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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.   
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27 Mehefin 2022 

 
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 20 Mai ynghylch Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol 
2022. 
 
Gofynnoch imi gadarnhau a fyddai Gorchymyn 2022/23 yn gymwys yn ôl-weithredol, sut 
ydym yn bwriadu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr a gweithwyr amaethyddol ac ein 
bod yn ymrwymo i sicrhau bod memoranda esboniadol ar gael yn ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Cyfarfu’r Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth ar 31 Mai a phleidleisiwyd o blaid bod y 
Gorchymyn yn gymwys yn ôl-weithredol o 1 Ebrill 2022. Rwyf wedi cyfarwyddo swyddogion i 
flaenoriaethu gwaith ar y broses o wneud y Gorchymyn, gyda'r nod o’i osod gerbron y Senedd 
cyn y toriad os bydd hynny’n bosibl. 
 
Byddaf yn sicrhau bod y sector yn cael ei ddiweddaru drwy gyhoeddi datganiad ysgrifenedig 
cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl, yn rhoi gwybod am y newidiadau sydd i fod yn gymwys. 
Bydd canllawiau wedi'u diweddaru hefyd ar gael ar wefan y Panel a bydd diweddariadau'n 
cael eu cyhoeddi drwy ein sianeli cyfathrebu rheolaidd.  
 
Yn olaf, rwy’n falch o gadarnhau fy ymrwymiad i wneud Memoranda Esboniadol i Orchmynion 
Cyflogau Amaethyddol yn ddwyieithog yn y dyfodol.  
 
Cofion,  
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