
 

SL(5)543 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin 

(Taliadau i Ffermwyr) (Coronafeirws) (Cymru) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn addasu cymhwysiad deddfwriaeth Taliadau Uniongyrchol yr UE a ddargedwir a 

deddfwriaeth ddomestig i ymestyn y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno a diwygio Ffurflen Cais Sengl y 

Polisi Amaethyddol Cyffredin, ceisiadau am gymorth, hawliadau am daliadau a hysbysiad o drosglwyddo 

hawliau ar gyfer blwyddyn hawlio 2020. 

Rhaid i ffermwyr sydd am wneud cais am Daliadau Uniongyrchol neu gyllid Datblygu Gwledig gyflwyno’r 

Ffurflen Cais Sengl, cais am gymorth neu hawliad am daliad erbyn dyddiad a nodir mewn deddfwriaeth, 

sef 15 Mai ar hyn o bryd. Yna, mae ffenestr lle gall ffermwyr wneud newidiadau i’r eitemau a gyflwynwyd 

– sef y Ffurflen Cais Sengl, y cais am gymorth neu’r hawliad am daliad – os oes unrhyw wallau neu 

broblemau. 

Yn sgil y pandemig COVID-19, mae'r UE wedi cyhoeddi Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2020/501 

ar 6 Ebrill 2020 sy'n caniatáu i bob Aelod-wladwriaeth ddewis ymestyn y dyddiad cau ar gyfer y Ffurflen 

Cais sengl, cais am gymorth a hawliad am daliad i 15 Mehefin, sef estyniad o fis, ar gyfer blwyddyn 

hawlio 2020. Yna gellir newid y dyddiad ar gyfer diwygio’r eitemau a gyflwynwyd – sef y Ffurflen Cais 

Sengl, y cais am gymorth neu’r hawliad am daliad – o 31 Mai i 30 Mehefin. 

Yn wahanol i gyfreithiau eraill yr UE yn ymwneud â'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (“PAC”), nid yw’r 

newidiadau i ddeddfwriaeth Taliadau Uniongyrchol yr UE yn gymwys yn awtomatig yn ystod y Cyfnod 

Gweithredu. Felly, mae angen deddfwriaeth ddomestig i ddiwygio’r dyddiadau cau ar gyfer y Ffurflen 

Cais Sengl yng Nghymru. Mae cyfraith yr UE yn parhau i lywodraethu elfennau eraill y PAC, gan gynnwys 

y Rhaglen Datblygu Gwledig. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

1.Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Gwnaed y Rheoliadau hyn ar 29 Ebrill 2020 gan ddod i rym ar ddechrau 30 Ebrill 2020. Hefyd, gosodwyd 

y rheoliadau gerbron y Senedd ar 30 Ebrill 2020. Mae hyn yn golygu, i bob pwrpas, y gosodwyd y 

Rheoliadau gerbron y Senedd ar ôl iddynt ddod i rym. Mae hyn hefyd yn golygu na chadwyd at y 

confensiwn sy’n nodi na ddylai offerynnau statudol ddod i rym yn gynt na 21 diwrnod ar ôl dyddiad eu 

gosod.  



 

O dan adrannau 4(1) ac 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, mae’n ofynnol bod hysbysiad yn cael 

ei anfon at y Llywydd yn esbonio pam yr ystyriwyd bod angen i’r offeryn statudol ddod i rym cyn iddo 

gael ei osod gerbron y Senedd, a pham y torrwyd y confensiwn 21 diwrnod. Darparwyd yr hysbysiad gan 

y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 1 Mai 2020. 

Mae'r hysbysiad yn esbonio yr ystyriwyd bod “angen aros am Reoliadau Deddf Taliadau Uniongyrchol i 

Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 (Diwygiadau Canlyniadol) 2020 (“Rheoliadau 2020”) i’w gwneud 

cyn gwneud yr offeryn hwn i sicrhau eu bod yn cael eu dehongli yn yr un modd. Mae Rheoliadau 2020 yn 

gwneud y diwygiadau canlyniadol sy’n ofynnol o ganlyniad i Ddeddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr 

(Parhad Deddfwriaethol) 2020 ar sail y DU gyfan.” 

Mae'r hysbysiad hefyd yn egluro, oherwydd yr amserlen frys, na fu amser i gynnal ymgynghoriad ystyrlon 

neu Asesiad Effaith Rheoleiddiol. 

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu’r esboniad canlynol yn y Memorandwm Esboniadol sy’n 

cyd-fynd â’r Rheoliadau hyn: 

“Mae'r OS hwn yn cael ei wneud yn dilyn y Rheoliadau Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad 

Deddfwriaethol) 2020 (Diwygiadau Canlyniadol) 2020 (“Rheoliadau 2020”) er mwyn sicrhau parhad o ran 

dull gweithredu’r diffiniadau a dehongli. Mae Rheoliadau 2020 yn gwneud diwygiadau canlyniadol sy'n 

ofynnol o ganlyniad i Ddeddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 ar sail y DU 

gyfan. Lluniwyd Rheoliadau 2020 ar 27 Ebrill, wedi’i osod gerbron Senedd y DU ar 28 Ebrill 2020 a byddant 

yn dod i rym ar 30 Ebrill 2020. 

Daw'r offeryn hwn i rym ar 30 Ebrill 2020 er mwyn sicrhau eglurder ynghylch dyddiadau cyflwyno, ac felly 

ni fyddwn yn cadw at y confensiwn 21 diwrnod.” 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Nid yw Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru yn cael ei lywodraethu gan gyfraith yr UE mwyach o 

ganlyniad i Erthygl 137 o'r Cytundeb Ymadael. Gwnaeth Deddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad 

Deddfwriaethol) 2020 ymgorffori deddfwriaeth yr UE sy’n llywodraethu cynlluniau Taliadau Uniongyrchol 

PAC 2020 i gyfraith ddomestig ar y diwrnod ymadael. Yn wahanol i gyfreithiau eraill yr UE yn ymwneud 

â'r PAC, nid yw newidiadau i ddeddfwriaeth Taliadau Uniongyrchol yr UE yn gymwys yn awtomatig yn 

ystod y Cyfnod Gweithredu ac, felly, mae’n ofynnol bod deddfwriaeth ddomestig yn diwygio dyddiadau 

cau’r Ffurflen Cais Sengl yng Nghymru. Mae cyfraith yr UE yn parhau i lywodraethu elfennau eraill y PAC, 

gan gynnwys y Rhaglen Datblygu Gwledig. 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 18 Mai 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r Senedd yn 

unol â'r pwynt adrodd uchod a nodwyd a hefyd i dynnu sylw at faterion sy'n codi o ganlyniad i 

ymadawiad y DU â'r UE. 

 


