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Annwyl Mick,  
 
Offeryn Statudol y DU - Rheoliadau Cyllido, Rheoli a Monitro Taliadau Uniongyrchol 
(Diwygio) 2020 
 
Rwy'n ysgrifennu atoch i'ch hysbysu bod Llywodraeth y DU wedi gwneud yr offeryn statudol 
uchod o dan bwerau a nodwyd yn Neddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad 
Deddfwriaethol) 2020. 
 
Mae'r OS brys hwn a wnaed o dan y weithdrefn gadarnhaol, yn mynd i'r afael â methiannau 
cyfraith yr UE sydd wedi'i dargadw i weithredu'n effeithiol a hefyd â diffygion eraill sy'n deillio 
o'r ffaith bod y DU wedi ymadael â'r UE.     
 
Mae Rheoliadau 2020 yn gwneud yr addasiadau sy'n angenrheidiol i barhau i sicrhau bod 
trefniadau cyllido, rheoli a monitro Cynlluniau Taliadau Uniongyrchol y Polisi Amaethyddol 
Cyffredin yn parhau i weithredu ar gyfer blwyddyn y cynllun 2020 ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.  
 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, 
i'w gweld yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments 

Mewn cysylltiad ag unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad a/neu ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru, gallaf gadarnhau bod y 
Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gweithrediad y polisi hwnnw yng Nghymru, yn fater 
datganoledig. 
 
Mae'r gyfraith sy'n cael ei diwygio fel a ganlyn:  
 

 Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 17 Rhagfyr 2013 
ar gyllido, rheoli a monitro'r polisi amaethyddol cyffredin a diddymu Rheoliadau'r 
Cyngor (EEC) Rhif 352/78, (EC) Rhif 165/94, (EC) Rhif 2799/98, (EC) Rhif 814/2000, 
(EC) Rhif 1290/2005 ac (EC) Rhif 485/2008. 
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 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 907/2014 dyddiedig 11 Mawrth 2014 sy'n 
ategu Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas ag 
asiantaethau talu a chyrff eraill, rheolaeth ariannol, clirio cyfrifon, gwarannau a'r 
defnydd o'r ewro. 

 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 908/2014 dyddiedig 6 Awst 2014 sy'n 
pennu rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor mewn perthynas ag asiantaethau talu a chyrff eraill, rheolaeth ariannol, clirio 
cyfrifon, rheolau o ran gwiriadau, gwarannau a thryloywder. 

 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 809/2014 dyddiedig 17 Gorffennaf 2014 
sy'n pennu rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop 
a'r Cyngor mewn perthynas â'r system weinyddu a rheoli integredig, mesurau datblygu 
gwledig a thrawsgydymffurfio. 

 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 640/2014 dyddiedig 11 Mawrth 2014 sy'n 
ategu Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â'r 
system weinyddu a rheoli integredig, ac amodau ar gyfer gwrthod neu dynnu yn ôl 
taliadau a chosbau gweinyddol sy'n gymwys i daliadau uniongyrchol, cymorth datblygu 
gwledig a thrawsgydymffurfio. 

 
 
Heblaw am bedair swyddogaeth, mae'r holl swyddogaethau gweinyddol yn cael eu 
trosglwyddo i Weinidogion Cymru o ran Cymru yn ddilyffethair. 
 
Mae pedair o swyddogaethau gweinyddol y gellir ond eu harfer gan yr awdurdodau perthnasol 
(“relevant authorities”) (Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon) ar y cyd - sef Erthyglau 
7 ac 111(1) o Reoliad (EU) 1306/2013, ac Erthygl 4(1) a (3) o Reoliad Gweithredu'r Comisiwn 
(EU) 908/2014. Mae'r swyddogaethau hyn yn cael eu hystyried yn rhai trosiannol wrth ystyried 
sefydlu fframwaith gyffredin ar gyfer amaethyddiaeth.  
 
Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o 
ran, ac ar ran, Cymru am resymau'n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd 
natur dechnegol y diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes 
unrhyw wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn 
parhau i weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.  

 
Rwy’n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit a Gweinidog yr 
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.   
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  

 


