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Annwyl Elin,  
 

Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau i Ffermwyr) (Coronafeirws) 
(Cymru) 2020 
 
Yn unol ag adrannau 4(1) a 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, fel y 
mewnosodwyd gan Atodlen 10, paragraff 3 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rwy’n rhoi 
gwybod ichi fod yr offeryn statudol hwn wedi ei osod gerbron y Cynulliad ar 30 Ebrill 2020 
wedi iddo ddod i rym ar ddechrau’r diwrnod hwnnw ac y daw i rym o fewn 21 o ddiwrnodau 
o ddyddiad ei osod. Mae’r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau ynghlwm er 
gwybodaeth.  
 
Rhaid i ffermwyr sy’n dymuno ymgeisio am Daliadau Uniongyrchol, a Chynlluniau Glastir 
gyflwyno Ffurflen y Cais Sengl (SAF), erbyn dyddiad sydd wedi’i bennu mewn deddfwriaeth 
– 15 Mai yw’r dyddiad hwnnw ar hyn o bryd. Mae yna gyfnod hefyd y gall ffermwyr wneud 
newidiadau i SAF, cais am gymorth neu hawliad am daliad a gyflwynwyd os oes unrhyw 
wallau neu ddiwygiadau, a hynny heb unrhyw gosb. 
 
O ganlyniad i bandemig COVID-19, mae’r UE wedi cyhoeddi Rheoliad Gweithredu gan y 
Comisiwn (UE) 2020/501 dyddiedig 6 Ebrill 2020 sy’n caniatáu i’r holl Aelod-wladwriaethau 
(gan gynnwys y DU mewn perthynas â Philer 2 – rhaglenni datblygu gwledig) ddewis ymestyn 
dyddiadau cau SAF, ceisiadau am gymorth a hawliadau am daliadau i fod un mis yn 
ddiweddarach i 15 Mehefin ar gyfer flwyddyn hawlio 2020. Mae’r dyddiad ar gyfer diwygio 
SAF, cais am gymorth neu hawliad am daliad a gyflwynwyd hefyd yn gallu cael ei ddiwygio o 
31 Mai i 30 Mehefin. Ystyrir y bydd hynny yn lleihau’r pwysau gweinyddol ar ffermwyr. 
 
Mae Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau i Ffermwyr) (Coronafeirws) (Cymru) 
2020 hefyd yn ychwanegu pythefnos i’r cyfnod hysbysu ar gyfer trosglwyddo a phrydlesu. 
Mae diwygio’r dyddiad cau hwn i 15 Mai o 30 Ebrill yn symud y dyddiad cau trosglwyddo i fod 
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mor hwyr â phosibl i gyd-fynd â’r 15 Mai (y dyddiad y mae’n rhaid i’r tir a ddatganwyd fod ar 
gael i’r ffermwr), ar gais y rhanddeiliaid. 
 
Roedd angen aros am Reoliadau Deddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad 
Deddfwriaethol) 2020 (Diwygiadau Canlyniadol) 2020 (“Rheoliadau 2020”) i’w gwneud cyn 
gwneud yr offeryn hwn i sicrhau eu bod yn cael eu dehongli yn yr un modd. Mae 
Rheoliadau 2020 yn gwneud y diwygiadau canlyniadol sy’n ofynnol o ganlyniad i Ddeddf 
Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 ar sail y DU gyfan. 
Gwnaed Rheoliadau 2020 ar 27 Ebrill,a osodwyd gerbron Senedd y DU ar 28 Ebrill 2020 a 
daethant i rym ar 30 Ebrill 2020. 
 
Gwnaethpwyd y Rheoliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau i Ffermwyr) 
(Coronafeirws) (Cymru) 2020 ar 29 Ebrill 2020, a daethant i rym ar ddechrau’r diwrnod ar 30 
Ebrill 2020, i sicrhau bod y dyddiadau cyflwyno yn eglur, a chawsant hefyd eu cyflwyno 
gerbron y Cynulliad ar 30 Ebrill 2020, wedi iddynt ddod i rym. 
 
Oherwydd yr amserlen frys, ni fu amser i gynnal ymgynghoriad ystyrlon neu Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol. Fodd bynnag, mae Memorandwm Esboniadol wedi ei lunio ac mae wedi’i osod, 
gyda’r Rheoliadau, yn y Swyddfa Gyflwyno. 
 
Mae’r Rheoliadau yn darparu amser ychwanegol i ffermwyr a thirfeddianwyr gyflwyno eu 
ffurflenni hawlio blynyddol, o ganlyniad i geisiadau a wnaed gan gynrychiolwyr o’r diwydiant i 
ddarparu hyblygrwydd tra bo’r DU yn gweithredu mesurau cadw pellter cymdeithasol 
oherwydd COVID-19. 
 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Mick Antoniw AC, 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Sian Wilkins, Pennaeth 

Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau 

Polisi a Deddfwriaeth.  

 
Yn gywir, 
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