Cynllun Taliad Sylfaenol 2021
Tystysgrif gan Gyfrifydd neu Gyfreithiwr i gadarnhau statws Ffermwr
Ifanc neu Newydd-ddyfodiad.
1) Enw Busnes y Cwsmer ..........…………………………………………………
CRN y Cwsmer ....……………………...
Cyfeiriad Busnes y Cwsmer ..…………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Adroddiad ar ganfyddiadau ffeithiol i’w defnyddio i gadarnhau statws
ffermwr ifanc neu newydd-ddyfodiad o dan Reoliad Taliadau Uniongyrchol1
At: Cyfarwyddwyr y cwmni /Perchennog neu Bartneriaid y busnes (dileer yn ôl y
gofyn)
Rwyf/Rydym wedi llenwi’r dystysgrif hon yn unol â’r arweiniad.
2) Cadarnhau’r Wybodaeth a Gafodd ei Datgan gan y Ffermwr
Ifanc/Newydd-ddyfodiad
Dangoswch a yw’r cyfarwyddwyr/perchenogion neu bartneriaid (cleient) wedi
gofyn ichi lenwi’r dystysgrif mewn perthynas â’u cais am hawliau neu am Daliad
Ffermwr Ifanc (neu’r ddau) ac o dan ba gategori. Rhowch ‘X’ yn y blwch/blychau
perthnasol isod.
Ffermwr Ifanc

Newyddddyfodiad

Hawliau o’r Gronfa Genedlaethol

Taliad Ffermwr Ifanc

Mae rheolau’r Cynllun y Taliad Sylfaenol yn seiliedig ar Ddeddf Taliadau
Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 (c.2). Rheoliadau
Rheolau ar gyfer Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Diwygio) 2020 rhif 91.
Rheoliadau Cyllido, Rheoli a Monitro Taliadau Uniongyrchol (Diwygio) 2020
rhif 90 a Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol)
(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 rhif 104 (w.17) a Rheoliadau Taliadau
Uniongyrchol i Ffermwyr a Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol ac ati)
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020 rhif 1556 (cy.328)
1

3) Pennaeth y Daliad
a) Enw’r unigolyn/unigolion:
b) % y cyfrannau y mae’n berchen arnynt (neu mewn partneriaeth, % o’r
elw) a % pleidleisiau pob unigolyn a enwir:
c) Manylion unrhyw gytundeb rhwng yr unigolyn/unigolion a enwir ac
aelodau eraill y busnes i bleidleisio gyda’i gilydd.

d) Dogfennau a welwyd:

4) Gweithgarwch Amaethyddol – Newydd-ddyfodiaid yn unig
a) Y dyddiad pan ddechreuodd y busnes ei weithgarwch amaethyddol:
[DD/MM/BBBB]

b) Dogfennau a welwyd:

5) Busnes Amaethyddol – Ffermwyr ifanc yn unig
a) Dyddiad pan sefydlodd pennaeth/iaid y daliad a enwir yn adran 1) y
busnes neu gael rheolaeth arno: [DD/MM/BBBB]

b) Dogfennau a welwyd:

6a) Datganiad ymwadu atebolrwydd y cyfrifydd/cyfreithiwr (opsiynol):

7) Datganiadau [Cwmni cyfrifwyr/cyfreithwyr]
Yn gywir

Enw………………………………………………………
Enw’r Cwmni cyfrifwyr/cyfreithwyr ……....…………………………………………
Dyddiad: ………………
Corff Proffesiynol Cofrestredig: ……………………………………………………..
Rhif Cofrestru: ………………………………………………
Rhif Tystysgrif Ymarfer: …………………………………….
Llofnod:……………………………….

Cydlofnod:
Printiwch enw(au)……....………………………………….

Llofnod(ion)………………………………………………….

Statws………………………………………………………
(er enghraifft, asiant, partner, perchennog, cyfarwyddwr, unig fasnachwr)

