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10 Mehefin 2020 
 

 
Annwyl Mick,  
 
Offeryn Statudol Led-led y DU – Rheoliadau Taliadau Uniongyrchol (Terfynnau Uchaf) 
2020 
 
Rwy’n ysgrifennu i’ch hysbysu bod Llywodraeth y DU wedi gwneud yr offeryn statudol uchod 
o dan bwerau a amlinellir yn Rheoliad (UE) Rhif 1307/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor o 17 
Rhagfyr 2013 gan sefydlu rheolau ar gyfer taliadau uniongyrchol i ffermwyr o dan gynlluniau 
cymorth o fewn fframwaith y polisi amaethyddol cyffredin (sy’n cael eu cynnwys mewn deddf 
ddomestig drwy adran 1 y Ddeddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 
2020.    
 
Mae’r Offeryn Statudol (OS) hwn yn weithdrefn gadarnhaol sy’n diwygio terfyn uchaf 
cenedlaethol a therfyn uchaf net y DU ar gyfer blwyddyn 2020 yn unig.     Defnyddir y terfynau 
ariannol hyn i gyfrifo taliadau i ffermwyr o dan y cynlluniau Taliadau Uniongyrchol.   
 
Mae’r OS hwn yn gwneud yr addasiadau angenrheidiol i barhau i sicrhau bod Cynllun 
Taliadau Uniongyrchol y Polisi Amaethyddol Cyffredinol (“PAC”) yn parhau i fod yn weithredol 
ar gyfer blwyddyn cynllun 2020, unwaith y bydd y DU yn ymadael â’r UE.   
 
Mae’r OS a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy’n nodi effeithiau y diwygiadau ar 
gael yma:  
 

http://www.legislation.gov.uk/cy/ukdsi/2020/9780111196779  
 
O ran unrhyw effaith a gaiff yr OS ar gymhwysedd deddfwriaethaol y Cynulliad ac/neu 
gymhwysedd deddfwriaethol Gweinidogion Cymru, rwy’n cadarnhau bod y Polisi 
Amaethyddol Cyffredin (“PAC”) a’i weithrediad yng Nghymru yn bwnc sydd wedi’i ddatganoli.   
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Caiff y gyfraith ei diwygio fel a ganlyn:  
 
Rheoliad (UE)   Rhif. 1307/2013 – sefydlu rheolau ar gyfer taliadau uniongyrchol i ffermwyr o 
dan gynlluniau cymorth o fewn fframwaith y polisi amaethyddol cyffredin (“y Rheoliad”) fel y 
mae’n rhan o gyfraith ddomestig o ganlyniad i Ddeddf Parhad Deddfwriaethol Taliadau 
Uniongyrchol.    
 
Mae’r OS yn addasu terfynau uchaf cenedlaethol a net 2020 ar gyfer y DU yn Atodiadau 2 a 
3 y Rheoliad gan ystyried Erthyglau 7A ac 14.   
Mae Erthygl 7A yn darparu y gall yr Ysgrifennydd Gwladol benderfynu cynyddu y terfynau 
uchaf cenedlaethol a net ar gyfer blwyddyn hawlio 2020 gan ystyried argymhellion Adolygiad 
Bew.    
 
Cafodd Adolygiad Bew, ynghylch dyrannu cyllid cymorth i ffermydd, ei gyhoeddi ym mis Medi 
2019.  Mae’r OS yn diwygio’r terfyn uchaf cenedlaethol a net i adlewyrchu canfyddiadau 
Adolygiad Bew.  Yn unol ag argymhellion Adolygiad Bew, cytunodd Llywodraeth y Du y byddai 
ffermwyr yr Alban yn derbyn €60.42 miliwn yn ychwanegol a ffermwyr Cymru €6.12 miliwn yn 
ychwanegol dros gyfnod o ddwy flynedd, 2020-22. Mae’r terfyn uchaf ar gyfer blwyddyn 
hawlio 2020 yn Atodiadau 2 a 3 wedi eu haddasu i ystyried y cynnydd hwn.   
 
Mae Erthygl 14 yn galluogi’r awdurdodau perthnasol i sicrhau bod hyd at 15% ar gael o’u 
cyfran hwy o’r terfyn uchaf cenedlaethol ar gyfer blwyddyn hawlio 2020 fel cymorth 
ychwanegol ar gyfer mesurau o dan ddatblygu gwledig.  Penderfynodd Llywodraeth Cymru 
drosglwyddo 15% o’r cronfeydd fel bod modd sicrhau bod rhain ar gael at fesurau datblygu 
gwledig.  Dyma’r un dull ag a ddefnyddiwyd yn y blynyddoedd hawlio blaenorol, ac mae’n 
helpu i gadw’r sefyllfa fel y mae.  Mae’r terfynau uchaf ar gyfer blwyddyn hawlio 2020 yn 
Atodiadau 2 a 3 wedi eu haddasu i ystyried y gostyngiad dilynol i’r terfynau uchaf.   

 
Mae Gweinidogion Cymru wedi cydsynio i Lywodraeth Cymru wneud y cywiriadau hyn yn 
gysylltiedig, ac ar ran, Cymu er mwyn effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur 
dechnegol y diwygiadau.  Mae y diwygiadau wedi eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw 
wyro o’r polisi.  Mae’r newidiadau hyn yn sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i weithredu wedi 
i’r DU ymadael â’r UE.    

 
Rwyf yn anfon copi o’r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd 
a Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.    
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 
 
 
 
 
 
 


