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9 Rhagfyr 2021 
 

  
 
 
 
Annwyl Paul,  
 
Ar 7 Rhagfyr, llofnodais Orchymyn Trwyddedau Pysgota am Gregyn y Moch (Cymru) 2021. 
Pwrpas y Gorchymyn yw diogelu cregyn y moch ym mharth Cymru a sicrhau bod y 
bysgodfa’n gynaliadwy trwy ei rheoli mewn ffordd addasol. 
  
Mae’r Gorchymyn yn effeithio ar holl gychod pysgota trwyddedig y DU a thramor sydd am 
bysgota am gregyn y moch ym Mharth Cymru ac yn rhoi’r canlynol ar y statud: 
  

Trwyddedau – bydd angen trwydded flynyddol gydag amodau ar unrhyw un sy'n 
pysgota am gregyn y moch â chewyll ym mharth Cymru. O 2023, codir ffi am y 
drwydded. 
  
Cyfnod y Drwydded - bydd tymor pysgota blynyddol y drwydded yn para o 00:01 1 

Mawrth bob blwyddyn tan 23:59 ar ddiwrnod olaf mis Chwefror y flwyddyn ganlynol. 

 

Terfyn Dalfa Blynyddol (ACL) – Bydd Terfyn Dalfa Blynyddol (ACL) o 5298 o 

dunelli ar gyfer y fflyd drwyddedig dros gyfnod y drwydded gyntaf. Bydd arolygon 

blynyddol o gregyn y moch yn casglu data i bennu terfynau dalfeydd blynyddol y 

dyfodol ar sail gwir lefel y stoc. 

 
Terfyn Dalfa Misol Hyblyg (MCL) – Bydd pob deiliad trwydded yn cael yr un MCL 
mewn unrhyw fis penodol.  
Ffurflenni Dalfa Misol – Bydd gofyn i bawb sydd â thrwydded gyflwyno ffurflen o 
fanylion cywir dalfa ei gwch.  
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Bydd rhagor o fanylion am y Gorchymyn ar gael ar llyw.cymru o 14 Rhagfyr 2021.   
 
Cofion, 
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