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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Mick Antoniw AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
 
 
 

 
15 Gorffennaf 2020 

 
 
Annwyl Mick  
 
 
 
 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 11 Mehefin 2020, ynghylch Gorchymyn Cyflogau 
Amaethyddol (Cymru) 2020.  Rydych wedi gofyn am eglurhad o ymateb Llywodraeth Cymru 
i gofnod technegol pwynt 2, ar y lwfans gwrthbwyso llety.   

 

Mae Erthygl 2 y Gorchymyn yn cyfeirio at dŷ annedd neu lety hunanddarpar sy’n rhaid i 
weithiwr amaethyddol fyw ynddo er mwyn perfformio eu dyletswyddau yn well.   Nid yw’n 
ofynnol darparu tŷ at y diben hwn ar y safle, fodd bynnag, bydd lleoliad y llety a pha mor 
agos yw i safle gwaith gweithiwr amaethyddol yn elfen bwysig wrth hwyluso ‘perfformio 
dyletswyddau yn iawn neu’n well’.   

 

Wrth ddefnyddio stociwr fel enghraifft, allai orfod gweithio oriau hir neu anghymdeithasol ac  
ymateb i argyfyngau, byddai byw ar neu yn agos at eu safle gwaith yn fantais sylweddol.  
Byddai hyn wedi bod yn wir yn y gorffennol, ac mae’n parhau i fod yn wir heddiw.   
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Rwyf wedi nodi sylwadau’r Pwyllgor a byddaf yn rhannu y sylwadau gyda’r Panel Cynghori 
ar Amaethyddiaeth Cymru.  Mae swyddogaethau’r Panel yn cynnwys adolygu y drefn 
isafswm cyflog amaethyddol a pharatoi gorchmynion cyflogau amaethyddol drafft i’w 
cymeradwyo gan Weinidogion Cymru.  Mae’r Panel wedi cydnabod y dylai strwythur a 
darpariaethau y gorchmynion cyflogau amaethyddol gael eu hadolygu i sicrhau eu bod yn 
parhau i adlewyrchu anghenion y diwydiant amdaethyddol heddiw.  Mae Cadeirydd y Panel 
wedi nodi y bydd y gwaith hwn, gan gynnwys adolygiad o’r lwfans gwrthbwyso llety, yn 
digwydd ym mis Medi.     
 
 
Cofion  
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