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Annwyl Mike
Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar y
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU
2019-21.
Diolch am yr ystyriaeth y mae'r Pwyllgor wedi'i rhoi i'r Memorandwm Cydsyniad
Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU 2019-21 a'i adroddiad arno.
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y sefyllfa o ran
craffu ar y Bil gan Senedd y DU a Senedd Cymru. Cynhaliwyd cam Adroddiad Tŷ'r
Arglwyddi ar 22 a 24 Mehefin. Nodaf fod nifer bach o welliannau wedi'u gwneud ac, felly,
byddaf yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol gerbron y Senedd.
Bwriedir cynnal y Trydydd Darlleniad yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 1 Gorffennaf a chaiff y Bil ei
gyflwyno wedyn i Dŷ'r Cyffredin.
Am fod amserlen Senedd y DU ar ei hôl hi oherwydd COVID-19, tybiwyd bod angen
gohirio'r drafodaeth ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol yn y Senedd, yr oedd disgwyl iddi
gael ei chynnal ar 8 Gorffennaf. Fel yr amcangyfrif gorau, am nad yw'r dyddiadau ar gyfer
pob un o'r camau nesaf yn Nhŷ'r Cyffredin wedi'u cadarnhau eto, rwy'n disgwyl mai'r amser
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priodol i gynnal y drafodaeth fydd ar ôl toriad yr haf – er mwyn ystyried unrhyw welliannau a
wneir ar gam Pwyllgor Tŷ'r Cyffredin.

Cyn gynted â phosibl, byddaf yn adfer dyddiad ar gyfer y drafodaeth ar y cynnig cydsyniad
ac yn darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol er mwyn i bob Aelod o'r Senedd roi ystyriaeth
briodol i'w penderfyniad ynghylch cydsynio. Yn y cyfamser, rwyf wedi ystyried yr
argymhellion ac wedi rhoi fy ymatebion yn yr Atodiad i'r llythyr hwn.
Goblygiadau ariannol
Bil fframwaith yw hwn a bydd angen ystyried sut y byddwn yn rhoi'r swyddogaethau newydd
ar waith, yng nghyd-destun gwaith ehangach Is-adran y Môr a Physgodfeydd. Lle y gall
costau ychwanegol godi, byddant yn dod o gyllidebau rhaglenni presennol.
Fodd bynnag, hoffwn dynnu eich sylw hefyd at fy ymateb mewn perthynas ag Argymhelliad
4 sy'n esbonio bod swyddogion yn gwneud gwaith cynllunio ar gyfer y ffordd y caiff
swyddogaethau newydd, gan gynnwys o ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n ymwneud ag
ymadael â'r UE, eu cyflawni wrth inni adael cyfnod pontio'r UE.
Yr eiddoch yn gywir

Lesley Griffiths AS/MS
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs

Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd
a Materion Gwledig (a gyhoeddwyd ar 21 Mai 2020): Memorandwm Cydsyniad
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU.
Argymhelliad

Ymateb Llywodraeth Cymru

Argymhelliad 1. Rydym yn
argymell y dylai'r Senedd
gydsynio i'r darpariaethau
ym Mil Pysgodfeydd y DU
2019-21, ar yr amod y bydd
yn fodlon ar ymateb y
Gweinidog i bob un o'r
argymhellion yn yr
adroddiad hwn.

Derbyn

Argymhelliad 2. Dylai'r
Gweinidog geisio gwelliant i
Fil 2019-21 i gynnwys cymal
machlud mewn perthynas
â'r darpariaethau sy'n
ymwneud â Chymru yn
unig.

Argymhelliad 2 – Gwrthod
Argymhelliad 3 – Derbyn

Argymhelliad 3. Os yw'r
Gweinidog o'r farn nad oes
angen cymal machlud,
dylai'r Gweinidog nodi sut y
gall gyflawni ei hymrwymiad
y bydd Llywodraeth Cymru
yn y dyfodol yn cyflwyno Bil
Pysgodfeydd i Gymru.

Croesewir eich argymhelliad y dylai Senedd Cymru gydsynio. O
blith y 23 o argymhellion a wnaed gennych, rwyf wedi gallu derbyn
21. Os nad ydw i wedi gallu derbyn argymhelliad, rwyf wedi nodi fy
rhesymau mor glir â phosibl.

Byddaf yn ymateb i Argymhellion 2 a 3 gyda'i gilydd.
Fel arfer, ystyrir cymalau machlud pan fo amserlen glir ar gyfer
dileu darpariaethau Cymreig a chyflwyno rhai newydd yn eu lle.
Oherwydd yr ansicrwydd a'r anawsterau sy'n wynebu ein
diwydiant, y negodiadau parhaus ynghylch pysgodfeydd a'r
ansicrwydd ynglŷn â'n cydberthynas â'r Undeb Ewropeaidd (UE) yn
y dyfodol, ni allwn fod yn sicr pa ymyriadau polisi newydd y bydd
eu hangen o ganlyniad i hyn.
Fel y nodwyd gennych, yn gywir ddigon, ni allaf wneud unrhyw
addewidion ynglŷn â rhaglen ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru yn
y dyfodol ychwaith. Ni all yr un llywodraeth glymu dwylo
llywodraeth yn y dyfodol fel hyn. Bwriad y Llywodraeth hon yw
cyflwyno Bil Pysgodfeydd i Gymru yn nhymor nesaf y Senedd.
Fodd bynnag, am y rhesymau a nodwyd uchod, ni allaf nodi
amserlen gliriach ar hyn o bryd.
Mae angen inni sicrhau bod gennym yr adnoddau i reoli'r heriau
sy'n wynebu ein diwydiant pysgodfeydd o ganlyniad i Brexit (a
COVID-19 bellach), felly mae angen inni gadw'r pwerau hyn ym Mil
y DU, cyhyd ag y gallai fod eu hangen arnom.
Felly, nid ydym am osod cymal machlud sy'n creu'r risg y collir
pwerau allweddol i Gymru, drwy weithrediad awtomatig deddf.
Rydym am gyflwyno deddfwriaeth yng Nghymru sydd wedi'i
datblygu gan roi digon o amser i graffu arni a'i hystyried yn briodol.
Nid wyf yn barod i geisio cymal machlud a allai roi diwydiant
pysgota Cymru o dan anfantais o gymharu â gweddill y diwydiant
yn y DU.
Gallaf eich sicrhau nad yw'n fwriad gennyf gael y pwerau hyn sydd
mewn Bil a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU am fwy o amser nag
sydd ei angen a byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r

Argymhelliad

Argymhelliad 4. Dylai'r
Gweinidog nodi'r
amcangyfrifon diweddaraf o
newidiadau i nifer a phroffil
y staff yn Is-adran y Môr a
Physgodfeydd a'r cymorth
cyfreithiol cysylltiedig y bydd
ei angen o ganlyniad i Fil
2019-21.

Ymateb Llywodraeth Cymru
Pwyllgor am y cynnydd sydd wedi'i wneud o ran cyflwyno Bil
Pysgodfeydd i Gymru.
Derbyn
Mater i'r gwasanaeth sifil yw staffio. Mae swyddogion yn gwneud
gwaith cynllunio ar gyfer y ffordd y caiff swyddogaethau newydd,
gan gynnwys o ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n ymwneud ag ymadael
â'r UE, eu cyflawni wrth inni adael cyfnod pontio'r UE. Bydd hyn yn
cynnwys unrhyw ddeddfwriaeth newydd. Mae'n rhy gynnar i
ddweud, ar hyn o bryd, beth fydd cwmpas a maint unrhyw newid.
Dylai'r darlun fod yn gliriach pan fyddwn yn deall ein cydberthynas
â'r UE yn y dyfodol.

Argymhelliad 5. Dylai'r
Gweinidog esbonio sut y
bydd yr amcan o ran newid
yn yr hinsawdd, fel y'i nodir
ym Mil 2019-21, yn cyd-fynd
â pholisïau newid hinsawdd
ehangach Llywodraeth
Cymru.

Derbyn

Argymhelliad 6. Dylai'r
Gweinidog, ynghyd â'r
awdurdodau polisi
pysgodfeydd eraill,
ymrwymo i ystyried
ymhellach sut y gellir
cynnwys dyletswydd mewn
perthynas â'r Cynnyrch
Cynaliadwy Mwyaf ym Mil
2019-21. Dylai'r Gweinidog
ysgrifennu at y Pwyllgor er
mwyn amlinellu atebion
sydd wedi'u hystyried, yn
enwedig a allai geiriad
Erthygl 33 o reoliadau'r
Polisi Pysgodfeydd
Cyffredin leddfu ei
phryderon.

Derbyn

Diolch am yr argymhelliad hwn. Rwy'n fodlon ei dderbyn. Mae'n
hollbwysig ein bod yn darparu safbwynt cydgysylltiedig o ran ein
hymateb i newid yn yr hinsawdd, y polisïau a roddwn ar waith a'r
camau a gymerwn.
Y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd fydd y mecanwaith a ddefnyddir
gennym i nodi ein polisïau ar gyfer cyflawni'r amcan hwn a'r holl
amcanion pysgodfeydd. Drwy'r broses o ddatblygu'r Cydddatganiad Pysgodfeydd, byddwn yn cydweithio â phob rhan o
Lywodraeth Cymru, yn ogystal â'n rhanddeiliaid ac, yn ddiau,
byddwn yn cysoni ein polisïau er mwyn darparu set gadarn o
bolisïau sy'n dangos sut y caiff yr amcan hwn ei gyflawni.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda'r diwydiant
pysgota ac ymchwilwyr gwyddonol, yn ogystal â phob parti arall â
diddordeb, er mwyn sicrhau bod y trefniadau ar gyfer rheoli ein
pysgodfeydd yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael a'u bod
yn helpu i sicrhau bod moroedd Cymru yn cael eu defnyddio mewn
ffordd gynaliadwy.
Mae ein pysgodfeydd yn adnoddau naturiol gwerthfawr ac rydym
yn llwyr ymrwymedig o hyd i sicrhau y caiff stociau eu diogelu, gan
sicrhau eu bod yn dod â'r manteision amgylcheddol, cymdeithasol
ac economaidd i gymunedau arfordirol a thu hwnt ar yr un pryd.
Mae pob un ohonom am weld pysgodfeydd cynaliadwy, a
Chynnyrch Cynaliadwy Mwyaf yw'r safon ryngwladol ar gyfer asesu
cyflwr stociau. Fel Llywodraeth, rydym yn ymrwymedig i sicrhau
pysgota ar lefelau islaw'r Cynnyrch Cynaliadwy Mwyaf fel y
cynghorir gan Gyngor Rhyngwladol Archwilio'r Môr (ICES), lle y
bo'n briodol.
Gan gydnabod y pryderon a godwyd ynghylch y ffaith nad oes
dyletswydd mewn perthynas â'r Cynnyrch Cynaliadwy Mwyaf ar
wyneb y Bil, mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno dull gweithredu
yn seiliedig ar gynlluniau rheoli pysgodfeydd. Mae hyn yn
ychwanegol at yr ymrwymiad mewn perthynas â'r Cynnyrch

Argymhelliad

Ymateb Llywodraeth Cymru
Cynaliadwy Mwyaf a wnaed o fewn yr amcanion eu hunain. Rwy'n
disgwyl i'r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd a'r cynlluniau rheoli
pysgodfeydd nodi ein hymrwymiad i'r Cynnyrch Cynaliadwy Mwyaf
a gosod targedau, lle y bo'n briodol.
Cafwyd trafodaeth helaeth ynghylch y pwynt hwn gyda Defra a'r
gweinyddiaethau pysgodfeydd eraill ac nid wyf o'r farn y byddai
deialog bellach, ar y cam hwn yn y broses, yn ddefnyddiol nac yn
llwyddo i newid y dull gweithredu.
Fodd bynnag, byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor er mwyn
amlinellu'r atebion a ystyriwyd a rôl Erthygl 33.

Argymhelliad 7. Dylai'r
Gweinidog ymrwymo i
ystyried a ddylid gosod
dyletswydd ar Weinidogion
Cymru mewn Bil
Pysgodfeydd i Gymru yn y
dyfodol, i gymryd pob cam
rhesymol i gyflawni'r
amcanion pysgodfeydd fel
y'u nodir ym Mil 2019-21.
Dylai'r Gweinidog esbonio
pam na chynhwyswyd y
mater hwn yn y ddogfen
ymgynghori, Brexit a'n
Moroedd.

Derbyn
Rwy'n fodlon ailddatgan fy mwriad i ystyried a yw'n briodol
cynnwys dyletswydd ar Weinidogion Cymru i gymryd pob cam
rhesymol i gyflawni'r amcanion pysgodfeydd mewn Bil
Pysgodfeydd i Gymru yn y dyfodol.
Brexit a'n Moroedd oedd dechrau sgwrs barhaus â'n rhanddeiliaid
yng Nghymru, a fydd yn llywio'r broses o ddatblygu polisi
pysgodfeydd i Gymru yn y dyfodol. Ymgynghoriad eang ydoedd ac,
oherwydd yr ansicrwydd ynglŷn â dyfodol y diwydiant pysgota ar y
pryd, nid dyna oedd yr adeg gywir yn y broses i godi'r pwynt
penodol hwn.
Mae'r amcanion pysgodfeydd wedi datblygu dros amser, mewn
cydweithrediad â phob un o'r pedair gweinyddiaeth pysgodfeydd,
ac maent bellach yn wahanol i'r rhai yn y fersiwn flaenorol o'r Bil.
Petawn wedi ymgynghori arnynt, ni fyddent wedi bod yr un peth â'r
amcanion sydd bellach yn y Bil. Yr adeg briodol i ystyried hyn yw
yng nghyd-destun y broses o ddatblygu Bil Pysgodfeydd i Gymru,
pan fyddwn yn gwybod yn bendant beth yw amcanion terfynol Bil y
DU.
Gohiriwyd cyhoeddi'r ymateb i ymgynghoriad Brexit a'n Moroedd
oherwydd pandemig COVID-19. Rwy'n adolygu'r ymateb yng
ngoleuni'r pandemig a'r ansicrwydd parhaus ynglŷn â phontio o'r
UE.

Argymhelliad 8. Dylai
Llywodraeth Cymru
gyflawni'r ymrwymiadau a
wnaeth mewn ymateb i'n
hadroddiad blaenorol mewn
perthynas â'r Cydddatganiad Pysgodfeydd.
Yn benodol, roedd y
Pwyllgor yn awyddus i
sicrhau bod y Cydddatganiad Pysgodfeydd yn
cynnwys cerrig milltir a

Derbyn
Diolch. Rwyf wedi nodi'r ymrwymiad a wnaed yn flaenorol ac, fel o'r
blaen, rwy'n ymrwymedig o hyd i bennu cerrig milltir a gosod
targedau penodol ac uchelgeisiol, lle y bo'n briodol, ac ar ôl
ystyried gyda rhanddeiliaid, yn y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd.

Argymhelliad

Ymateb Llywodraeth Cymru

thargedau uchelgeisiol.
Argymhelliad 9. Dylai'r
Gweinidog roi'r wybodaeth
ddiweddaraf am y broses o
ddatblygu'r rhaglen o
ddigwyddiadau ymgysylltu
er mwyn llywio cynnwys y
Cyd-ddatganiad
Pysgodfeydd.

Derbyn
Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol ym mis Gorffennaf 2019, fel man
cychwyn ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid ynglŷn â
chyflawni'r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd. Yn dilyn saib
angenrheidiol oherwydd pandemig COVID-19, mae gwaith wedi
dechrau ar lefel rynglywodraethol i ailgwmpasu gwaith datblygu'r
Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd, gan ystyried yr amgylchiadau
newydd rydym ynddynt a chynllunio ar gyfer yr elfennau ymgysylltu
â rhanddeiliaid hollbwysig.
Ar adeg ysgrifennu'r llythyr hwn, rydym yn gwneud cynlluniau ar
gyfer cyfnod o ymgysylltu anffurfiol, ymgynghoriad cyhoeddus
llawn, ac wrth, y gwaith craffu gan bob deddfwriaeth yn y Deyrnas
Unedig. O ran amseriadau, yn seiliedig ar y Bil drafft presennol,
mae angen cyhoeddi'r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd o fewn 18 mis
i'r Bil gael Cydsyniad Brenhinol ac mae'r cynlluniau yn cael eu
hystyried yn unol â hynny. Rwy'n gobeithio y byddaf yn gallu
rhannu gwybodaeth fanylach â rhanddeiliaid yn fuan.

Argymhelliad 10. Dylai'r
Gweinidog roi sicrwydd,
drwy'r Cyd-ddatganiad
Pysgodfeydd a'r Cynlluniau
Rheoli Pysgodfeydd, y bydd
Llywodraeth Cymru yn
sicrhau bod yr holl stociau
yn nyfroedd Cymru yn
gynaliadwy, nid dim ond y
rhai y mae gan Gymru
fuddiannau pysgota
gweithredol ynddynt.

Derbyn

Argymhelliad 11. Dylai'r
Gweinidog roi sicrwydd y
bydd Cynlluniau Rheoli
Pysgodfeydd yn nodi camau
gweithredu ac amserlenni ar
gyfer adfer stociau, lle mae
stociau islaw lefelau
cynaliadwy.

Derbyn

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau pysgodfeydd cynaliadwy yn
nyfroedd Cymru a gweithio gydag eraill rydym yn rhannu stociau â
nhw, nid dim ond canolbwyntio ar y rhai y mae gan Gymru
fuddiannau pysgota gweithredol ynddynt. Drwy'r Cyd-ddatganiad
Pysgodfeydd, bydd ein polisïau ar gyfer Cynlluniau Rheoli
Pysgodfeydd yn nodi dull hirdymor o reoli ein pysgodfeydd a'n
stociau pysgod er mwyn sicrhau eu bod yn gynaliadwy ar gyfer
cenedlaethau'r dyfodol.

Er nad yw manylion y Cynlluniau Rheoli Pysgodfeydd wedi'u
cadarnhau eto, rwyf o'r farn ei bod yn hollol resymol i Gynlluniau
Rheoli Pysgodfeydd nodi camau gweithredu ac amserlenni ar gyfer
adfer stociau (pan fo angen a lle y bo'n briodol). Mae pysgodfeydd
y môr yn stociau naturiol sy'n amrywio'n naturiol ac mae bron pob
un ohonynt yn cael eu rhannu ar draws ffiniau moroedd. Felly, ni
fydd yn fater o “un ateb i bob dim” wrth ddatblygu'r cynlluniau hyn.
Bydd yr awdurdodau polisi pysgodfeydd yn nodi'r ffordd fwyaf
priodol o ymdrin â stociau'r DU, gan gymryd cyngor gan
wyddonwyr pysgodfeydd, rheolwyr pysgodfeydd a physgotwyr eu
hunain.

Argymhelliad 12. Dylai'r
Gweinidog nodi i ba raddau
y mae'n rhagweld y bydd

Derbyn
Ymdrinnir â'r mater hwn yn y datganiad ynglŷn â Chynlluniau

Argymhelliad

Ymateb Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yn gallu
dibynnu ar gyrff sy'n bodoli
eisoes i ddarparu data
gwyddonol er mwyn llywio
Cynlluniau Rheoli
Pysgodfeydd ac a fydd
angen i Lywodraeth Cymru
gomisiynu ymchwil newydd
ac ychwanegol.

Rheoli Pysgodfeydd yn y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd. Am nad
ydym wedi nodi eto pa gynlluniau fydd eu hangen, ni ellir dweud pa
ymchwil newydd neu ychwanegol y gallai fod ei hangen.
Mae ICES yn rhoi amrywiaeth o gyngor yn seiliedig ar y
wyddoniaeth a'r dystiolaeth a gesglir gan nifer o sefydliadau a
gwladwriaethau arfordirol. Mae'r DU wedi bod yn cynnal
trafodaethau ag ICES ac rydym yn disgwyl i Femorandwm Cydddealltwriaeth rhwng y DU ac ICES ddod yn weithredol ar ôl
diwedd y cyfnod pontio.
Er y gall ICES roi cyngor ar gyflwr nifer o stociau, nid yw'n ystyried
y rhywogaethau sydd o'r pwys pennaf i bysgotwyr yng Nghymru. O
ganlyniad, bydd angen casglu tystiolaeth bellach yn barhaus er
mwyn i Gynlluniau Rheoli Pysgodfeydd allu cael eu hymestyn y tu
hwnt i'r stociau traddodiadol sydd o bwys i'r UE.
Mae'r fersiwn ddrafft o Gynllun Pysgodfeydd a Thystiolaeth
Dyframaethu Cymru 2019-2021 yn nodi'r agenda ymchwil
gydweithredol ar gyfer pysgodfeydd y môr, pysgodfeydd ymfudol a
physgodfeydd dŵr ac ymchwil dyframaethu a monitro a
dadansoddi dyframaethu. Byddwn yn adeiladu ar hyn ac, os bydd
angen tystiolaeth ychwanegol, bydd hyn yn rhan o'r dull strategol o
ymdrin â gwyddoniaeth a thystiolaeth yn Is-adran y Môr a
Physgodfeydd.

Argymhelliad 13. Dylai'r
Gweinidog roi'r wybodaeth
ddiweddaraf am yr
amserlenni ar gyfer
cyflwyno deddfwriaeth
mewn perthynas â
Systemau Monitro Cychod
ar gyfer pob cwch pysgota
Prydeinig o dan 12 metr o
hyd sy'n gweithredu yn
nyfroedd Cymru.

Derbyn

Argymhelliad 14. Dylai
Llywodraeth Cymru asesu
goblygiadau ariannol
gwneud teledu cylch cyfyng
(CCTV) ar fwrdd cwch yn
ofyniad i gael trwydded a
dylai gyhoeddi canlyniadau'r
asesiad hwnnw.

Gwrthod

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi contract ar gyfer darparu system
monitro cychod ar gyfer fflyd bysgota Cymru o dan 12 metr. Ar hyn
o bryd, mae'r cyflenwr yn adeiladu'r dyfeisiau ond bu rhywfaint o
oedi oherwydd COVID-19. Bydd y gwaith o osod y dyfeisiau hyn ar
gychod pysgota o Gymru yn dechrau pan fydd yn briodol gwneud
hynny gan gydymffurfio â chyfyngiadau COVID-19. Ar hyn o bryd,
rhagwelir y caiff y ddeddfwriaeth berthnasol (OS) ei chyflwyno yn
ystod haf 2021.

Defnyddir teledu cylch cyfyng gan rai gweinyddiaethau mewn
perthynas â'r Rhwymedigaeth Lanio. Mae maint y rhan fwyaf o
gychod yn fflyd Cymru yn golygu bod hwn yn fesur anghymesur y
mae costau uchel yn gysylltiedig ag ef. Rydym wedi canolbwyntio
ein hymdrech/adnoddau ar feysydd rydym ar ddeall eu bod yn fwy
buddiol o ran rheoli pysgodfeydd Cymru. Dylai unrhyw ddefnydd o
adnoddau rheoli fod yn seiliedig ar risg ac mae'r rhan fwyaf o fflyd
Cymru yn risg isel. Lle mae'r nifer bach o gychod mawr o Gymru yn
gweithredu mewn pysgodfeydd a rennir â'r DU neu wladwriaethau
arfordirol eraill, byddaf yn ystyried dull gweithredu cyson gyda
gweinyddiaethau pysgodfeydd eraill mewn perthynas â'r gofynion
ar gyfer teledu cylch cyfyng neu adnoddau monitro electronig o bell
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Mae'r System Monitro Cychod (VMS) a'r System Cofnodi
Electronig (ERS – Mae'n ofynnol i holl gychod yr UE sy'n fwy na 12
metr o hyd gyflwyno cofnodion pysgota dyddiol y mae cyrff gorfodi
yn cael mynediad atynt o bell er mwyn sicrhau eu bod yn
cydymffurfio. Mae'r system hon yn debygol o gael ei gyflwyno i'r
sector 10-12 o fewn y 18-24 mis nesaf) wedi'u defnyddio ers tro
byd ar gyfer y fflyd bysgota dros 12 metr ac, fel y nodwyd yn yr
ymateb i Argymhelliad 13, mae gwaith yn mynd rhagddo ar roi OS
ar waith er mwyn cyflwyno System Monitro Cychod ar gyfer fflyd
bysgota Cymru o dan 12 metr.
At hynny, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag Awdurdodau
Pysgodfeydd y DU ar amrywiaeth o fesurau er mwyn sicrhau bod
pysgodfeydd yn cydymffurfio'n well â deddfwriaeth a'u monitro'n
well. Mae'r rhain yn cynnwys ap Cofnodi Dalfeydd er mwyn i
gychod o dan 10 metr gofnodi eu dalfa. Fe'i cyflwynwyd yn
gynharach eleni. Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo ar system
newydd i swyddogion gorfodi gofnodi ymchwiliadau a fydd yn
symleiddio ac yn gwella'r gwaith hwn.

Argymhelliad 15. Dylai'r
Gweinidog esbonio i'r
Senedd a ymdriniwyd â'i
phryderon ynghylch Cymal
23, sy'n gyfystyr â mater
'llinell goch' iddi.

Derbyn
Erys hwn yn fater ‘llinell goch’ am ei fod yn hollbwysig bod y pŵer
hwn yn cael ei arfer mewn ffordd sy'n parchu'r setliad datganoli.
Rwy'n fodlon y bydd y cytundeb rydym wedi dod iddo â
Llywodraeth y DU yn cyflawni'r canlyniad hwn ac yn atgyfnerthu'r
arferion gwaith rhynglywodraethol, sydd eisoes yn gryf ac yn
wahaniaethol, sydd ar waith ym maes rheoli pysgodfeydd.
Mae a wnelo'r cytundeb a geisir â'r ffordd y caiff swyddogaeth a
gedwir yn ôl (yng nghymal 23) ei chyflawni gan yr Ysgrifennydd
Gwladol er mwyn sicrhau nad yw'n effeithio ar gymhwysedd
datganoledig.
Rydym wedi dod i gytundeb â Llywodraeth y DU i nodi ym
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Fframwaith Pysgodfeydd y DU,
neu lwybr amgen os byddwn ein dwy yn cytuno ei fod yn fwy
addas, fwy o fanylion am y defnydd bwriadedig o'r pŵer yng
nghymal 23 a fydd yn cynnwys atgyfnerthu prosesau ymgynghori.
Darparais gopi o'r llythyr oddi wrth Victoria Prentis AS sy'n
ailddatgan yr ymrwymiad hwn, yn fy llythyr i'r Pwyllgor ar 1 Mai.

Argymhelliad 16. Ni ddylai'r
Gweinidog gyflwyno'r cynnig
i gydsynio i'r darpariaethau
ym Mil 2019-21 nes y bydd
Aelodau'r Senedd wedi gallu
ystyried y Memorandwm
Cyd-ddealltwriaeth mewn
perthynas â Chymal 23.

Derbyn
Mae fy swyddogion yn gweithio gyda Defra a'r gweinyddiaethau
datganoledig eraill i fwrw ymlaen â'r gwaith o ddatblygu'r
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth. Rydym yn pwyso am i gynnydd
gael ei wneud o ran y mater hwn, a'm bwriad yw y caiff yr Aelodau
gyfle i fwrw golwg dros y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, mewn
perthynas â chymal 23, cyn eu penderfyniad ynghylch cydsynio.
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Argymhelliad 17. Dylai'r
Gweinidog roi'r wybodaeth
ddiweddaraf am
drafodaethau a gynhaliwyd
â Llywodraeth y DU a'r
gweinyddiaethau
datganoledig eraill mewn
perthynas ag adolygiad o'r
Concordat Pysgodfeydd.

Derbyn

Argymhelliad 18. Dylai'r
Gweinidog ymrwymo i
sicrhau y caiff unrhyw elw o
werthu hawliau pysgota ei
ddefnyddio i gynnal
cymunedau arfordirol a'r
amgylchedd morol. Dylid
ymgynghori'n helaeth er
mwyn llywio'r gwaith o
ddatblygu unrhyw gynllun
perthnasol.

Derbyn

Rwy'n fodlon rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y trafodaethau hyn.
Mae'r Concordat Pysgodfeydd wedi'i drafod yng nghyfarfodydd
gweithgorau traws-weinyddiaeth lefel swyddogol a chaiff ei ystyried
yng nghyd-destun ein cydberthnasau â'r UE yn y dyfodol a
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Fframwaith Pysgodfeydd y DU.
Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor unwaith y bydd
trafodaethau rhwng y gweinyddiaethau wedi symud yn eu blaen.

Dylid defnyddio unrhyw elw o werthu unrhyw hawliau pysgota i
gynnal cymunedau arfordirol a'r amgylchedd morol, yn ogystal â'r
diwydiant pysgota ei hun.
Gallai defnyddio'r pŵer gynhyrchu refeniw y gellid ei ailfuddsoddi
yn niwydiant pysgota Cymru, a'r cymunedau a gynhelir ganddo, er
mwyn eu helpu i addasu a manteisio ar y cyfleoedd pysgota
ychwanegol hyn yn y dyfodol.
Rwy'n cytuno y dylai fod proses lawn a chadarn o ymgysylltu â'r
cyhoedd, cydweithio ac ymgynghori â'r cyhoedd, os cyflwynwn
gynllun o'r fath, ac y bydd yna broses o'r fath ar waith. Bydd angen
i'r cynllun hefyd ystyried unrhyw ofynion ariannol a gweithredol
angenrheidiol ar y pryd.

Argymhelliad 19. Dylai'r
Gweinidog ymrwymo i
sicrhau y caiff y cynlluniau
cymorth ariannol i Gymru
sy'n deillio o Fil 2019-21 eu
hategu gan yr amcanion
pysgodfeydd.

Derbyn
Gallaf ymrwymo i hyn.
Bwriedid i unrhyw gynlluniau cyllido sy'n deillio o'r pwerau cymorth
ariannol yn y Bil hyrwyddo'r broses o fodloni gofynion megis Rheoli
Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy a Statws Amgylcheddol Da, yn
ogystal â chefnogi economïau lleol a chymunedau arfordirol. Bydd
unrhyw gynllun cymorth ariannol i Gymru hefyd yn gyson â'r holl
ddeddfwriaeth berthnasol gan gynnwys yr Amcanion Pysgodfeydd
a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
Bydd y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd yn nodi'r polisïau sydd ar
waith gennym i gyflawni'r amcanion pysgodfeydd. Bydd hyn yn
cynnwys ein dull o gefnogi'r diwydiant yn y dyfodol.

Argymhelliad 20. Dylai'r
Gweinidog roi'r wybodaeth
ddiweddaraf am y cynnydd
y mae Llywodraeth Cymru
wedi'i wneud o ran datblygu
ei chynlluniau cymorth
ariannol, gan gynnwys pryd
mae'n disgwyl i gynigion
gael eu cyflwyno er mwyn

Derbyn
Rwy'n fodlon rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sydd
wedi'i wneud. Mae cynlluniau cymorth ariannol yn y dyfodol yn cael
eu trafod ar lefel swyddogol ym mhob un o weinyddiaethau'r DU.
Fodd bynnag, bu oedi oherwydd COVID-19.
Bydd yn rhaid i unrhyw gynllun cymorth ariannol yn y dyfodol
weithredu yn yr amgylchedd masnachol a gwleidyddol newydd y tu
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ymgynghori arnynt.

allan i'r UE a bydd yn dibynnu ar drefniadau newydd ar gyfer
pysgodfeydd a masnach. Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf
i'r Pwyllgor unwaith y bydd y trafodaethau wedi symud yn eu blaen.
Fy mwriad yw y caiff ymgynghoriad ei gynnal yn 2021 ar gynigion
ar gyfer cynllun cymorth ariannol.
Amser a ddengys sut y bydd yr ymateb i COVID-19 yn effeithio ar
ein cyllideb i ddarparu cymorth ariannol.

Argymhelliad 21. Dylai
Llywodraeth Cymru sicrhau
y dylai fod gan unrhyw
gychod newydd a brynir gan
ddefnyddio arian o
gynlluniau cymorth ariannol,
dechnolegau i wella
cynaliadwyedd a
gweithgarwch monitro (gan
gynnwys cylch teledu cyfyng
a dyfeisiau lleihau sgilddalfeydd ond heb fod yn
gyfyngedig iddynt).

Derbyn
Ar hyn o bryd, dim ond o dan amgylchiadau cyfyngedig iawn y
gellir prynu cwch gan ddefnyddio arian cyhoeddus, am ei bod yn
bwysig nad yw ymyriadau cyhoeddus yn arwain at orbysgota
stociau. Yn gyffredin â gweinyddiaethau eraill yn y DU, ar hyn o
bryd nid wyf yn caniatáu i unrhyw drwyddedau cwch ychwanegol
gael eu rhoi ar ben y rhai sy'n bodoli eisoes. Rwy'n disgwyl i'r
sefyllfa hon barhau ac mae'n annhebygol y caiff cychod newydd eu
prynu yn y dyfodol agos.
O ganlyniad, nid yw'n fwriad gennyf hwyluso'r broses o brynu
cychod newydd drwy gynlluniau cymorth ariannol. Fodd bynnag, pe
bai'r amgylchiadau yn newid a phe bai hynny'n digwydd, credaf y
byddai'n hollol resymol gosod y math o amodau a awgrymir ar
unrhyw gymorth o'r fath.
Bydd angen i unrhyw gynllun cymorth ariannol hirdymor yn y
dyfodol gydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac,
wrth gwrs, bydd yn destun ymgynghoriad llawn, a fydd yn rhoi cyfle
i faterion fel hwn gael eu hystyried yn llawn ac i unrhyw amodau
priodol gael eu gosod ar gymorth ariannol.

Argymhelliad 22. Dylai'r
Gweinidog egluro i ba
ddiben y mae'n ceisio
pwerau i gyflwyno taliadau
ac o dan ba amgylchiadau y
mae'n rhagweld y bydd yn
eu defnyddio. Dylai unrhyw
gynigion sy'n deillio o'r
darpariaethau hyn fod yn
destun ymgynghoriad ac
asesiad cynhwysfawr o'r
effaith ariannol.

Derbyn
Mae'r pŵer hwn yn sicrhau ein bod yn gyson â phob gweinyddiaeth
yn y Bil, gan roi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i
osod taliadau am gyflawni swyddogaethau penodol.
Mae'r pŵer wedi'i gyfyngu i “Swyddogaeth forol berthnasol” sy'n
golygu swyddogaeth sy'n ymwneud â'r canlynol—
(a) cwotâu pysgota;
(b) sicrhau bod gweithgareddau pysgota masnachol yn cael eu
cynnal yn gyfreithlon; (c) cofrestru prynwyr a gwerthwyr pysgod
gwerthiant cyntaf;
(d) tystysgrifau dalfeydd ar gyfer mewnforio ac allforio pysgod.
Hoffwn nodi'n glir iawn, ar hyn o bryd, nad oes unrhyw gynlluniau i
gyflwyno unrhyw daliadau o dan y pŵer hwn. Felly, ni allaf roi
unrhyw amgylchiadau lle y gallwn ddefnyddio'r pŵer hwn ac
eithrio'r prif feysydd am y byddai unrhyw gynigion yn cael eu
datblygu mewn cydweithrediad â'r diwydiant pysgota a
rhanddeiliaid ehangach.
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Mae'n bwysig ein bod yn gallu adennill y costau i'r cyhoedd lle mae
diwydiannau ac unigolion yn elwa ar ddefnyddio adnoddau naturiol
cyhoeddus. Fodd bynnag, mae'n rhaid gwneud hyn mewn ffordd
deg a chynaliadwy, ar ôl ymgynghori a chynnal asesiad
cynhwysfawr o'r effaith ariannol. Oherwydd effaith COVID-19 a'r
posibilrwydd na ddeuir i unrhyw gytundeb â'r UE ar ddiwedd y
flwyddyn, mae'n debygol na fydd y pwerau hyn yn cael eu
defnyddio am beth amser eto.
O ganlyniad, rwy'n cytuno'n llawn ei bod yn briodol ac yn
angenrheidiol iawn bod unrhyw gynigion sy'n codi yn destun
ymgynghoriad ac asesiad cynhwysfawr o'r effaith ariannol.
Argymhelliad 23. Dylai'r
Gweinidog nodi pa
gyfleoedd a fydd ar gael i'r
Senedd a rhanddeiliaid
ystyried Gorchmynion a
wneir o dan bwerau eang
adrannau 134A a 134B o
Ddeddf y Môr a Mynediad i'r
Arfordir 2009, fel y'i
mewnosodwyd gan Atodlen
9 i Fil 2019-21, a chraffu
arnynt.

Derbyn
Bydd adran 135 o Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009, fel y'i
diwygiwyd gan Fil Pysgodfeydd y DU, yn darparu i bob gorchymyn
a wneir o dan adrannau 134A a 134B gael ei gyhoeddi gan
Weinidogion Cymru, gan sicrhau bod popeth yn agored ac yn
dryloyw.
At hynny, mae Gorchmynion a wneir o dan adran 134A a 134B, yn
ddarostyngedig i ofynion ymgynghori, oni bai eu bod yn cael eu
hystyried yn orchmynion brys. Byddwn yn parhau i weithio'n agos
gyda rhanddeiliaid wrth ddatblygu unrhyw bolisi newydd ac yn
cymhwyso polisi ymgynghori Llywodraeth Cymru wrth arfer y
pwerau hyn, yn y ffordd arferol. Byddwn yn fodlon ysgrifennu at y
Pwyllgor cyn unrhyw ymgynghoriad o'r fath.
Ar gyfer gorchmynion brys, nid yw'r gofynion ymgynghori yn
gymwys. Mae hyn oherwydd eu natur frys. Fodd bynnag, mae'r
gofynion hysbysu yn gymwys o hyd a chaiff unrhyw Orchymyn
ei gyhoeddi gan Weinidogion Cymru er mwyn ei ddwyn i sylw
unrhyw unigolyn y mae'n debygol y bydd yn effeithio arno, a gall
y bobl hynny gyflwyno sylwadau i Weinidogion Cymru.

