
 
MEMORANDWM CYDSYNIAD OFFERYN STATUDOL  

 
Rheoliadau Deddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad 

Deddfwriaethol) 2020 (Diwygiadau Canlyniadol) 2020 
 

1. Gosodir y Memorandwm Cysyniad Offeryn Statudol hwn o dan Reol 
Sefydlog 30A.2. Yn ôl Rheol Sefydlog 30A, mae’n rhaid gosod 
Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol, a chaniateir i Gynnig 
Cydsyniad Offeryn Statudol gael ei gyflwyno gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru (“y Cynulliad”), os yw offeryn statudol y DU yn 
gwneud darpariaeth, mewn perthynas â Chymru, sy’n diwygio 
deddfwriaeth sylfaenol sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad. 

 
2. Gosodwyd Rheoliadau Deddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad 

Deddfwriaethol) 2020 (Diwygiadau Canlyniadol) 2020 gerbron Senedd y 
DU ar 28 Ebrill 2020. Mae’r Rheoliadau ar gael yn: 

 
http://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2020/463/made 

 
Crynodeb o’r Rheoliadau a’u hamcan  
 
3. Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau canlyniadol sydd eu hangen 

o ganlyniad i Ddeddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad 
Deddfwriaethol) 2020 (“Deddf 2020”).  
 

4. Gwnaeth Deddf 2020 ymgorffori deddfwriaeth Taliadau Uniongyrchol yr 
UE ar y Diwrnod Ymadael – yn hytrach nag ar ddiwedd y Cyfnod 
Gweithredu. Bydd y Rheoliadau hyn yn sicrhau yr ymdrinnir â 
deddfwriaeth Taliadau Uniongyrchol yr UE a ddargedwir yn yr un modd â 
deddfwriaeth o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“Deddf 
2018”).  

 
5. Mae ffermwyr ledled y DU wedi cynllunio ar sail y ffaith y bydd y cynllun 

Taliadau Uniongyrchol ar gyfer 2020 yn parhau yn ddi-dor, ac y byddant 
yn derbyn taliad. Mae’n bwysig nad oes unrhyw doriad yn y taliad ar gyfer 
ffermwyr, gan y gallai hyn gael effaith ddifrifol ar eu hyfywedd ariannol.   

 
6. Mae’r Rheoliadau y mae’r Memorandwm hwn yn ymwneud â nhw yn 

amrywio o ran y tiriogaethau y maent yn berthnasol iddynt. Mae Deddf 
Dehongli 1978 a Deddf Offerynnau Statudol 1946 yn berthnasol i Gymru a 
Lloegr yn unig. O ran y diwygiad sy’n ymwneud â Deddf Deddfwriaeth 
(Cymru) 2019, mae Rheoliad  4 yn berthnasol i Gymru yn unig. 

 
7. Mae’r Offeryn Statudol y mae’r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 

wedi cael ei osod o dano yn ymwneud ag ef wedi cael ei osod yn Senedd 
y DU o dan y weithdrefn negyddol, a bydd yn dod yn gyfraith yn awtomatig 
oni bai y derbynnir gwrthwynebiad gan y naill Dŷ Senedd neu’r llall. Os 
nad oes gwrthwynebiad o’r fath, bydd y darpariaethau sy’n diwygio’r 

http://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2020/463/made


ddeddfwriaeth sylfaenol y cyfeirir atynt yn y Memorandwm hwn yn dod i 
rym ar 30 Ebrill 2020. 

 
Darpariaethau i’w gwneud gan y Rheoliadau y ceisir cydsyniad ar eu 
cyfer 
 
8. Mae Rheoliadau 2, 3 a 4 yn gwneud diwygiadau canlyniadol i Ddeddf 

Dehongli 1978 (p. 30), Deddf Offerynnau Statudol 1946 (p. 36) a Deddf 
Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (dccc 4) i sicrhau bod Deddf Taliadau 
Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 a deddfwriaeth yr 
UE wedi’i hymgorffori o dan y Ddeddf honno yn cael eu trin yn yr un ffordd 
â deddfwriaeth yr UE wedi’i hymgorffori o fewn cyfraith ddomestig o dan 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 
 

9. Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod y darpariaethau a ddisgrifir ym 
mharagraff 8 yn fater sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 
Mae amaethyddiaeth a’r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn faterion 
datganoledig, ac nid ydynt wedi eu cadw yn Atodlen 7A i Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006. Yn flaenorol gosodwyd Cynnig Cydsyniad 
Deddfwriaethol mewn perthynas â Deddf Taliadau Uniongyrchol (Parhad 
Deddfwriaethol) 2020 yn ei chyfanrwydd.  

 
Pam mae’n briodol i’r Rheoliadau wneud y ddarpariaeth hon?  
 
10. Fel yr amlinellir ym mharagraff 3, mae angen gwneud nifer o ddiwygiadau 

canlyniadol o ganlyniad i Ddeddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr 
(Parhad Deddfwriaethol) 2020, deddf sy’n berthnasol i’r DU gyfan, i 
sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i fod yn hygyrch ac yn weithredol.   
 

11. Mae Llywodraeth Cymru o’r farn ei bod yn briodol ac yn gymesur ymdrin 
â’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn, oherwydd ehangder y tiriogaethau y 
mae’r deddfiadau sy’n cael eu diwygio yn berthnasol iddynt. Hefyd, mae 
gwneud y diwygiadau canlyniadol angenrheidiol mewn un offeryn yn helpu 
i hyrwyddo hygyrchedd y gyfraith yn ystod y cyfod hwn o newid.   

 
Goblygiadau ariannol  

 
12. Ni ddisgwylir unrhyw oblygiadau ariannol yn gysylltiedig â’r Rheoliadau 

hyn ar gyfer Llywodraeth Cymru. 
 
 
Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
 
Ebrill 2020 


