PYSGODFA GOCOS ABER Y TAIR AFON 2021
HYSBYSIAD CYHOEDDUS
a gyhoeddwyd yn unol ag
Is-ddeddf 24 (Cau Pysgodfeydd Cregyn am Gyfnod Dros Dro) a wnaed gan gyn Bwyllgor
Pysgodfeydd Môr De Cymru
CODI'R HYSBYSIAD CAU DROS DRO YNG NGWELY COCOS LLANSTEFFAN,
GWENDRAETH, LLANISMEL A THAN-Y-LAN
MAE GWEINIDOGION CYMRU YN HYSBYSU, yn unol ag Is-ddeddf 24 (Cau Pysgodfeydd
Cregyn am Gyfnod Dros Dro), a wnaed gan gyn Bwyllgor Pysgodfeydd Môr De Cymru , bod yr
hysbysiad i gau'r gwelyau cocos (Cerastoderma edule) yn:
Llansteffan fel y'i diffinnir isod ("gwelyau cocos Llansteffan”) wedi'i godi am gyfnod dros dro er
mwyn caniatáu casglu cocos ar llanw sengl Dydd Mercher a Dydd Iau (o 00.01 bore Dydd Mercher
tan 23.59 nos Iau) ac ar y penwythnos (o 00:01 bob bore Sadwrn tan 23:59 bob nos Sul), i
ddechrau am 00:01 ar 24 Tachwedd 2021 tan 23:59 ar 31 Rhagfyr 2021
Gwendraeth fel y'i diffinnir isod ("gwelyau cocos Gwendraeth") wedi'i godi am gyfnod dros dro er
mwyn caniatáu casglu cocos ar llanw sengl ar benwythnosau yn unig (o 00:01 bob bore Sadwrn
tan 23:50 bob nos Sul), i ddechrau am 00:01 ar 24 Tachwedd 2021 tan 23:59 ar 31 Rhagfyr 2021.
Llanismel a Than-y-lan fel y'i diffinnir isod ("gwelyau cocos Llanismel a Than-y-lan”) wedi'i godi
am gyfnod dros dro er mwyn caniatáu casglu cocos ar Llanw Sengl ar ddydd Mercher a dydd Iau
yn unig (o 00:01 bob bore Mercher tan 23:59 bob nos Iau), i ddechrau am 00:01 ar 24 Tachwedd
2021 tan 23:59 ar 31 Rhagfyr 2021.
SYLWER : Mae'r holl welyau cocos eraill yn ardal Aber y Tair Afon, fel y'i diffinnir isod ("yr
Ardal") yn parhau ar gau at ddiben hela cocos, hynny o 00:01 ar 1 Mai 2021 tan 23:59 ar 30
Ebrill 2022 yn unol â Hysbysiad Cau Is-ddeddf 24 dyddiedig 30 Ebrill 2021.
Oni bai iddo gael caniatâd ysgrifenedig Gweinidogion Cymru ymlaen llaw, ni chaiff unrhyw
un bysgota am gocos, eu symud ymaith, eu cymryd neu darfu arnynt, mewn unrhyw
bysgodfa sydd wedi ei chau yn unol ag Is-ddeddf 24 a wnaed gan gyn Bwyllgor
Pysgodfeydd Môr De Cymru.
Rhoddir yr hysbysiad hwn o dan awdurdod y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd
Cymru, a’r Trefnydd, un o Weinidogion Cymru.
Dyddiad yr Hysbysiad: 24 Tachwedd 2021
Nodiadau:
1. Deddfwriaeth arall. Yng ngwelyau cocos Llansteffan, Gwendraeth, Llanismel a Than-y-lan rhaid i unrhyw un
sy'n pysgota neu'n ceisio pysgota am gocos, eu symud ymaith, eu cymryd neu geisio eu cymryd neu darfu
arnynt, yn unol â'r Hysbysiad hwn, gydymffurfio hefyd â phob deddfwriaeth arall sy'n berthnasol i'r gweithgaredd
hwnnw yn y lle hwn.
2. Cyfanswm y Ddalfa a Ganiateir. Ar hyn o bryd, cyfanswm y ddalfa a ganiateir yng Ngwelyau Cocos
Llansteffan y nifer yw 1000 o dunelli; Gwendraeth y nifer yw 200 o dunelli; ar gyfer Llanismel a Than-y-

Lan y nifer yw 700 o dunelli. Pan fydd y ddalfa honno wedi'i dal, caiff y bysgodfa ei chau. Rhaid gwneud hyn
i gydymffurfio ag ymrwymiadau amgylcheddol Gweinidog Cymru.
3. Llanw Sengl. Dim ond y Dŵr Isel agosaf at ganol dydd (Amser Lleol) y dylid ei bysgota. Os oes amheuaeth
ynghylch pa Ddŵr Isel sy'n briodol yna dylid dewis Dŵr Isel cyntaf y dydd i leihau'r risg i gasglwyr sy'n
gysylltiedig â llongau sy'n dychwelyd o'r gwelyau cocos o dan oriau'r tywyllwch.
4. Trwyddedau. Heb ragfarnu ystyr cyffredinol Nodyn 1, rhaid bod gan unrhyw un sydd am bysgota am gocos,
eu cymryd neu eu symud ymaith o Wely Cocos Llan-y-bri, Gwendraeth, Llanismel a Than-y-lan drwydded a
roddwyd yn unol ag Is-ddeddf 47 Pwyllgor Pysgodfeydd Môr De Cymru (Trwydded i Gymryd Cocos yn Aber y
Tair Afon) a rhaid gwneud hynny yn unol â'r amodau yn y drwydded honno.
5. Oriau golau dydd. Eto, heb ragfarnu ystyr cyffredinol Nodyn 1, mae Is-ddeddf 21 (Gwahardd Casglu Cocos
yn y Nos) a wnaed gan gyn Bwyllgor Pysgodfeydd Môr De Cymru yn darparu na chaiff unrhyw un bysgota am
gocos na'u cymryd yn yr ardal hon rhwng hanner awr ar ôl machlud a hanner awr cyn y wawr ar y diwrnod
canlynol.
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