
 
Cyflwyno cofnodi dalfa ar gyfer cychod pysgota trwyddedig o dan 10 metr o 
hyd 
 

Roedd gofynion cofnodi dalfeydd i gael 
eu cyflwyno drwy amod trwydded cwch 
pysgota y mis Tachwedd yma. Fodd 
bynnag, mae adborth gan y diwydiant 
wedi awgrymu, oherwydd yr amseru a 
goblygiadau ychwanegol Brexit, y 
byddai unrhyw newidiadau ar hyn o 
bryd yn dod â heriau ychwanegol i 
bysgotwyr.  O ganlyniad, rydym wedi 
ymateb trwy wneud y penderfyniad i 
oedi gyda'r newid yn yr amod ar y 
drwydded tan Chwefror 2020.  

 
Bydd pysgotwyr yn cael eu gwahodd o hyd i gofrestru ar y system o fis Tachwedd 
2019, ond bydd ganddynt bellach gyfnod ymgyfarwyddo estynedig. Hoffwn annog 
pysgotwyr i nodi eu dewisiadau unwaith y byddant wedi derbyn y gwahoddiad ac i 
ddechrau defnyddio'r cymhwysiad cyn gynted â phosibl. Rydym yn gobeithio y bydd 
hyn yn rhoi amser i bysgotwyr arfer â'r cymhwysiad cyn i'r amod yn y drwydded ddod 
i rym. 
 
Byddwn yn parhau i ddefnyddio mesurau, pan yn bosibl, i sicrhau ein bod yn helpu 
pysgotwyr, ac oherwydd hynny, rydym yn cynnig amrywiol opsiynau hyfforddi.   
 
Gellir gwylio fideo sy'n dangos sut i gofrestru yma. Pan fydd pysgotwr yn barod i 
gofnodi ei ddalfa, gellir gwylio fideo yn dangos sut i ddefnyddio'r dull cofrestru hwn 
yma. Mae rhagor o wybodaeth i'w gweld yma.  
 
Bydd canolfan gyswllt ar gael i'r pysgotwyr hynny fydd angen cymorth digidol o fis 
Tachwedd 2019. Bydd galwadau'n cael eu hateb rhwng 9am - 5pm, o ddydd Llun tan 
ddydd Gwener. Ar adegau eraill, bydd gwasanaeth awtomatig yn y ganolfan a gall 
bysgotwyr adael cofnodion dalfeydd dros y ffôn.  
 
Rhif y ganolfan gyswllt yw 0300 0203 788 (Ni fydd galwadau i rifau 03 yn costio mwy 
na chost ar y gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02 ac mae'n rhaid iddynt gyfrif tuag 
at unrhyw funudau sy'n cael eu cynnwys yn yr un modd â rhifau 01 ac 02). 
 
Am ragor o wybodaeth am fanteision cofnodi dalfeydd a chanlyniad yr ymgynghoriad 
diweddar, cliciwch yma. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ue1BxFKnik
https://www.youtube.com/watch?v=PBZXAayw5Pk
https://www.gov.uk/guidance/record-your-catch
https://consult.defra.gov.uk/mmo/consultation-on-the-introduction-of-catch-recordin/

