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Annwyl Mick, 
 
Bil Pysgodfeydd y DU – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol 

 
Gan fod y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 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   

 


