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Annwyl Lesley, 

Trafod Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU 

Yn ei gyfarfod ar 10 Hydref, trafododd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion 

Gwledig ei ddull ar gyfer trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ('y Memorandwm') o 

ran Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU.  

Nodwn fod y Bil yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru roi cymorth ariannol i reolwyr tir a'r sector 

amaethyddol ar ôl i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r Bil hefyd yn rhoi pwerau i 

Weinidogion Cymru symleiddio'r system gyfredol o daliadau uniongyrchol; dirwyn taliadau 

uniongyrchol i ben cyn i'r fath daliadau derfynu ar ddiwedd y cyfnod pontio ar gyfer 

amaethyddiaeth; a chyflwyno system gymorth newydd i'r sector.  

I helpu i lywio ein gwaith, hoffem gael rhagor o fanylion a/neu eglurhad, yn ychwanegol at yr hyn a 

geir yn y Memorandwm, ar y materion canlynol:  

Cwestiwn 1. Pam mae angen y darpariaethau Cymreig yn y Bil, o gofio ymrwymiad 

Llywodraeth Cymru i gyflwyno Bil Amaethyddiaeth Cymru?  

Cwestiwn 2. Beth yw'r goblygiadau i Lywodraeth Cymru, rheolwyr tir a'r sector amaethyddol 

yng Nghymru o beidio â chynnwys y darpariaethau Cymreig yn y Bil? 

Mae’r Memorandwm yn nodi mai “[p]werau dros dro yw'r pwerau sy'n cael eu cymryd i 

Weinidogion Cymru, tan llunio ein deddfwriaeth sylfaenol ein hunain” a bydd “y pwerau hynny'n 

cael eu defnyddio tan i Fil Amaethyddiaeth Cymru gael ei gyflwyno yn y Cynulliad”, cyn diwedd y 

Pumed Cynulliad. Yn eich tystiolaeth i'r Pwyllgor ar 18 Gorffennaf 2018, dywedsoch wrthym eich 

bod yn cynllunio ar y sail y bydd Bil wedi cwblhau ei daith drwy'r Cynulliad erbyn diwedd y 

Cynulliad hwn.  



 

Cwestiwn 3. A allwch chi roi rhagor o fanylion ar yr amserlen y mae Llywodraeth Cymru yn 

gweithio iddi mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth Cymru, yn benodol, pryd ydych chi'n 

rhagweld y bydd y Bil yn cwblhau ei daith drwy'r Cynulliad? 

Cwestiwn 4. Sut y mae’r Bil yn adlewyrchu natur gyfyngedig y darpariaethau Cymreig o ran 

amser, fel y’u cynigir? 

Nodwn fod y pwerau a roddir i Weinidogion Cymru yn cynnwys rhai a fydd yn galluogi i 

Weinidogion ddirwyn i ben ac yn y diwedd derfynu'r taliadau uniongyrchol a wneir o dan y cynllun 

talu sylfaenol.  

Cwestiwn 5. Pam mae angen y pwerau hyn, o gofio bod Llywodraeth Cymru yn dal i 

ymgynghori ar ei chynigion ar gyfer diwygio rheoli tir yng Nghymru ac mae heb gyhoeddi 

eto benderfyniad terfynol ar system cymorth ariannol ar gyfer y dyfodol?  

Cwestiwn 6. A oes unrhyw fathau o daliadau na ellid eu gwneud o dan y pwerau hyn? O dan 

y pwerau hyn, a ellid gwneud taliadau uniongyrchol i ffermwyr o dan gynllun Cymreig yn y 

dyfodol, pe bai hynny'n ddymunol? 

Cwestiwn 7. Sut mae'r darpariaethau yn cyd-fynd â'r cynigion a nodir yn ymgynghoriad 

Llywodraeth Cymru, Brexit a'n Tir? 

Cwestiwn 8. Mae'r Bil yn rhoi pwerau deddfu sylweddol a helaeth i Weinidogion Cymru, a 

bydd rhai ohonynt yn ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad negyddol. Sut ydych chi'n 

bwriadu sicrhau yr ymgynghorir â rhanddeiliaid yn iawn cyn i'r pwerau hyn gael eu 

defnyddio?   

Daw Bil y DU yn sgil ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar ei phapur gorchymyn, Health and 

Harmony: the future for food, farming and the environment in a Green Brexit, ac mae'n gosod 

fframwaith polisi amaethyddol i'r dyfodol ar gyfer Lloegr. Mae Llywodraeth y DU wedi egluro ei 

bwriad i ddirwyn taliadau uniongyrchol i ben erbyn diwedd 2028 a chyflwyno Cynllun Rheoli Tir 

Amgylcheddol newydd a fydd yn gwneud taliadau am nwyddau cyhoeddus. Bydd y Bil yn rhoi 

effaith i hyn.  

I raddau helaeth, mae'r darpariaethau Cymreig yn y Bil yn debyg i’r rhai sy'n berthnasol i Loegr. 

Fodd bynnag, nodwn fod pwerau ychwanegol yn cael eu darparu i Weinidogion Cymru i'w galluogi 

i gefnogi gweithgareddau economaidd, gan gynnwys y rheini ar yn y gadwyn gyflenwi.  

Er iddi nodi'n glir nad yw'r "PAC yn iawn i Gymru" a nodi y deuir â thaliadau uniongyrchol i ben, 

mae Llywodraeth Cymru yn dal wrthi'n ymgynghori ar ei chynigion ar gyfer diwygio, ac mae 

penderfyniad terfynol ar gynllun newydd eto i gael ei wneud.  

Cwestiwn 9. A allwch chi ymhelaethu ar yr haeriad yn y Memorandwm na fyddai cynnwys 

darpariaethau Cymreig ym Mil Amaethyddiaeth y DU yn cyfyngu ar y gwaith o lunio a 

gweithredu cynlluniau newydd yng Nghymru? 



 

Cwestiwn 10. Sut y gwnaethoch chi benderfynu at ba ddibenion y bydd Gweinidogion Cymru 

yn gallu rhoi cymorth ariannol fel y'i nodir yn Atodlen 3, Rhan 1, paragraffau 1(1) ac 1(2)? 

Cwestiwn 11. Mae Atodlen 3, Rhan 1, paragraff 1(1) yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru roi 

cymorth ariannol ar gyfer nwyddau cyhoeddus. Pryd ydych chi'n bwriadu defnyddio'r 

pwerau hyn ac at ba ddiben?  

Cwestiwn 12. Mae Atodlen 3, Rhan 1, paragraff 2(5) yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru 

ddirprwyo swyddogaethau ar gyfer rhoi cymorth ariannol i unrhyw berson arall. Pryd ydych 

chi'n bwriadu defnyddio'r pwerau hyn ac at ba ddiben?    

Yn y ddogfennaeth sy'n cyd-fynd â'i Bil Amaethyddiaeth, mae Llywodraeth y DU wedi darparu 

amserlen fanwl ar gyfer diwygio yn Lloegr. Mae'n dangos yn glir y bydd taliadau uniongyrchol yn 

cael eu dirwyn i ben rhwng 2021 a 2027 cyn eu terfynu ar ddiwedd y "cyfnod pontio amaethyddol 

yn Lloegr", h.y. 2028. Er bod Llywodraeth Cymru wedi nodi ei bod yn fwriad ganddi gyflwyno 

cynllun newydd a chwblhau diwygio rheoli tir erbyn 2025, mae'r cyfnod pontio amaethyddol i 

Gymru yn union fel y mae i Loegr. 

Cwestiwn 13. Pam mae'r cyfnod pontio amaethyddol yng Nghymru yn union fel y mae i 

Loegr, a Llywodraeth Cymru'n nodi ei bwriad i gwblhau'r gwaith diwygio erbyn 2025? 

Mae Atodlen 3, Rhan 2, paragraff 6 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru drwy reoliadau i ddiwygio 

deddfwriaeth ynghylch y cynllun y taliad sylfaenol "ar gyfer gwneud newidiadau, neu mewn 

perthynas â gwneud newidiadau, a fydd, ym marn Gweinidogion Cymru, yn symleiddio neu wella'r 

cynllun.  Bydd y rheoliadau hyn yn ddarostyngedig i weithdrefn penderfyniad negyddol. Darperir 

pwerau tebyg ym mharagraffau 9 a 10 mewn perthynas â chyllido, rheoli a monitro'r polisi 

amaethyddol cyffredin, a chymorth i'r cynllun datblygu gwledig. 

Cwestiwn 14. Beth yw ystyr "symleiddio neu wella" yng nghyd-destun y pwerau i 

Weinidogion Cymru addasu deddfwriaeth a ddarperir yn Atodlen 3, Rhan 2, paragraffau 6, 9 

a 10? 

Yn ein cyfarfod ar 4 Hydref 2018, gwnaethoch amlinellu eich pryderon ynghylch y darpariaethau 

hynny ym Mil y DU sy'n ymwneud â Chytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth ac am 

fethiant y Bil i fynd i'r afael â phryderon parhaus am yr Ardoll Cig Coch. Gwnaethom ysgrifennu 

atoch ar ôl hynny yn gofyn am gopi o'ch gohebiaeth ddiweddar ar y materion hyn â'r Ysgrifennydd 

Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. Hoffem gael y wybodaeth ddiweddaraf 

gennych am unrhyw gynnydd pellach a wneir o ran dwyn y materion hyn yn eu blaen.    

Ar bwynt ehangach, os caiff y darpariaethau Seisnig yn Rhannau 1 i 5 o'r Bil eu diwygio, 

hoffem ichi gadarnhau a fyddwch yn ceisio diwygiadau cyfatebol i unrhyw ddarpariaethau 

Cymreig cyfatebol. Ymhellach i hynny, hoffem ichi gadarnhau a ydych yn rhagweld cyflwyno 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol atodol pe bai Atodlen 3 yn cael ei diwygio. 



 

Yn olaf, rydym yn ymwybodol bod y Bil bellach wedi cyrraedd y cyfnod diwygio yn Nhŷ'r Cyffredin. 

Hoffem ichi roi amserlen ar gyfer hynt y Bil drwy'r Senedd, a hoffem gael sicrwydd gennych 

y bydd hyn yn caniatáu digon o amser i Lywodraeth Cymru drafod unrhyw ddiwygiadau y 

bernir eu bod yn angenrheidiol neu'n ddymunol.   

Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn ymateb i'r uchod erbyn 31 Hydref. Yn dibynnu ar yr ymateb, 

mae'n bosibl y bydd y Pwyllgor am eich gwahodd i roi tystiolaeth lafar mewn cyfarfod yn y dyfodol.   

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 


