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Annwyl Lesley, 

 

Yn dilyn cyhoeddi Brexit a'n tir, cytunodd y Pwyllgor i wneud darn byr o waith i asesu’r 

risgiau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â dull seiliedig ar ganlyniadau o weithredu’r cynllun 

Nwyddau Cyhoeddus, a nodwyd yn yr ymgynghoriad.  

Er mwyn llywio ein gwaith, cynhaliwyd sesiynau tystiolaeth gydag academyddion, 

cynrychiolwyr o NFU Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru, RSPB, Ymddiriedolaeth Bywyd 

Gwyllt Cymru, a'r rhai sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chyflwyno cynlluniau seiliedig ar 

ganlyniadau.  

Gellir crynhoi'r tair neges allweddol a ddeilliodd o'n gwaith fel a ganlyn -  

• Datblygu cynlluniau - y newid o'r taliadau sylfaenol i'r ddau gynllun taliadau 

arfaethedig, gan gynnwys cynllun taliadau am nwyddau cyhoeddus, yw'r newid 

mwyaf arwyddocaol i’r dull o gefnogi’r sector amaethyddiaeth am dros 40 mlynedd. 

Bydd angen cyflwyno'r Cynllun Nwyddau Cyhoeddus ar raddfa nas gwelwyd o'r 

blaen. Bydd hyn yn gofyn am waith modelu a chynlluniau peilot manwl ac 

ymgysylltiad â'r diwydiant i sicrhau bod y cynlluniau'n addas i'w diben; 

• Gweithredu - mae'r amserlen ar gyfer dechrau'r broses o drosglwyddo i'r cynlluniau 

newydd (sy'n dechrau yn 2020) yn fyr iawn, yn erbyn cefndir o ansicrwydd digynsail 

(y bydd peth ohono’n cael effaith uniongyrchol ar y sector amaethyddiaeth, megis 

trefniadau masnachu yn y dyfodol); a hefyd 

• Cyllid - mae diffyg eglurder ynghylch sut y bydd y cynlluniau arfaethedig yn cael eu 

hariannu ar ôl 2020.  

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor wedi cynnal ymchwiliad yn flaenorol i Ddyfodol Rheoli Tir 

yng Nghymru, a oedd yn ystyried taliadau a chymorth yn y dyfodol i ffermwyr Cymru 

unwaith y bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ('UE'). Yn ein hadroddiad, daethom 

i'r casgliad y dylai Llywodraeth Cymru archwilio'r potensial ar gyfer cyflwyno 

mecanweithiau cymorth sy'n sail i gynhyrchu bwyd o safon uchel a chyflawni canlyniadau 

cynaliadwy. Gwnaethom nifer o argymhellion i'r perwyl hwnnw.  

Gan adeiladu ar yr adroddiad, rydym wedi nodi'r materion allweddol a godwyd mewn 

tystiolaeth fanylach ar gynlluniau seiliedig ar ganlyniadau yr hoffem eu dwyn i’ch sylw. 
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Credwn fod angen archwilio'r materion hyn ymhellach fel rhan o ddatblygiad parhaus y 

cynlluniau arfaethedig.  

Datblygu cynlluniau 

Modelu a chynlluniau peilot 

Mynegodd Undeb Amaethwyr Cymru bryder dwys bod y cynigion a nodir yn y ddogfen 

ymgynghori, yn eu geiriau hwy yn “untried, untested, unmodelled and unpiloted” a chan 

hynny, bod dim dealltwriaeth am yr effeithiau economaidd neu amgylcheddol. Esboniodd, 

mewn cymhariaeth, fod modelu helaeth wedi'i wneud ar gyfer cynigion cynllun blaenorol y 

Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Roedd hyn yn cynnwys asesiad o'r effaith ar fusnesau 

unigol ac ar wahanol leoliadau daearyddol. Roedd y canfyddiadau wedi dangos “with most 

of the models, [there were] huge movements of money for certain areas, which would have 

had very catastrophic impacts for those areas”.  

Roedd consensws y dylid sefydlu cynlluniau peilot cyn neu yn ystod y cyfnod pontio i 

helpu i lywio datblygiad a gweithrediad y cynllun arfaethedig.  

A allwch chi ddarparu gwybodaeth am y gwaith modelu a fydd yn cael ei wneud i 

oleuo datblygiad cynigion manwl ar gyfer y cynllun Nwyddau Cyhoeddus, gan 

gynnwys yr amserlenni a fydd yn cael eu dilyn a'r adnoddau sydd ar gael i gefnogi'r 

gwaith hwn.  

Hoffem i chi egluro pryd rydych chi'n bwriadu sefydlu cynlluniau peilot, ar ba raddfa, 

a sut y byddant yn cael eu hariannu.  

A allwch egluro pam nad ydych wedi gwneud unrhyw asesiad o effaith bosibl eich 

cynlluniau arfaethedig, cyn i chi gynnal eich ymgynghoriad Can you explain why you 

haven’t undertaken any assessment of the potential impact of your proposed 

schemes, before you undertook your consultation? 

Ymgysylltu a chydweithio 

Roedd tystion yn cytuno y bydd ymgysylltu a chydweithio wrth ddatblygu cynlluniau yn 

ganolog i'w llwyddiant. Fe bwysleision nhw’r angen am ddull o’r gwaelod i fyny, a oedd yn 

dibynnu ar lefel uchel o ymwneud gan ffermwyr a mewnbwn gan y gymuned wledig 

ehangach. 

Pwysleisiodd tystion fod gan ffermwyr gyfoeth o wybodaeth a phrofiad, a’u bod yn deall 

pa ganlyniadau y gellir yn rhesymol eu cyflawni ar eu tir. Dylid harneisio hyn wrth 

ddatblygu cynlluniau a nodi canlyniadau priodol.  

Canfu gwerthusiad o Dartmoor Farming Futures fod ymwneud gan ffermwyr â’r broses o 

ddylunio cynlluniau yn gallu arwain at well perchnogaeth ar eu cytundebau a dealltwriaeth 

amdanynt sydd, yn ei dro, yn arwain at well canlyniadau. Mae hyn hefyd yn berthnasol i 

ymwneud gan ffermwyr â mesur a monitro canlyniadau. 



 

Mae'r cynlluniau y cyfeirir atynt mewn tystiolaeth gan gynnwys Rhaglen Burren, Dartmoor 

Farming Futures a Chynllun Taliadau Amaeth-Amgylcheddol Gogledd Swydd Efrog 

(RBAPS) wedi llwyddo i ennyn ymgysylltiad ffermwyr a rheolwyr tir â phob cam o'r gwaith 

datblygu. Fodd bynnag, mae'r cynlluniau hyn yn tueddu i fod ar raddfa fach. Credwn y 

bydd ailadrodd y llwyddiant hwn ar y raddfa sy'n ofynnol ar gyfer cynllun cenedlaethol yn 

her.  

A allwch chi ddarparu gwybodaeth sy’n egluro sut yr ydych yn bwriadu cynnwys 

ffermwyr a rheolwyr tir wrth ddatblygu cynlluniau ac, yn benodol, wrth ddatblygu 

cynlluniau peilot cychwynnol?  

Mynediad at gynlluniau 

Roedd undebau ffermio yn mynnu y bydd y cynllun arfaethedig yn disodli'r Cynllun 

Taliadau Sylfaenol fel y brif ffrwd incwm i ffermwyr. Felly, mae'n rhaid iddo fod yn hygyrch i 

ffermwyr ar draws yr holl sectorau amaethyddol ac ardaloedd daearyddol.  

Pwysleisiodd tystion yr angen i sicrhau nad yw'r cynllun arfaethedig yn rhoi tenant-

ffermwyr dan anfantais. Yn benodol, byddai'n bwysig ystyried sut orau i wobrwyo ffermwyr 

â thenantiaethau tymor byr wrth gyflawni canlyniadau hirdymor.  

Disgwyliwn i waith modelu a chynlluniau peilot yn y dyfodol gael eu defnyddio i 

asesu i ba raddau y mae’r cynllun arfaethedig yn hygyrch i ffermwyr ar draws 

sectorau amaethyddol ac ardaloedd daearyddol.  

Diffinio canlyniadau a dangosyddion 

Pwysleisiodd yr RSPB yr angen i sicrhau bod canlyniadau'n adlewyrchu ymrwymiadau i 

dargedau rhyngwladol, er enghraifft, newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â blaenoriaethau 

lleol. Lle bo hynny'n bosibl, dylid datblygu a chytuno ar ganlyniadau mewn cydweithrediad 

â chymunedau lleol. Nododd yr RSPB fod y Cynllun Rheoli Cynaliadwy yn enghraifft 

gadarnhaol o weithio ar y cyd i ddarparu prosiectau ar raddfa’r dirwedd. 

Mynegwyd barn debyg gan yr Athro Christie a awgrymodd fod cynlluniau seiliedig ar 

ganlyniadau yn rhoi cyfle ar gyfer mwy o leoliaeth, lle gellid datganoli penderfyniadau, er 

enghraifft, i Barciau Cenedlaethol neu awdurdodau lleol, a’r rheiny’n cael eu goleuo gan 

gymunedau lleol.  

Roedd consensws cryf y dylai'r canlyniadau gael eu diffinio'n glir a bod yn hawdd i’w deall. 

Pwysleisiodd tystion bwysigrwydd nodi dangosyddion priodol a chadarn i asesu effaith y 

cynllun. Eglurodd yr Athro Christie fod rhai dangosyddion yn haws i'w mesur nag eraill. Er 

enghraifft, mae dangosyddion bioamrywiaeth yn dueddol o fod yn haws i'w mesur na 

dangosyddion sy’n ymwneud â lliniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd neu ansawdd dŵr. 

Galwodd Dr Hockley am linell sylfaen reoleiddiol glir er mwyn gwobrwyo rheolwyr tir am 

ychwanegedd. 



 

Cododd Undeb Amaethwyr Cymru bryderon ynghylch "loteri codau post" lle roedd risg y 

gallai rhai ffermwyr fod ar eu colled oherwydd prosesau ecolegol sydd y tu hwnt i'w 

rheolaeth. Clywsom, am y rheswm hwn, nad oedd nifer yr adar ar y tir yn cael ei 

ddefnyddio fel dangosydd yng Nghynllun Taliadau Amaeth-Amgylcheddol seiliedig ar 

Ganlyniadau Gogledd Swydd Efrog (RBAPS). Amlygodd Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt 

Cymru yr angen i ystyried graddfa'r dalgylch cyfan yn hytrach na bod yn rhy ddiffiniol, gan 

ystyried prosesau ecolegol ac atebion seiliedig ar natur ar raddfa’r dirwedd. 

Rydym yn disgwyl i ddangosyddion gael eu diffinio'n glir, bod yn hawdd i’w deall a 

bod yn deg. Dylid eu datblygu a'u cytuno ar y cyd â chymunedau lleol a rheolwyr tir 

er mwyn sicrhau dealltwriaeth a chefnogaeth. 

A allwch chi egluro pryd yr ydych yn bwriadu cyflwyno cynigion gerbron ar gyfer 

llinell sylfaen reoleiddiol newydd, ac a fydd unrhyw linell sylfaen reoleiddiol newydd 

ar waith cyn bod y cynllun Nwyddau Cyhoeddus yn cael ei gyflwyno.  

Taliadau 

Un o'r pryderon allweddol a godwyd gan undebau ffermio oedd effaith taliadau seiliedig ar 

ganlyniadau ar incwm ffermwyr, ac ar eu gallu i gynllunio a buddsoddi yn eu busnesau.  

Roedd Undeb Amaethwyr Cymru yn mynnu y byddai taliadau amrywiol rhwng 

blynyddoedd yn "anochel" pe bai taliadau'n gysylltiedig â chyflwyno canlyniadau. 

Pwysleisiodd y bydd cyflawni canlyniadau yn dibynnu ar nifer o newidynnau allanol sydd y 

tu hwnt i reolaeth ffermwyr (er enghraifft, tywydd eithafol). 

Mynegwyd pryder y gallai'r cynllun arfaethedig i bob pwrpas gosbi ffermwyr sydd â hanes 

hir o gyflawni canlyniadau amgylcheddol cadarnhaol trwy arferion rheoli tir da. 

Pwysleisiodd NFU Cymru yr angen i sicrhau bod y cynllun arfaethedig yn gwneud y 

canlynol: "reward what’s already on the farm, what farmers have already done and what 

they’re caring for”. Mynegwyd barn debyg gan Dr Hockley a'r RSPB.  

Pwysleisiodd tystion yr angen i roi gwobr deg i ffermwyr, a fyddai’n golygu bod angen 

strwythur taliadau sydd wedi’i fwriadu i gymell ffermwyr i gymryd rhan yn y cynllun 

arfaethedig.  

Amlygodd nifer o dystion anawsterau posibl sy'n gysylltiedig â thaliadau yn seiliedig ar 

ganlyniadau yn unig, o ystyried yr amser a gymer i newidiadau mewn arferion rheoli 

gyflawni canlyniadau. Byddai'n bwysig nodi sut y gellid cysylltu taliadau â chanlyniadau yn 

y tymor byr.  

Nid oedd yr un o'r cynlluniau y cyfeiriwyd atynt mewn tystiolaeth yn seilio taliadau ar 

ganlyniadau yn unig. Dywedodd yr Athro Christie fod y rhan fwyaf o gynlluniau seiliedig ar 

ganlyniadau yn fodelau ‘hybrid’, lle mae rhan o daliad yn gysylltiedig â chyflawni 

canlyniadau cytunedig a rhan yn daliad am gydymffurfio â chyfundrefn reoli ragnodedig. 

Eglurodd fod hyn yn lleihau'r risg i ffermwyr ac y gallai annog pobl i ymuno â’r cynllun. Ar 



 

hyn o bryd mae lefel y taliad yn aml yn seiliedig ar incwm a gaiff ei hepgor, y costau a gaiff 

eu hysgwyddo a'r hyfforddiant a gaiff ei gwblhau. Roedd hyn yn cael ei briodoli’n bennaf i 

reolau Ewropeaidd ar gyfer taliadau. 

Awgrymodd Dr Hockley y byddai model hybrid yn arbennig o bwysig yn gynnar yn y 

cynlluniau. Byddai hyn yn ei gwneud yn bosibl rhoi taliadau ar gyfer camau cynnar i, er 

enghraifft, sefydlu coetiroedd, a gallai'r cynlluniau ddatblygu’n raddol i fod â mwy o 

bwyslais ar daliadau seiliedig ar ganlyniadau wrth iddynt symud ymlaen a bod modd 

mesur canlyniadau.   

Hoffem wybod pa ystyriaeth rydych wedi’i rhoi i gyflwyno ‘model hybrid’, y clywsom 

ei fod yn gallu helpu i liniaru'r risgiau sy'n gysylltiedig â dull seiliedig ar ganlyniadau. 

 

Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth  

Cafwyd barn gymysg gan dystion wrth ystyried a fyddai cydymffurfio â Chytundeb 

Sefydliad Masnach y Byd ('WTO') ar Amaethyddiaeth yn rhwystr i'r cynllun arfaethedig.  

Dywedodd Undeb Amaethwyr Cymru y canlynol am y Cytundeb ar Amaethyddiaeth: “fairly 

explicit in what it doesn’t allow, which is payment above the income foregone 

measurement”. Mynegodd bryder difrifol nad yw Llywodraeth Cymru eto wedi mynd i'r 

afael â chwestiwn cydymffurfio galwodd am gamau pellach yn hyn o beth. Tynnodd Undeb 

Amaethwyr Cymru sylw at y ffaith y byddai diffyg sicrwydd yn golygu bod risg o her yn y 

dyfodol, a allai arwain at anghydfodau masnach hir. 

O dan Fil Amaethyddiaeth y DU (‘Bil y DU'), bydd Llywodraeth y DU yn gyfrifol am sicrhau 

bod holl bolisïau cymorthdomestig y DU yn cydymffurfio â Sefydliad Masnach y Byd. Bydd 

hefyd yn gyfrifol am bennu nenfydau ariannol yng Nghymru (a'r gwledydd datganoledig 

eraill) mewn perthynas â chymorth amaethyddol, ac am sefydlu proses benderfynu ar gyfer 

dosbarthu cymorth yn unol â meini prawf Sefydliad Masnach y Byd.  

Eglurodd NFU Cymru nad oedd yn glir sut y bydd Llywodraeth y DU yn ymdrin â'i 

chyfrifoldeb i sicrhau cydymffurfiaeth neu beth fydd goblygiadau hyn ar gyfer cyflawni'r 

cynllun arfaethedig. Dywedodd NFU Cymru, wrth i'r cynllun arfaethedig fynd yn ei flaen, y 

bydd yn hollbwysig sicrhau bod taliadau am ganlyniadau yn cael eu caniatáu uwchlaw 

incwm a hepgorwyd neu gostau a ysgwyddwyd.    

Rydym yn ymwybodol o'ch trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth y DU ynghylch y 

darpariaethau sy’n ymwneud â Sefydliad Masnach y Byd o fewn Bil y DU. Bydd y 

penderfyniadau hyn yn dwyn goblygiadau sylweddol i'r cynllun arfaethedig a'r dull o ran 

taliadau yn y dyfodol. Gan hynny, rydym yn gobeithio y doir i gytundeb gyda Llywodraeth 

y DU, a hynny fel mater o frys.  



 

Hoffem gael manylion am y gwaith yr ydych wedi'i wneud i’ch argyhoeddi eich hun y 

gellir cyflawni'r cynllun arfaethedig yn llwyddiannus yn unol â Chytundeb Sefydliad 

Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth.  

 

Gweithredu 

Amser 

Mynegodd undebau ffermio bryder ynghylch yr amserlenni arfaethedig ar gyfer 

gweithredu'r cynllun, yn enwedig o gofio nad oedd gwaith modelu manwl ac asesiadau o’r 

effaith wedi cael eu cwblhau eto ac nad oedd cynlluniau peilot wedi'u sefydlu eto. 

Eglurodd Undeb Amaethwyr Cymru fod Tir Gofal, y cynllun amaeth-amgylcheddol 

blaenorol, wedi cael ei dreialu dros gyfnod o saith mlynedd cyn ei weithredu'n llawn.  Yn yr 

un modd, eglurodd NFU Cymru fod diwygiadau blaenorol i’r PAC wedi'u gweithredu dros 

gyfnod o sawl blwyddyn.    

Awgrymodd NFU Cymru y dylai Llywodraeth Cymru ystyried estyn contractau presennol 

Glastir sydd i fod i ddod i ben yn 2018 a 2019, a fyddai'n rhoi mwy o amser i'r cynllun 

arfaethedig gael ei ddatblygu a'i brofi cyn ei weithredu.   

Roedd Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru yn cydnabod yr angen am gyfnod pontio 

priodol. Fodd bynnag, mynegodd bryder ynghylch oedi cyn gweithredu ac ailadroddodd yr 

angen am gamau cyflym i fynd i'r afael â'r dirywiad cyflym mewn bioamrywiaeth.   

Mae Brexit a'n tir yn cynnwys cyfnod pontio arfaethedig o 2020 i 2025. Mae amserlen 

Llywodraeth y DU sy'n cyd-fynd â'r Bil Amaethyddiaeth yn awgrymu y bydd pontio yn 

Lloegr yn dechrau flwyddyn yn ddiweddarach yn 2021, ac y bydd y broses ddiwygio’n cael 

ei chwblhau erbyn 2027.  

Hoffem i chi esbonio pam yr ydych yn ceisio dechrau’r cyfnod pontio yn 2020, ac a 

yw hyn yn ymarferol, o ystyried eich ymrwymiad na fydd “dim newidiadau hyd nes 

bydd y cynlluniau newydd yn barod i gael eu cyflwyno”.  

Capasiti: 

Awgrymodd undebau ffermio na ddylid tanbrisio maint yr her wrth drosglwyddo i'r cynllun 

arfaethedig. Gofynnwyd a oes digon o allu gweinyddol ac ymgynghorol i gyflawni'r cynllun 

arfaethedig, yn enwedig o ystyried faint o geisiadau a ragwelir a'r amserlenni dan sylw.  

Yn ôl yr undebau ffermio, gallai fod cymaint â 25,000 o geisiadau o'i gymharu â'r 16,000 i 

17,000 o hawlyddion o dan y Cynllun Taliadau Sylfaenol. Mynegwyd pryder y byddai 

capasiti annigonol yn gallu arwain at oedi i ffermwyr o ran cael mynediad at  y cynllun, ac o 

ran cael taliadau. Cyfeiriodd Undeb Amaethwyr Cymru at yr anawsterau yn Lloegr wrth 

weithredu Cynllun Taliad Sengl yr UE ('SPS'). Roedd oedi wrth weinyddu taliadau wedi 

arwain at gosbau ariannol sylweddol. Yn ôl adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol, 



 

fe gododd yr anawsterau hyn, yn rhannol, am fod yr Asiantaeth Taliadau Gwledig wedi 

tanbrisio maint y gwaith y mae ei angen i weithredu Cynllun y Taliad Sengl.  

Dywedodd Dr Hockley bod y cynllun arfaethedig oedd “not that radical a departure from 

Glastir” a’i fod yn darparu ar gyfer diwygio pellach dros amser. Awgrymodd y byddai'r 

cyfnod pontio yn ddefnyddiol i ddarparu ar gyfer unrhyw addasiadau gweinyddol ac i fynd 

i'r afael ag unrhyw broblemau o ran capasiti.   

Hoffem gael manylion unrhyw waith a wnaed i asesu'r cynnydd posibl yn nifer y 

ceisiadau dan y cynllun arfaethedig. Hoffem gael sicrwydd pellach bod digon o 

gapasiti o fewn gwasanaethau cynghori cyfredol a Thaliadau Gwledig Cymru i sicrhau 

trosglwyddiad esmwyth i’r cynllun arfaethedig.  

 

Monitro 

Fel a nodwyd yn flaenorol, pwysleisiodd tystion bwysigrwydd cynnwys ffermwyr wrth 

fonitro canlyniadau. Mae hyn yn gwella dealltwriaeth am y cynllun, yn meithrin 

perchenogaeth ac yn cynyddu eu hymrwymiad.  

Mae tystiolaeth o'r gwerthusiad o gynlluniau presennol, gan gynnwys Rhaglen Burren, yn 

tynnu sylw at yr angen am hyfforddiant dwys ar fonitro canlyniadau ar gyfer cynghorwyr a 

ffermwyr.  

Eglurodd yr Athro Christie fod y mwyafrif o ffermwyr, mewn llawer o brosiectau peilot, yn 

gallu hunan-fonitro ar ôl blwyddyn, gyda chymorth byrdymor, ychwanegol yn ofynnol ar 

gyfer rhai. Mae hyfforddiant gloywi hefyd ar gael. Mae'r rhan fwyaf o gynlluniau yn cyfuno 

hunan-fonitro gydag asesiad ail neu drydydd parti. Mae'r dull cyfunol hwn wedi'i 

fabwysiadu'n llwyddiannus gan Dartmoor Farming Futures lle’r oedd cywirdeb yr 

hunanasesu tua 70%.  

Tynnodd yr RSPB sylw at gyfyngiadau Rhaglen Monitro a Gwerthuso gyfredol Glastir 

('GMEP'), yn enwedig diffyg dangosyddion priodol i fonitro newidiadau mewn 

rhywogaethau prin yn effeithiol. 

Hoffem gael eglurhad o rôl ffermwyr wrth fonitro canlyniadau o dan y cynllun 

Nwyddau Cyhoeddus arfaethedig. Hoffem hefyd fanylion unrhyw waith a wnaed, neu 

sydd yn yr arfaeth, i asesu gofynion hyfforddi ffermwyr i'w galluogi i gynnal 

hunanasesiadau, ac unrhyw ddadansoddiad o'r costau hyfforddi cysylltiedig.  

 

Cyllid 

Roedd yr ansicrwydd ynghylch cyllid yn y dyfodol ar gyfer rheoli tir yn bryder allweddol i 

gynrychiolwyr o'r sectorau amaethyddol ac amgylcheddol. Roeddent yn galw am arian 

diogel, hirdymor i roi hyder mewn cynlluniau yn y dyfodol, sicrwydd i ffermwyr, ac i sicrhau 

gwelliannau amgylcheddol pendant.  



 

Mynegodd Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru bryder y bydd y cynllun arfaethedig, o 

dan drefniadau cyllido yn y dyfodol, yn cystadlu am gyllid gyda blaenoriaethau 

gwleidyddol a chyhoeddus eraill, megis iechyd ac addysg. Pwysleisiodd Ymddiriedolaeth 

Bywyd Gwyllt Cymru a'r RSPB yr angen i’r cynlluniau ddangos gwerth am arian a dal dŵr yn 

wyneb mwy o graffu cyhoeddus. Roeddent o'r farn y byddai dull seiliedig ar ganlyniadau 

yn helpu i gyflawni hyn. Mynegwyd barn debyg gan yr Athro Christie. 

Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth y DU i ddiogelu cyllid cyffredinol ar gyfer 

cymorth ffermydd y DU tan ddiwedd y Senedd yn 2022.  Bydd trefniadau ariannu yn y 

dyfodol yn y tymor byr a'r tymor hwy yn dibynnu ar gydweithio effeithiol rhwng y DU a 

Llywodraeth Cymru. Mae gennym bryderon difrifol, felly, bod Llywodraeth y DU wedi dewis 

peidio ag ymgysylltu’n llawn â chi cyn sefydlu'r panel cynghori annibynnol i ystyried sut y 

caiff y cyllid hwn ei ddosbarthu.  

Rydym yn nodi cynnig Llywodraeth y DU i adael i gynrychiolydd ar ran Cymru 

eistedd ar y panel. Disgwyliwn ichi fanteisio ar y cynnig hwn i wneud y gorau o gyfle 

Cymru i sicrhau cyllid teg ar gyfer cymorth amaethyddol. Bydd yn bwysig sicrhau 

bod enwebiad Llywodraeth Cymru yn ennyn hyder y sector. 

 

Byddai mabwysiadu'r cynllun Nwyddau Cyhoeddus arfaethedig yn golygu newid sylweddol 

i'r ffordd y cefnogir ffermwyr Cymru yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE, a diwedd y PAC yng 

Nghymru.  

Mae ein gwaith wedi amlygu maint yr her i Lywodraeth Cymru os bydd yn datblygu ac yn 

gweithredu cynllun sy'n gallu cyflawni'r amcanion a nodir yn Brexit a'n tir, erbyn diwedd y 

cyfnod diwygio.  

Byddem yn croesawu ymateb i'r materion a godir yn y llythyr hwn fan bellaf erbyn 

31 Ionawr 2019. 

Byddwch yn ymwybodol ein bod wrthi'n ystyried darpariaethau Cymru o fewn Bil 

Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU, gan gynnwys y rhai sy'n darparu ar gyfer gweinyddu a 

gweithredu'r cynllun Nwyddau Cyhoeddus arfaethedig. Byddwn yn adrodd ar y Bil 

ddechrau mis Ionawr.  

Yours sincerely, 

 

Mike Hedges AM 

Chair of Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee 


