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1.  Disgrifiad 

Mae Rheoliadau Cymorth Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 
(Ymadael â'r UE) 2021 (“yr Offeryn”) yn gwneud diwygiadau i gyfraith yr UE a 
ddargedwir a chyfraith ddomestig sy'n llywodraethu'r rhaglen datblygu gwledig 
er mwyn rhoi fframwaith domestig ar waith i gyllido cynlluniau datblygu gwledig 
newydd yng Nghymru ar ôl diwedd Cyfnod Gweithredu'r UE a sicrhau bod y 
fframwaith yn effeithlon ac yn effeithiol.  
 

At hynny, mae'r Offeryn yn gwneud mân ddiwygiadau technegol i gyfraith yr UE 
a ddargedwir mewn perthynas â chynlluniau taliadau uniongyrchol er mwyn 
ymdrin â gwallau a sicrhau ei bod yn gweithredu'n effeithlon ac yn effeithiol.  

Mae pum Rhan i'r Offeryn. Mae Rhan 1 yn gwneud darpariaethau rhagarweiniol 
ar gyfer yr Offeryn. Mae Rhannau 2 i 5 yn cynnwys y diwygiadau o sylwedd, a 
nodir isod.  

Datblygu Gwledig: Deddfwriaeth Lorweddol 

Mae Rhan 2 o'r Offeryn yn diwygio'r canlynol, i'r graddau y maent yn ymwneud 
â chymorth domestig ar gyfer datblygu gwledig: 

• Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gyllido, rheoli 
a monitro'r polisi amaethyddol cyffredin (“y Rheoliadau Llorweddol”);  

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) Rhif 640/2014 sy'n ategu Rheoliad 
(UE) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran y system integredig 
gweinyddu a rheoli a'r amodau ar gyfer gwrthod taliadau neu eu tynnu yn 
ôl a'r cosbau gweinyddol sy'n gymwys i daliadau uniongyrchol, cymorth 
datblygu gwledig a thrawsgydymffurfio;  

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) Rhif  809/2014 sy'n gosod rheolau 
ar gyfer cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor o ran y system integredig gweinyddu a rheoli, mesurau datblygu 
gwledig a thrawsgydymffurfio;  

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) Rhif 908/2014 sy'n gosod rheolau 
ar gyfer cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor o ran asiantaethau talu a chyrff eraill, rheolaeth ariannol, 
cymeradwyo cyfrifon, rheolau ar wiriadau, gwarannau a thryloywder. 

Cymorth Gwledig: Deddfwriaeth Uniongyrchol a Ddargedwir 

Mae Rhan 3 o'r Offeryn yn diwygio'r canlynol: 
 

• Rheoliad (UE) Rhif 1303/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 17 
Rhagfyr 2013 sy'n gosod darpariaethau cyffredin ar Gronfa Datblygu 
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Rhanbarthol Ewrop, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 
Gwledig a Chronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop ac sy'n gosod 
darpariaethau cyffredinol ar Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cronfa 
Gymdeithasol Ewrop, y Gronfa Gydlyniant a Chronfa’r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop ac yn diddymu Rheoliad y Cyngor (UE) Rhif 
1083/2006; 

• Rheoliad (UE) Rhif 1305/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gymorth ar 
gyfer datblygu gwledig gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 
Gwledig (EAFRD) ac yn diddymu Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1698/2005;  
 

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) Rhif 480/2014 sy'n ategu Rheoliad 
(UE) Rhif 1303/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n gosod darpariaethau 
cyffredin ar Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cronfa Gymdeithasol 
Ewrop, y Gronfa Gydlyniant, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 
Datblygu Gwledig a Chronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop ac sy'n gosod 
darpariaethau cyffredinol ar Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cronfa 
Gymdeithasol Ewrop, y Gronfa Gydlyniant a Chronfa’r Môr a 
Physgodfeydd Ewrop; 
 

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) Rhif 807/2014 dyddiedig 11 
Mawrth 2014 sy'n ategu Rheoliad (UE) Rhif 1305/2013 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor ar gymorth ar gyfer datblygu gwledig gan Gronfa Amaethyddol 
Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) ac yn cyflwyno darpariaethau 
trosiannol; 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) Rhif 808/2014 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor dyddiedig 17 Gorffennaf 2014 sy'n gosod rheolau ar gyfer 
cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 1305/2013 ar gymorth ar gyfer datblygu 
gwledig gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig 
(EAFRD);  
 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) Rhif 821/2014 sy'n gosod rheolau 
ar gyfer cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 1303/2013 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor o ran trefniadau manwl ar gyfer trosglwyddo a rheoli cyfraniadau 
rhaglenni, adrodd ar offerynnau ariannol, nodweddion technegol 
gwybodaeth a mesurau cyfathrebu ar gyfer gweithrediadau a'r system i 
gofnodi a storio data;   
 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) 964/2014 sy’n gosod rheolau ar 
gyfer cymhwyso Rheoliad (UE) 1303/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor o 
ran amodau a thelerau safonol ar gyfer offerynnau ariannol.  

Datblygu Gwledig: Deddfwriaeth ddomestig 

Mae Rhan 4 o'r Offeryn yn diwygio'r canlynol, i'r graddau y maent yn ymwneud 
â datblygu gwledig: 

• Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) 2014;  
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• Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig Gweinyddu 
a Rheoli a Gorfodi a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014. 

Taliadau Uniongyrchol: Deddfwriaeth Lorweddol 

Mae Rhan 5 o'r Offeryn yn diwygio'r canlynol, i'r graddau y maent yn ymwneud 
â Thaliadau Uniongyrchol yn unig:  

• y Rheoliadau Llorweddol;  

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) Rhif 640/2014;  

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) Rhif 809/2014. 

 

2.  Materion o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad  

Daw'r Offeryn i rym ar y diwrnod ar ôl y diwrnod y gwneir yr Offeryn. 

Gwneir yr Offeryn wrth arfer y pwerau a roddir gan adran 46 o Ddeddf 
Amaethyddiaeth 2020 (c.21), a pharagraffau 2(1), 4(1) a 6(1) o Atodlen 5 i'r 
ddeddf honno, a pharagraff 1 o Atodlen 2 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018 (c.16). 

Yn unol ag adran 50(6)(c) ac (8) o Ddeddf Amaethyddiaeth 2020 a pharagraff 
1(9) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, gosodwyd drafft 
o'r Offeryn gerbron Senedd Cymru ac mae'n amodol ar gymeradwyaeth drwy 
benderfyniad y Senedd. 

Gosodwyd yr Offeryn Statudol drafft gerbron y Senedd yn wreiddiol ar 23 
Chwefror. Ers hynny, nodwyd nifer o faterion technegol yr eir i'r afael â hwy yn y 
fersiwn ddiwygiedig hon. 

3.  Y cefndir deddfwriaethol 
 

Mae Adran 46 o Ddeddf Amaethyddiaeth 2020 ac Atodlen 5 iddi yn rhoi pwerau 
i Weinidogion Cymru addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir sy'n 
ymwneud â chymorth ar gyfer datblygu gwledig a thaliadau uniongyrchol ac is-
ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r ddeddfwriaeth honno, i'r graddau y mae'n cael 
effaith mewn perthynas â Chymru.  

Mae'r Offeryn yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol yn unol ag adran 
50(6)(c) ac (8) o Ddeddf 2020, a pharagraff 1(9) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 

Yn unol â gofynion Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, mae 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi gwneud y datganiadau 
perthnasol fel y'u nodir yn Rhan 2 o'r Atodiad i'r Memorandwm Esboniadol hwn. 

 
 
4.  Diben y ddeddfwriaeth a'r effaith y bwriedir iddi ei chael 



 
 

5 

 

Mae'r Offeryn hwn yn darparu fframwaith deddfwriaethol i alluogi darparu 
cymorth ariannol ar gyfer cynlluniau datblygu gwledig domestig newydd o 2021 
ymlaen.  

Roedd cymorth ar gyfer datblygu gwledig yn cael ei ddarparu'n flaenorol drwy 
Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a'i ddosbarthu 
drwy ail golofn y Polisi Amaethyddol Cyffredin. Ar ôl diwedd y Cyfnod 
Gweithredu, caiff cymorth ar gyfer cynlluniau datblygu gwledig newydd ei 
ariannu'n ddomestig ac ni fydd yn ddarostyngedig i gyfraith yr UE. Bydd 
gweithgareddau presennol a pharhaus a gyflawnir drwy Gymunedau Gwledig 
Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20 yn parhau i weithredu 
o dan gyfraith yr UE.  

Mae diben y ddeddfwriaeth sy'n cael ei diwygio gan yr Offeryn fel a ganlyn: 

 

Rhan 2 – Datblygu Gwledig: Deddfwriaeth Lorweddol 

 

• Mae Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gyllido, 
rheoli a monitro'r polisi amaethyddol cyffredin (“y Rheoliadau Llorweddol”) yn 
gosod y rheolau ar: gyllido gwariant o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin 
(PAC), gan gynnwys gwariant ar ddatblygu gwledig; y system cynghori 
ffermwyr; y systemau rheoli a roddir ar waith gan yr Aelod-wladwriaethau; y 
system drawsgydymffurfio; cymeradwyo cyfrifon. 

• Mae Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) Rhif 640/2014 sy'n ategu 
Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor yn gosod 
darpariaethau sy'n ategu elfennau anhanfodol penodol o Reoliad (UE) Rhif 
1306/2013 mewn perthynas â: gwrthod rhoi cymorth neu dynnu cymorth yn 
ôl; cosbau gweinyddol; rheolau ar gyfer cyflwyno ceisiadau neu ddiwygiadau 
ar ŵyl gyhoeddus, dydd Sadwrn neu ddydd Sul; diffiniadau penodol er mwyn 
sicrhau y caiff y system integredig ei rhoi ar waith yn gyson; nodweddion 
sylfaenol a rheolau technegol a gofynion ansawdd;  y sail ar gyfer cyfrifo 
cymorth; rheolau ychwanegol i gyfryngwyr sy'n ymwneud â'r weithdrefn ar 
gyfer rhoi'r cymorth; trawsgydymffurfio. 

• Mae Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) Rhif 809/2014 sy'n gosod rheolau 
ar gyfer cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor 
yn gosod rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 mewn 
perthynas â: hysbysiadau i'r Comisiwn i ddiogelu buddiannau ariannol yr 
Undeb; archwiliadau gweinyddol ac archwiliadau yn y fan a'r lle; mesurau a 
dulliau rheoli ar gyfer nodi lefelau tetrahydrocanabinol mewn cywarch; 
sefydliadau cydadrannol at ddibenion gwneud taliadau cnwd-benodol ar gyfer 
cotwm; ceisiadau am gymorth a hawliadau am daliadau; cosbau gweinyddol; 
diffyg cydymffurfio; trosglwyddo daliadau; gwneud taliadau ymlaen llaw. 

• Mae Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) Rhif 908/2014 yn gosod rheolau 
ar gyfer cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor 
o ran asiantaethau talu a chyrff eraill, rheolaeth ariannol, cymeradwyo 
cyfrifon, rheolau ar wiriadau, gwarannau a thryloywder. 
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Rhan 3 – Datblygu Gwledig: Deddfwriaeth Uniongyrchol a Ddargedwir 

 

• Mae Rheoliad (UE) Rhif 1303/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 17 
Rhagfyr 2013 yn gosod y rheolau cyffredin sy'n gymwys i Gronfa Datblygu 
Rhanbarthol Ewrop (ERDF), Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), y Gronfa 
Gydlyniant, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) 
a Chronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF), sy'n gweithredu o dan 
fframwaith cyffredin ('Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd'). Mae 
hefyd yn gosod y darpariaethau sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod 
Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn effeithiol a'u cydgysylltu 
â'i gilydd ac ag offerynnau eraill yr Undeb; 
 

• Mae Rheoliad (UE) Rhif 1305/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 17 
Rhagfyr 2013 yn gosod rheolau cyffredinol ynglŷn â chymorth yr Undeb ar 
gyfer datblygu gwledig, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 
Datblygu Gwledig ("EAFRD") ac a sefydlir gan Reoliad (UE) Rhif 1306/2013. 
Mae'n nodi'r amcanion y bydd polisi datblygu gwledig yn cyfrannu atynt a 
blaenoriaethau perthnasol yr Undeb ar gyfer datblygu gwledig; yn amlinellu'r 
cyd-destun strategol ar gyfer polisi datblygu gwledig; yn diffinio'r mesurau 
sydd i'w mabwysiadu er mwyn rhoi polisi datblygu gwledig ar waith; yn gosod 
rheolau ar raglennu, rhwydweithio, rheoli, monitro a gwerthuso ar sail 
cyfrifoldebau a rennir rhwng yr Aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn a rheolau 
i sicrhau y caiff EAFRD ei chydgysylltu ag offerynnau eraill yr Undeb. 
 

• O ran cymorth ar gyfer datblygu gwledig, mae Rheoliad Dirprwyedig y 
Comisiwn (UE) Rhif 480/2014 dyddiedig 3 Mawrth 2014 sy'n ategu Rheoliad 
(UE) Rhif 1303/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor yn nodi: darpariaethau o ran 
y meini prawf ar gyfer pennu lefel y cywiriad ariannol sydd i'w gymhwyso o 
dan y fframwaith perfformio; rheolau mewn perthynas ag offerynnau ariannol; 
y dull o gyfrifo refeniw net wedi'i ddisgowntio gweithrediadau sy'n cynhyrchu 
refeniw net ar ôl iddynt gael eu cwblhau; a'r gyfradd safonol ar gyfer costau 
anuniongyrchol a'r dulliau cysylltiedig sy'n gymwys i bolisïau eraill yr Undeb. 
 

• Mae Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) Rhif 807/2014 dyddiedig 11 
Mawrth 2014 yn gosod darpariaethau sy'n ategu Rheoliad (UE) Rhif 
1305/2013 o ran: ffermwyr ifanc; cynlluniau cyfnewid rhwng ffermydd a 
choedwigoedd ac ymweliadau â ffermydd a choedwigoedd; cynlluniau 
ansawdd — hyrwyddo; datblygu ffermydd a busnesau; coedwigo a chreu 
coetir; amaeth-amgylchedd-hinsawdd; gwarchod adnoddau genetig mewn 
amaethyddiaeth a choedwigaeth; atal cyllido dwbl; lles anifeiliaid; 
cydweithredu; benthyciadau masnachol i gronfeydd cydfuddiannol; 
buddsoddiadau;  trosi neu addasu ymrwymiadau; ymrwymiadau estynedig 
neu newydd. 
 

• Mae Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) Rhif 808/2014 dyddiedig 17 

Gorffennaf 2014 yn gosod rheolau ar gyfer gweithredu Rheoliad (UE) Rhif 

1305/2013 o ran cyflwyno rhaglenni, gweithdrefnau ac amserlenni datblygu 
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gwledig i'w cymeradwyo a diwygio rhaglenni a fframweithiau cenedlaethol 

datblygu gwledig, cynnwys fframweithiau cenedlaethol, gwybodaeth a 

chyhoeddusrwydd ar gyfer rhaglenni datblygu gwledig, rhoi mesurau datblygu 

gwledig penodol ar waith, monitro a gwerthuso ac adrodd. 

 

• Mae Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) Rhif 821/2014 dyddiedig 28 

Gorffennaf 2014 yn gosod rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 

1303/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran trefniadau manwl ar gyfer 

trosglwyddo a rheoli cyfraniadau rhaglenni, adrodd ar offerynnau ariannol, 

nodweddion technegol gwybodaeth a mesurau cyfathrebu a mesurau 

gwelededd ar gyfer gweithrediadau a'r system i gofnodi a storio data.   

 

• Mae Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) Rhif 964/2014 dyddiedig 11 Medi 

2014 yn gosod rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 1303/2013 

Senedd Ewrop a’r Cyngor o ran amodau a thelerau safonol ar gyfer 

offerynnau ariannol.  

Rhan 4 – Datblygu Gwledig: Deddfwriaeth Ddomestig 

• Mae Rheoliadau Rhaglenni Datblygu Gwledig (Cymru) 2014 yn rheoleiddio 
rhaglenni newydd a weinyddir gan Weinidogion Cymru ac yn darparu 
fframwaith cyfreithiol domestig ar gyfer gweithredu deddfwriaeth yr UE yng 
Nghymru.  
 

• Mae Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig 
Gweinyddu a Rheoli a Gorfodi a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014 yn 
gwneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru, ar gyfer gweithredu 
Rheoliadau Ewropeaidd (gan gynnwys y Rheoliadau Llorweddol a'r 
Rheoliadau Taliadau Uniongyrchol a'r Rheoliadau Dirprwyedig a Gweithredu 
cysylltiedig) sy'n ymwneud â gweinyddu PAC yr UE. Mae'r Rheoliadau hyn 
yn cynnwys darpariaethau ynglŷn â rheoli a gorfodi mewn perthynas â 
thaliadau a roddir yn uniongyrchol i ffermwyr o dan Daliadau Uniongyrchol, 
dyddiadau cymwys ar gyfer ceisiadau, maint lleiaf daliadau, gweithdrefnau ar 
gyfer dyledion, pwerau mynediad, troseddau a chosbau a rheolau ynglŷn â 
thrawsgydymffurfio. 

Rhan 5 – Taliadau Uniongyrchol: Deddfwriaeth Lorweddol 

• Mae Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gyllido, 
rheoli a monitro'r polisi amaethyddol cyffredin (“y Rheoliadau Llorweddol”) 
yn cael ei ddiwygio, i'r graddau y mae'n ymwneud â thaliadau 
uniongyrchol. 

• Mae Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) Rhif 640/2014 sy'n ategu 

Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor yn cael ei 

ddiwygio, i'r graddau y mae'n ymwneud â thaliadau uniongyrchol. 

• Mae Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) Rhif 809/2014 sy'n gosod 

rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (UE) Rhif 1306/2013 Senedd 
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Ewrop a'r Cyngor yn cael ei ddiwygio, i'r graddau y mae'n ymwneud â 

thaliadau uniongyrchol. 

 

 

Pam y mae'n cael ei newid? 

 

Mae'r Offeryn hwn yn ei gwneud yn bosibl i gymorth ar gyfer cynlluniau datblygu 
gwledig newydd yng Nghymru barhau y tu hwnt i Ddiwedd Cyfnod Gweithredu'r 
UE.  

Mae'r Offeryn hwn yn symleiddio'r trefniadau ar gyfer llywodraethu a gweinyddu 
cymorth ar gyfer datblygu gwledig yn ogystal â dileu darpariaethau nad ydynt yn 
gymwys yng Nghymru ar ôl diwedd Cyfnod Gweithredu'r UE o gyfraith yr UE a 
ddargedwir. Er enghraifft, mae'r Offeryn yn dileu rheolau sy'n ymwneud â 
chynnwys rhaglenni datblygu gwledig a diwygio rhaglenni datblygu gwledig a 
gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ac a oedd yn cael eu monitro 
ganddo yn flaenorol. Mae hyn yn cysoni'r gofynion ar gyfer cymeradwyo a 
monitro cynnwys a diwygiadau i raglenni datblygu gwledig â gweithdrefnau 
safonol Llywodraeth Cymru a phrosesau craffu'r Senedd.  

Mae'r Offeryn hwn hefyd yn ymgorffori cyfeiriadau at Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 i'r 
genhadaeth, yr amcanion a'r blaenoriaethau presennol ar gyfer cymorth ar gyfer 
datblygu gwledig fel y'u nodir yn y ddeddfwriaeth.   

At hynny, mae'r Offeryn yn diwygio deddfwriaeth ynglŷn â'r cynllun taliadau 
uniongyrchol yng Nghymru er mwyn ymdrin â gwallau a sicrhau ei bod yn parhau 
i weithredu'n effeithiol ac yn effeithlon.   

 
5.  Ymgynghori  
 
Mae'r diwygiadau yn Rhannau 2 – 4 o'r Offeryn wedi bod yn destun 
ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.  Cynhaliwyd ‘Ffermio Cynaliadwy a'n Tir: 
Cynigion i gynnal a symleiddio Cymorth Amaethyddol i Ffermwyr a’r Economi 
Wledig’ rhwng 31 Gorffennaf a 23 Hydref 2020. 
 
 
6.  Asesiad Effaith Rheoleiddiol  

 
Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith 
Rheoleiddiol mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. Mae swyddogion o'r farn bod 
y diwygiadau hyn yn ddiwygiadau technegol arferol i'r fframwaith deddfwriaethol 
ar gyfer datblygu gwledig sydd, er enghraifft, yn dileu gofynion ar gyfer 
cymeradwyo a diwygio rhaglenni datblygu gwledig gan y Comisiwn Ewropeaidd 
am na fydd hyn yn weithredol ar ôl diwedd Cyfnod Gweithredu'r UE. Mae hyn yn 
cysoni proses gweinyddu a llywodraethu cymorth ar gyfer datblygu gwledig â 
gweithdrefnau safonol Llywodraeth Cymru a phrosesau craffu'r Senedd. Ni chaiff 
yr Offeryn unrhyw effaith sylweddol ar y sector cyhoeddus, y sector preifat, y 
sector elusennol na'r sector gwirfoddol.  
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O ganlyniad, nid ystyriwyd bod angen cynnal asesiad effaith rheoleiddiol o 
gostau a manteision tebygol cydymffurfio â'r Rheoliadau hyn. 

 
 
 

 
 
 
 

Atodiad 
Datganiadau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 
Rhan 1 
 
Tabl o Ddatganiadau o dan Ddeddf 2018 

Datganiad  Lle y ceir y 
gofyniad  

I bwy y mae'n 
gymwys?  

Yr hyn sy'n ofynnol 

Sifftio  Paragraffau 
3(3), 3(7) a 
17(3) a 17(7) 
o Atodlen 7 

Gweinidogion y 
Goron sy'n arfer 
adrannau 8(1), 9 
a 23(1) er mwyn 
gwneud OS 
Negyddol 

Rhaid cwblhau asesiad effaith 
rheoleiddiol ar gyfer 
deddfwriaeth arfaethedig a allai 
effeithio ar y sector cyhoeddus, 
y sector preifat, y sector 
elusennol a'r sector gwirfoddol. 

Priodoldeb Is-baragraff 
(2) o 
baragraff 28, 
Atodlen 7 

Gweinidogion y 
Goron sy'n arfer 
adrannau 8(1), 9 
a 23(1) neu'n 
arfer pwerau yn 
Atodlen 2 ar y 
cyd. 

Datganiad nad yw'r OS yn 
gwneud mwy nag sy'n briodol. 

Rhesymau Da 

 

Is-baragraff 
(3) o 
baragraff 28, 
Atodlen 7 

Gweinidogion y 
Goron sy'n arfer 
adrannau 8(1), 9 
a 23(1) neu'n 
arfer pwerau yn 
Atodlen 2 ar y 
cyd. 

Esbonio'r rhesymau da dros 
wneud yr offeryn a bod yr hyn 
sy'n cael ei wneud yn gam 
gweithredu rhesymol. 

Cydraddoldebau Is-
baragraffau 
(4) a (5) o 
baragraff 28, 
Atodlen 7 

Gweinidogion y 
Goron sy'n arfer 
adrannau 8(1), 9 
a 23(1) neu'n 
arfer pwerau yn 

Esbonio pa ddiwygiadau, 
diddymiadau neu ddirymiadau, 
os o gwbl, sy'n cael eu gwneud 
i Ddeddfau Cydraddoldeb 2006 
a 2010 a deddfwriaeth a wnaed 
oddi tanynt. Datgan bod y 
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Atodlen 2 ar y 
cyd. 

Gweinidog wedi rhoi sylw 
dyledus i'r angen i ddileu 
gwahaniaethu ac ymddygiad 
arall a waharddir o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2020. 

Esboniadau Is-baragraff 
(6) o 
baragraff 28, 
Atodlen 7 

Gweinidogion y 
Goron sy'n arfer 
adrannau 8(1), 9 
a 23(1) neu'n 
arfer pwerau yn 
Atodlen 2 ar y 
cyd. Yn ogystal 
â'r 
rhwymedigaeth 
statudol, mae'r 
Llywodraeth 
hefyd wedi 
gwneud 
ymrwymiad 
gwleidyddol i 
gynnwys y 
datganiadau hyn 
ochr yn ochr â 
holl Offerynnau 
Statudol Deddf yr 
Undeb 
Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018. 

Esbonio'r offeryn, nodi'r gyfraith 
berthnasol cyn y diwrnod 
ymadael, esbonio effaith yr 
offeryn ar gyfraith yr UE a 
ddargedwir a rhoi gwybodaeth 
am ddiben yr offeryn, e.e. ai dim 
ond mân newidiadau neu 
newidiadau technegol y 
bwriedir eu gwneud i gyfraith yr 
UE a ddargedwir. 

Troseddau Is-
baragraffau 
(3) a (7) o 
baragraff 28, 
Atodlen 7 

Gweinidogion y 
Goron sy'n arfer 
adrannau 8(1), 9 
a 23(1) neu'n 
arfer pwerau yn 
Atodlen 2 ar y cyd 
i greu trosedd. 

Nodi'r ‘rhesymau da’ dros greu 
trosedd a'r gosb sydd ynghlwm 
wrthi. 

Is-ddirprwyo Paragraff 30, 
Atodlen 7 

Gweinidogion y 
Goron sy'n arfer 
adrannau 10(1), 
12 a rhan 1 o 
Atodlen 4 er 
mwyn creu pŵer 
deddfwriaethol 
nad yw'n 
arferadwy gan un 
o Weinidogion y 
Goron nac 
Awdurdod 

Datgan pam mae'n briodol 
creu'r fath bŵer 
a is-ddirprwywyd. 
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Datganoledig 
drwy Offeryn 
Statudol. 

Brys Paragraff 34, 
Atodlen 7 

Gweinidogion y 
Goron sy'n 
defnyddio'r 
weithdrefn frys 
ym 
mharagraffau 4 
neu 14, Atodlen 

7. 

Datgan y rhesymau pam mae'r 
Gweinidog o'r farn bod yr 
OS yn fater o frys. 

Esboniad lle 
mae rheoliadau 
yn cael eu 
diwygio  o dan 
a.2(2) o Ddeddf 
y Cymunedau 
Ewropeaidd 
1972 

Paragraff 13, 
Atodlen 8 

Unrhyw un sy'n 
gwneud OS ar ôl 
y diwrnod 
ymadael o dan 
bwerau y tu allan  
i Ddeddf yr 
Undeb 
Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018 
sy'n addasu is-
ddeddfwriaeth a 
wnaed o dan a. 
2(2) 
o Ddeddf y 
Cymunedau 
Ewropeaidd 1972 

Datganiad sy'n esbonio'r 
rhesymau da dros  
addasu'r offeryn a wnaed o dan 
a. 
2(2) o Ddeddf y Cymunedau 
Ewropeaidd 1972, sy'n nodi'r 
gyfraith berthnasol cyn y 
diwrnod ymadael, ac 
yn esbonio effaith yr offeryn ar 
gyfraith yr UE a ddargedwir. 

Datganiad craffu 
lle mae 
rheoliadau yn 
cael eu diwygio 
o dan a.2(2) o 
Ddeddf y 
Cymunedau 
Ewropeaidd 
1972 

Paragraff 16, 
Atodlen 8 

Unrhyw un sy'n 
gwneud OS ar ôl 
y diwrnod 
ymadael o dan 
bwerau y tu allan 
i Ddeddf yr 
Undeb 
Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018 
sy'n addasu is-
ddeddfwriaeth a 
wnaed o dan a. 
2(2) 
o Ddeddf y 
Cymunedau 
Ewropeaidd 
1972. 

Datganiad: 

 a) sy'n nodi'r camau y mae'r 
awdurdod perthnasol wedi'u 
cymryd er mwyn gwneud yr 
offeryn drafft a gyhoeddir yn 
unol â pharagraff 16(2), Atodlen 
8 sydd ar gael i ddau Dŷ'r 
Senedd,  

b) sy'n cynnwys gwybodaeth 
am ymateb yr awdurdod 
perthnasol i — (i) unrhyw 
argymhellion a wnaed gan un o 
bwyllgorau Tŷ'r Cyffredin neu 
Dŷ'r Arglwyddi ynghylch yr 
offeryn drafft a gyhoeddwyd, a 
(ii) unrhyw sylwadau eraill a 
gyflwynwyd i'r awdurdod 
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Rhan 2  

Datganiadau sy'n ofynnol wrth ddefnyddio pwerau galluogi o dan Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018  

1. Datganiad(au) sifftio  

Ddim yn gymwys. 

2. Datganiad priodoldeb  

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi gwneud y 
datganiad canlynol ynghylch y defnydd o bwerau deddfwriaethol yn Neddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018:  

“Yn fy marn i, nid yw Rheoliadau Cymorth Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021 yn gwneud mwy nag sy'n briodol.”  

Mae hyn yn wir am fod yr Offeryn yn cywiro diffygion, sy'n codi yn sgil ymadael 
â'r UE, ac yn sicrhau bod fframwaith deddfwriaethol ar waith i ariannu cynlluniau 
datblygu gwledig newydd yn effeithiol yng Nghymru ar ôl diwedd y Cyfnod 
Gweithredu. Mae'r Offeryn yn gwneud newidiadau sy'n fach ond sy'n cael effaith 
sy'n galluogi dull wedi'i deilwra o ddarparu cyllid ar gyfer cynlluniau datblygu 
gwledig newydd yng Nghymru ar ôl diwedd y Cyfnod Gweithredu. Mae'n sicrhau 
bod y ddeddfwriaeth yn parhau'n gyfredol a'i bod yn parhau i weithredu'n 
effeithiol yng Nghymru ar ôl diwedd y Cyfnod Gweithredu. Mae hyn yn unol â 
pholisi'r Llywodraeth. 

3. Rhesymau da  

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi gwneud y 
datganiad canlynol ynghylch y defnydd o bwerau deddfwriaethol yn Neddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018:  

“Yn fy marn i, mae rhesymau da dros y darpariaethau yn yr Offeryn hwn ac rwyf 
wedi dod i'r casgliad eu bod yn gam gweithredu rhesymol.” 

perthnasol ar yr offeryn drafft a 
gyhoeddwyd, 

c) sy'n cynnwys unrhyw 
wybodaeth arall y mae'r 
awdurdod perthnasol o'r farn ei 
bod yn briodol mewn perthynas 
â chraffu ar yr offeryn neu'r 
offeryn drafft sydd i'w osod. 
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Y rheswm dros hyn yw bod y darpariaethau yn sicrhau y bydd y ddeddfwriaeth 
sy'n cael ei diwygio gan yr Offeryn hwn yn darparu ar gyfer pontio'n ddidrafferth 
o'r Cyfnod Gweithredu a nes i gymorth amaethyddol a chymorth ar gyfer datblygu 
gwledig gael ei ddiwygio yn y dyfodol. 

 

4. Cydraddoldebau  

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi gwneud y 
datganiad canlynol:   

“Nid yw'r Offeryn yn diwygio, yn diddymu nac yn dirymu darpariaeth na 
darpariaethau yn Neddf Cydraddoldeb 2006 na Deddf Cydraddoldeb 2010 nac 
mewn is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan y Deddfau hynny.”  

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi gwneud y 
datganiad canlynol ynghylch y defnydd o bwerau deddfwriaethol yn Neddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018:  

“Mewn perthynas â'r Offeryn, rwyf i, Lesley Griffiths, wedi rhoi sylw dyledus i'r 
angen i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall 
a waharddir dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 neu oddi tani.”  

5. Esboniadau  

Mae'r datganiad o esboniadau wedi'i wneud ym mharagraff 4 (Diben y 
ddeddfwriaeth a'r effaith y bwriedir iddi ei chael) o brif gorff y Memorandwm 
Esboniadol hwn.  

6. Troseddau  

Ddim yn gymwys/gofynnol.  

7. Is-ddirprwyo deddfwriaeth  

Ddim yn gymwys/gofynnol.  

8. Brys  

Ddim yn gymwys/gofynnol. 


