar 
lefel y DU gyfan er mwyn creu'r Fframwaith Pysgodfeydd. Dim ond mewn 
Bil gan Senedd y DU y gellir gwneud hynny. 
 

30. Disgwylir i'r gwelliannau a wnaed i'r Bil hyd yma, a'r ffaith bod disgwyl i 
ganlyniad y trafodaethau gyda Llywodraeth y DU fod yn gadarnhaol, fynd 
i'r afael â'r pryderon a nodir uchod ac yn y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol cyntaf.   

 
Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Ionawr 2019 
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