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Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Darpariaethau Atodol Cyllido, Rheoli a 
Monitro) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
 Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) Rhif 640/2014 dyddiedig 11 Mawrth 2014 sy'n 

ategu Rheoliad (EU) 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 (EU) Rhif 809/2014 dyddiedig 17 Gorffennaf 2014 sy'n 
gosod rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (EU) 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 (EU) Rhif 906/2014 dyddiedig 11 Mawrth 2014 sy'n 
ategu Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran gwariant 
ymyrraeth gyhoeddus; 

 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 o ran asiantaethau talu 
a chyrff eraill, rheolaeth ariannol, cymeradwyo cyfrifon, gwarannau a defnyddio'r ewro; 

 Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 908/2014 dyddiedig 6 Awst 2014 sy'n gosod 
rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (EU) 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; 

Mae'r Rheoliadau a ganlyn wedi eu dirymu; 
 Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 834/2014 sy'n gosod rheolau ar gyfer 

cymhwyso fframwaith monitro a gwerthuso cyffredin y polisi amaethyddol cyffredin; 
 Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) Rhif 2015/1971 sy'n ategu Rheoliad (EU) Rhif 

1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor gyda darpariaethau penodol ynghylch adrodd ar 
afreoleidd-dra mewn perthynas â Chronfa Gwarantu Amaethyddiaeth Ewrop a Chronfa 



Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig ac yn diddymu Rheoliad y Comisiwn 
(EC) Rhif 1848/2006; 

 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2015/1975 sy'n nodi pa mor aml ac ar ba 
ffurf yr adroddir ar afreoleidd-dra mewn perthynas â Chronfa Gwarantu Amaethyddiaeth 
Ewrop a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, o dan Reoliad (EU) 
Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor; 

 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 367/2014 sy'n nodi'r balans net sydd ar gael 
ar gyfer gwariant Cronfa Gwarantu Amaethyddiaeth Ewrop. 

 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2017/1758 sy'n nodi ffurf a chynnwys yr 
wybodaeth gyfrifyddu sydd i'w chyflwyno i'r Comisiwn at ddiben cymeradwyo cyfrifon 
Cronfa Gwarantu Amaethyddiaeth Ewrop a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 
Datblygu Gwledig yn ogystal ag at ddibenion monitro a rhagweld. 

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Mae'r offeryn hwn yn rhoi swyddogaethau i Weinidogion Cymru yn ddilyffethair. Ceir dwy 
swyddogaeth hefyd sy'n cael eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru, yr Ysgrifennydd Gwladol 
a'r Awdurdodau Datganoledig eraill na ellir ond eu harfer ganddynt ar y cyd.  
 
Mae swyddogaethau a drosglwyddir i'r Ysgrifennydd Gwladol fel eu bod yn arferadwy ar y 
cyd â Gweinidogion Cymru yn gyfystyr â swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at 
ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'n bosibl, felly, bod hynny'n 
ystyriaeth berthnasol yng nghyd-destun cymhwysedd y Cynulliad i ddeddfu yn y meysydd 
hyn yn y dyfodol.  
 
Diben y diwygiadau  
Bydd yr offeryn yn sicrhau y bydd deddfwriaeth "Lorweddol" PAC yr UE a ddargedwir yn 
gweithredu'n effeithiol ledled y DU ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. Bydd y "cywiriadau" 
deddfwriaethol priodol a gyflwynir gan yr offeryn hwn yn cynnal y sefyllfa fel y mae, cyn 
belled ag y bo hynny'n bosibl, ac ni fyddant yn cael unrhyw effaith amlwg ar lawr gwlad ar 
ffermwyr na rheolwyr tir.  
 
Mae amaethyddiaeth yn bwnc sydd wedi’i ddatganoli, ac mae’r offeryn hwn yn adlewyrchu 
setliadau datganoli y DU.  Bydd yr awdurdodau perthnasol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd 
Iwerddon a’r Alban yn gallu parhau i weithredu darpariaethau "Llorweddol" y PAC o fewn eu 
tiriogaethau hwy. 
 
Nid yw'r diwygiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn newid polisi, ond maent yn sicrhau y 
bydd cyfraith yr UE a ddargedwir yn parhau i weithio'n effeithiol 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://beta.parliament.uk/work-packages/aJuu1576 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Rhoddwyd 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 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. Mae hyn yn unol â’r egwyddorion ar gyfer cywiro y cytunwyd arnynt ym mis 
Mai gan Is-bwyllgor y Cabinet ar Bontio Ewropeaidd. 


