
 

SL(5)484 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 

(Diwygio) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae Gorchymyn Pysgota Cregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019 (y Gorchymyn Diwygio) yn diwygio 

Gorchymyn Pysgota Cregyn Moch (Cymru) 2019 (y Prif Orchymyn) er mwyn cyfyngu cwmpas y 

gwaharddiad presennol ar gludo cregyn moch sy’n llai na’r maint lleiaf penodedig gan gychod pysgota’r 

DU ym mharth Cymru.  Yn benodol, caiff cychod pysgota’r DU eu hesemptio o’r gwaharddiad ar gludo 

cregyn moch sy’n llai na’r maint lleiaf penodedig ym mharth Cymru os nad ydynt wedi pysgota ym 

mharth Cymru yn ystod y daith bysgota honno.  Bydd y newid hwn yn effeithio ar nifer gyfyngedig iawn 

o bysgotwyr.  Bydd y Gorchymyn Diwygio hefyd yn gwneud mân ddiwygiad i destun y Prif Orchymyn 

trwy roi 'purpose' i 'purposes' yn erthygl 4. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn 

hwn. 

1.Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Mae adrannau 1(3) a (6) o Ddeddf Pysgod Môr (Cadwraeth) 1967 yn cynnwys y pwerau galluogi y 

dibynnir arnynt i wneud y Gorchymyn Diwygio.  Mae adran 20(3) o Ddeddf Pysgod Môr (Cadwraeth) 

1967 yn ei gwneud yn ofynnol i orchymyn a wneir o dan adran 1 gael ei osod gerbron Senedd y DU.  

Mae Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 yn trosglwyddo'r 

swyddogaeth gwneud gorchmynion i Weinidogion Cymru, ac yn rhinwedd paragraffau 30 a 33 o Atodlen 

11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rhaid gosod y Gorchymyn Diwygio gerbron y Cynulliad yn hytrach 

na Senedd y DU. 

Dewiswyd y weithdrefn anghywir ar gyfer y Gorchymyn Diwygio.  Mae'r pwerau galluogi yn ei gwneud yn 

ofynnol i'r Gorchymyn Diwygio gael ei osod ond nid ydynt yn ei gwneud yn ofynnol dilyn y weithdrefn 

negyddol.  Trwy ddilyn y weithdrefn negyddol gallai'r Gorchymyn Diwygio fod yn ddarostyngedig i’w 

ddiddymu gan y Cynulliad. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  

Mae'r Memorandwm Esboniadol yn esbonio mai pwerau i ddeddfu ar gyfer llongau o'r DU sy'n pysgota 

ym mharth Cymru yn unig sydd gan Lywodraeth Cymru ac y bydd y posibilrwydd o ddeddfu ar gyfer 



 

llongau nad ydynt yn llongau’r DU sy’n pysgota ym mharth Cymru yn cael eu hystyried yng ngoleuni’r 

cyd-destun deddfwriaethol newydd ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y pwynt technegol a nodir yn yr adroddiad CLAC ar Orchymyn 

Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019. Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y weithdrefn 

gywir yn cael ei dilyn ar gyfer Gorchmynion a wneir o dan Ddeddf Pysgod Môr (Cadwraeth) 1967 yn y 

dyfodol. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 6 Ionawr 2020 ac mae'n 

cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd uchod a nodwyd a hefyd i dynnu sylw at 

faterion sy'n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE. 

 


