
 
 
 

 1

 
 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG 
GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 
 

TEITL 

 
Rheoliadau (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (ymadael â’r UE) 
2019 
 

DYDDIAD  18 Chwefror 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (ymadael â’r UE) 2019 ("Rheoliadau 
2019")  

 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
 

 Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 17 Rhagfyr 2013 
ar gyllido, rheoli a monitro'r polisi amaethyddol cyffredin ac sy'n 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; 

 Rheoliad Dirprwyedig y 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 (EU) Rhif 1307/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 17 Rhagfyr 2013 
sy'n sefydlu rheolau ar gyfer taliadau uniongyrchol i ffermwyr o dan gynlluniau 
cymorth, a hynny o fewn fframwaith y polisi amaethyddol cyffredin, ac sy'n diddymu 
Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 637/2008 a Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 73/2009; 

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



 Rheoliad (EU) Rhif 1305/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 17 Rhagfyr 2013 
ynghylch cymorth ar gyfer datblygu gwledig gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 
Datblygu Gwledig ac sy'n diddymu Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1998/2005. 

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 

Mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (y "PAC") a'i weithrediad yng Nghymru yn faes 
datganoledig. 
 
Mae darpariaeth yn yr OS hwn sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i arfer swyddogaethau o 
ran Cymru yn ddilyffethair ac i Weinidogion Cymru roi cydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol 
arfer swyddogaethau o ran Cymru. Byddai swyddogaethau a drosglwyddir i'r Ysgrifennydd 
Gwladol i'w harfer yn gydredol â chydsyniad Gweinidogion Cymru yn gyfystyr â 
swyddogaethau un o Weinidogion y Goron sy'n ymwneud â swyddogaeth ddatganoledig 
gymwys 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.  
Mae swyddogaethau a drosglwyddir fel eu bod yn arferadwy gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn 
unig, neu a drosglwyddir i'r Ysgrifennydd Gwladol ond sy’n arferadwy gyda chydsyniad yr 
Awdurdodau Datganoledig yn unig mewn perthynas â thiriogaethau datganoledig, yn 
swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006. Pe bai'r Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu addasu'r 
swyddogaethau hyn, gallai hynny olygu y bydd gofyn ymgynghori â Llywodraeth y DU. 

 
Diben y diwygiadau  
 
Mae'r OS hwn, sy'n dilyn 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 yn ymadael â'r UE.     
 
Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud yr addasiadau sy'n angenrheidiol er mwyn parhau i sicrhau 
bod trefn gyllido, rheoli a monitro'r PAC; trefn Cynlluniau Taliadau Uniongyrchol y PAC; trefn 
Datblygu Gwledig y PAC; a'r drefn ar gyfer y môr a physgodfeydd yn gallu parhau i weithredu 
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 

 

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 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.  

 

 


