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YMGYNGHORIAD MESURAU RHEOLI CREGYN MOCH 2020 – DIWYGIADAU 

ARFAETHEDIG 

Yn 2020 cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad cyhoeddus ar fesurau rheoli 

gwenith arfaethedig newydd i warchod stociau a sicrhau cynaliadwyedd pysgodfa 

cregyn moch Cymru:  

https://llyw.cymru/mesurau-rheoli-cregyn-moch-2020-estyniad 

Roedd y mesurau hyn yn cynnwys: 

• Cynllun awdurdodi ar gyfer pob cwch yn y DU sy'n cymryd cregyn moch gyda 

photiau ym mharth Cymru, a 

• Terfyn dal blynyddol (ACL) ar gyfanswm y cregyn moch y gellir eu cymryd o barth 

Cymru, a 

• Cap glanio misol hyblyg ar gyfer llongau awdurdodedig. 

 

Derbyniodd yr ymgynghoriad 61 o ymatebion ac roedd y rhan fwyaf ohonynt o blaid y 

mesurau arfaethedig. Mae dadansoddiad o'r ymatebion ar gael ar wefan Llywodraeth 

Cymru:  

https://llyw.cymru/mesurau-rheoli-cregyn-moch-2020-estyniad 

 

Ysgrifennaf atoch i roi gwybod i chi am ddatblygiadau pellach o'r cynigion a nodir yn 

yr ymgynghoriad, yn benodol: 

1. Tymor cyntaf y bysgodfa cregyn moch a ganiateir fydd 2022 

Roedd ymgynghoriad 2020 yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i weithredu'r drefn 

rheoli cregyn moch newydd yn 2021. Roedd effaith Brexit a Covid-19 wedi golygu 

ein bod bellach yn gweithio tuag at y tymor pysgota cregyn moch cyntaf a ganiateir 

gan ddechrau ar 1 Mawrth 2022. 

2. Bydd angen manylion meistr y llong fel rhan o'r cais am drwydded 

Nododd Blwch 1 yr ymgynghoriad y bydd angen manylion perchennog y llong ar y 

ffurflen gais am awdurdodiad cregyn moch. Yn ogystal, bydd angen manylion meistr 

y llong hefyd fel rhan o'r cais os ydynt yn wahanol i'r perchnogion. 
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3. Bydd adroddiad blynyddol cyntaf yr arolwg stoc ar gael yn hydref 2022 nid 

gwanwyn 2021 fel y soniwyd yn yr ymgynghoriad. 

 

4. Bydd adroddiadau cryno blynyddol ar stoc ar gael erbyn dechrau mis 

Tachwedd bob blwyddyn. Yn dilyn cyngor pellach gan wyddonwyr pysgodfeydd, 

bydd yr adroddiad cryno blynyddol ar stoc yn cael ei ddosbarthu ddechrau mis 

Tachwedd bob blwyddyn yn hytrach na mis Gorffennaf fel y nodir ym mlwch 2 yr 

ymgynghoriad. Bydd yr amser ychwanegol hwn yn caniatáu cynnal asesiad mwy 

cynhwysfawr. Bydd swyddogion yn ymgynghori â darpar ddeiliaid awdurdodiad ar 

gynnwys yr adroddiad cryno yn ystod mis Tachwedd cyn penderfynu ar yr ACL 

newydd a'i gyhoeddi.  

 

5. Bydd Systemau Monitro Cychod (VMS) yn ofynnol o 2023 ymlaen. Ni fydd 

angen VMS gweithredol yn nhymor cyntaf y bysgodfa fel a nodir yn yr ymgynghoriad. 

Fodd bynnag, bydd yn ofynnol i bob cwch sy'n pysgota am gregyn moch ym mharth 

Cymru gael VMS gweithredol gyda chyfnod rhwng cyfathrebu o 10 munud o 2023 

ymlaen. 

 

6. Bydd angen trwydded cregyn moch ddilys ar bob cwch sy'n pysgota am 

gregyn moch ym mharth Cymru (y DU neu dramor).  Nawr bod y fframwaith 

rheoleiddio a deddfwriaethol ar ôl Brexit wedi'i benderfynu gallwn gadarnhau y bydd 

angen trwydded ar bob cwch sy'n pysgota'n fasnachol am gregyn moch ym mharth 

Cymru. 

Ysgrifennaf atoch i ofyn am eich sylwadau ar y canlynol: 

7. Bydd yr ACL yn cael ei osod gan ddefnyddio data asesu stoc hanesyddol a 

chyfredol.  Nododd yr ymgynghoriad y byddai terfyn dal blynyddol y blynyddoedd 

cyntaf ar gyfer pysgodfa'r cregyn moch yn cael ei osod ar 5298 tunnell yn seiliedig ar 

ddata dal hanesyddol, ac ar ôl hynny byddai'r ACL yn cael ei osod gan ddefnyddio 

asesiadau stoc cregyn moch. Yn dilyn cyngor pellach gan wyddonwyr pysgodfeydd, 

defnyddir glaniadau hanesyddol a data asesu stoc cyfredol i lywio'r broses o bennu'r 

ACL a all barhau i fod yn 5298 tunnell y tu hwnt i'r flwyddyn gyntaf. 

Mae Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi am y newidiadau 

uchod, fodd bynnag, os ydych yn dymuno gwneud unrhyw sylwadau, rhoddir 

gwybodaeth am sut i wneud hynny isod. 

 

Sut i ymateb 

Os hoffech ymateb, mae croeso i ymateb ar unrhyw ffurf ysgrifenedig a gellir ei e-

bostio atom yn MarineandFisheries@llyw.cymru neu ei anfon i'r cyfeiriad post a 
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roddir isod. Os ydych yn anfon e-bost, dylech gynnwys yr ymadrodd 'Gwelliant 

Mesurau Rheoli Cregyn Moch 2020' yn y blwch pwnc. 

Gwelliant Mesurau Rheoli Cregyn Moch 2020 
Marine and Fisheries Division 
Welsh Government Office 
Sarn Mynach 
Llandudno Junction 
Conwy 
LL31 9RZ 
 

Bydd ymatebion yn dod i law am gyfnod o un mis calendr, a rhaid iddynt gyrraedd 

erbyn 29 Gorffennaf fan hwyrach. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu ofyn am gopi papur o'r ymgynghoriad neu 

ragor o wybodaeth am gynnwys yr ymgynghoriad ei hun, cysylltwch â'r is-adran Môr 

a Physgodfeydd gan ddefnyddio'r manylion a nodir isod.  

 

Yn gywir 

 

 

 

 

Mark Tilling 

Polisi Pysgodfeydd  

Is-adran y Môr a Physgodfeydd 

Ffôn: 03000 259198 

 

 


