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Pysgodfeydd ar gyfer Pysgod 
Cregyn a Thrwyddedu Morol

Y Cefndir

Mae’r Ddeddf yn cyflwyno darpariaethau ar gyfer rheoli pysgodfeydd cregyn a swyddogaethau 
trwyddedu morol.   

Pysgodfeydd ar gyfer Pysgod Cregyn 
Mae Gweinidogion Cymru yn gallu gwneud Gorchmynion Pysgodfeydd Unigol a Gorchmynion 
Rheoleiddio er mwyn rheoli pysgodfeydd cregyn. Mae Gorchymyn Pysgodfa Unigol yn caniatáu i’r 
grantî sefydlu pysgodfeydd cregyn a ffermio pysgod cregyn er ei fudd economaidd ei hun. Yn aml, 
wrth wneud hynny, mae’n creu cyfleoedd cyflogaeth yn yr ardal dan sylw.

Mae Gorchymyn Rheoleiddio yn caniatáu i’r grantî reoleiddio pysgodfa naturiol drwy roi hawlenni i 
bobl eraill bysgota am bysgod cregyn. 

Dim ond ychydig o Orchmynion Pysgodfeydd Unigol neu Orchmynion Rheoleiddio sydd ar waith yn 
nyfroedd Cymru, a phrin hefyd yw’r ceisiadau am orchmynion newydd o’r fath.

Diben y newidiadau deddfwriaethol arfaethedig yw sicrhau bod Gweinidogion Cymru yn gallu 
cydymffurfio â’r rhwymedigaethau sydd arnynt tra’n creu cyfleoedd i ddatblygu’r economi ar 
gyfer pysgodfeydd cregyn cynaliadwy yng Nghymru. Bydd pwerau newydd yn cynyddu gallu 
Gweinidogion Cymru i addasu’r modd y bydd Gorchmynion Pysgodfeydd Unigol neu Orchmynion 
Rheoleiddio yn cael eu rheoli, gan sicrhau, drwy wneud hynny, na fydd pysgodfa gregyn yn cael ei 
rhedeg mewn ffordd a fydd yn niweidio Safle Morol Ewropeaidd. 



Bydd y pŵer newydd cyntaf yn rhoi’r gallu i Weinidogion Cymru roi Hysbysiad Gwarchod Safle o 
dan amgylchiadau penodol os yw’n ymddangos iddyn nhw bod niwed wedi cael ei wneud, neu’n 
debygol o gael ei wneud, i Safle Morol Ewropeaidd. Bydd yn rhaid nodi ar yr Hysbysiad Gwarchod 
Safle y rheswm pam mae’n cael ei wneud, y camau y bydd yn rhaid eu cymryd, ac erbyn pryd 
y bydd yn rhaid i grantïon y Gorchymyn Pysgodfa Unigol neu’r Gorchymyn Rheoleiddio o dan 
sylw gymryd y camau hynny. Bydd yn ofynnol i’r grantïon gymryd pa gamau bynnag y bernir eu 
bod yn angenrheidiol er mwyn osgoi gwneud niwed i ardal gadwraeth Ewropeaidd. Bydd trefn 
apelio briodol yn cael ei sefydlu gan Dribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Rheoleiddio Cyffredinol), 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi. 

Bydd ail bŵer newydd hefyd a fydd yn galluogi Gweinidogion Cymru, ar ôl i Hysbysiad gael ei roi, i 
amrywio neu ddirymu’r Gorchymyn Pysgodfa Unigol neu’r Gorchymyn Rheoleiddio o dan sylw, ond 
dim ond er mwyn adlewyrchu gofynion yr Hysbysiad hwnnw.

Trwyddedu Morol 
Mae’r pwerau estynedig yn y Ddeddf yn galluogi’r awdurdod trwyddedu dros Gymru i godi tâl am 
waith sy’n gysylltiedig â gweinyddu’r drefn trwyddedu morol.

O estyn y pwerau sy’n ymdrin â ffioedd a chodi tâl am drwyddedu morol, bydd yr awdurdod 
trwyddedu yn gallu codi tâl am:

• Gynnig cyngor a chymorth, er enghraifft, ynglŷn â gwaith sy’n cael ei wneud cyn i gais gael ei 
gyflwyno; 

• Ymdrin â cheisiadau i amrywio neu drosglwyddo trwydded, neu i’w hatal dros dro neu ei 
dirymu; 

• Monitro trwydded forol, gan gynnwys asesu adroddiadau monitro, ymdrin â materion yn 
ymwneud â chyflawni amodau, a chynnal profion cydymffurfiaeth. 

Yr Amserlen 
Mae’r pwerau y mae’r Ddeddf yn ei roi i Weinidogion Cymru mewn perthynas â rheoli pysgodfeydd 
yn cael eu harfer ar sail ad hoc.

Mae adolygiad o ffioedd trwyddedu morol, sy’n cael ei reoli ar y cyd gan Lywodraeth Cymru 
a Cyfoeth Naturiol Cymru, yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Ar ôl i’r adolygiad hwnnw gael ei 
gwblhau ac ar ôl i’r Ddeddf gael Cydsyniad Brenhinol, byddwn yn ymgynghori ar gynigion ar gyfer 
trefn ffioedd newydd. Y nod, lle bo modd, fydd adennill costau’r gwasanaethau a ddarperir gan yr 
awdurdod trwyddedu wrth iddo gyflawni ei swyddogaethau trwyddedu morol.   

Rhagor o wybodaeth
Daeth y Ddeddf yn gyfraith ym mis Mawrth 2016. Gallwch ddarllen rhagor am y Ddeddf ei hun ar 
wefan Llywodraeth Cymru:  
www.llyw.cymru/deddfyramgylchedd 

Gallwch hefyd danysgrifio i gael ein e-fwletin misol drwy anfon e-bost at: 
NRBulletin@cymru.gsi.gov.uk 

    © Hawlfraint y Goron  2016       WG28345     ISBN digidol  978 1 4734 6282 3

http://www.llyw.cymru/deddfyramgylchedd
mailto:NRBulletin@cymru.gsi.gov.uk

