
Nodiadau i gyd-fynd â chais am drwydded i bysgota am gocos a chregyn gleision (yn y 
cyfnod o 1 Medi 2022 i 31 Awst 2023) yn ardal Gogledd Cymru (o’r Parlwr Du i Drwyn 
Cemaes) yn unol â Gorchymyn Cocos a Chregyn Gleision (Ardal Benodedig) (Cymru) 
2011 (S.I. 2011/1988)  

Mae’r trwyddedau a gyhoeddwyd yn 2021 yn dod i ben ar 31 Awst 2022. 

I. Os oes gennych drwydded ddilys ar gyfer 2021/22 ac am ei hadnewyddu ar gyfer 
2022/23:  

1. Dylech lenwi’r ffurflen cais am drwydded a’i dychwelyd i Ebost: 
MilfordHavenFisheriesOffice@llyw.cymru  

2. Rhaid anfon rhif eich Tystysgrif Hyfforddiant Diogelwch Casglwyr Blaendraeth 
gyda'ch cais. 

3. Hefyd rhaid i chi anfon tystiolaeth o’ch cyfeiriad, fel copi o fil domestig diweddar. 

4. Rhaid i chi anfon DAU lun pasbort diweddar gyda’ch llofnod ar y cefn.  

 

II.  Os nad oedd gennych drwydded ar gyfer 2021/2022 ac yn adnewyddu cais NEU yn 
gwneud cais am y tro cyntaf: 

1) Dylech lenwi’r ffurflen cais am drwydded a’i dychwelyd i Ebost: 
MilfordHavenFisheriesOffice@llyw.cymru  

2) Noder na fyddwch yn derbyn trwydded yn awtomatig ac efallai y byddwch yn cael 
eich rhoi ar restr aros. Os bydd hynny’n digwydd byddwn yn eich hysbysu am eich 
safle ar y rhestr aros. 

3) Rhaid anfon rhif eich Tystysgrif Hyfforddiant Diogelwch Casglwyr Blaendraeth 
gyda'ch cais.(Ni fyddwch yn derbyn eich trwydded newydd nes i ni gael tystiolaeth 
eich bod wedi cwblhau cwrs Hyfforddiant Diogelwch Casglwyr Blaendraeth.)  

4) Cadwch gopi o’ch Tystysgrif Hyfforddiant Diogelwch Casglwyr Blaendraeth yn 
ddiogel; efallai y gofynnwn am gael ei gweld fel tystiolaeth. 

5) Hefyd rhaid i chi anfon tystiolaeth o’ch cyfeiriad, fel copi o fil domestig diweddar. 

6) Rhaid i chi anfon DAU lun pasbort diweddar gyda’ch llofnod ar y cefn.  

 

GWYBODAETH GYFFREDINOL 

Caiff casglwyr oedd â thystysgrifau yn 2021/22 eu hadnewyddu ar gyfer y flwyddyn nesaf.  

Yn ogystal â deiliaid presennol sydd am adnewyddu’u trwyddedau, ceir cyhoeddi 40 trwydded 
ychwanegol o’r rhestr aros. Caiff pob cais cymwys am drwydded newydd (yn hytrach nag 
adnewyddu) eu hychwanegu yn y drefn y’u derbynnir, at restr 2021. Rhoddir y 40 trwydded 
newydd i’r 40 ymgeisydd nesaf ar y rhestr aros. 

 

Bydd trwyddedau a gyhoeddir o dan Orchymyn Cocos a Chregyn Gleision (Ardal Benodedig) 
(Cymru) 2011 ond yn berthnasol i ardaloedd penodol a ddiffinnir ym mhob trwydded. Mae hyn 
i sicrhau bod y gwaith casglu cocos a chregyn gleision a ganiateir o dan y ddeddfwriaeth honno 
yn cydymffurfio â deddfwriaeth Ewropeaidd a domestig i ddiogelu’r amgylchedd morol. 

Dylid rhoi’r ystyriaeth briodol i is-ddeddfau cadw perthnasol hen Bwyllgor Pysgodfeydd Môr 
Gogledd Cymru a Gogledd Ddwyrain Lloegr sydd bellach yn cael yr un effaith â phe baent wedi’u 
gwneud gan Weinidogion Cymru mewn Offeryn Statudol.  
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