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Annwyl Lesley, 

Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022 

Yn ein cyfarfod ar 16 Mai 2022, gwnaethom drafod ymateb Llywodraeth Cymru i'n hadroddiad ar 

Orchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022.  

Gwnaethom godi pryderon am y ffaith y bydd y Gorchymyn yn cael effaith ôl-weithredol ac mae eich 

ymateb yn dweud eich bod yn fodlon bod dull o’r fath yn gyfreithlon. Nodwn fod Panel Cynghori ar 

Amaethyddiaeth Cymru yn cwblhau ei gynigion ar gyfer Gorchymyn 2022/23, ac mae dogfen 

ymgynghori'r Panel yn awgrymu y bydd cyfraddau tâl newydd yn gymwys “o fis Ebrill 2022 ymlaen”. 

Mae’r ffaith bod 30 Ebrill 2022 wedi mynd heibio yn ein harwain i gredu y bydd Gorchymyn 2022/23 

hefyd yn gymwys yn ôl-weithredol a byddem yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau ai dyma yw eich 

bwriad.  

Byddem yn nodi bod deddfwriaeth sydd ag effaith ôl-weithredol yn cael ei thrin â gofal arbennig gan 

y Pwyllgor hwn. Mae Rheol Sefydlog 21.2(iv) yn ei gwneud yn ofynnol inni gyflwyno adroddiad ar 

unrhyw offeryn sydd ag effaith ôl-weithredol yn absenoldeb awdurdod pendant yn y deddfiad sy’n 

rhoi awdurdod. Mewn perthynas â gorchmynion cyflogau amaethyddol, rydym yn ymwybodol y gallai 

effaith ôl-weithredol achosi annhegwch a chreu ansicrwydd i weithwyr a chyflogwyr amaethyddol, yn 

enwedig yn ystod argyfwng costau byw.  

Po fwyaf yw’r cyfnod o effaith ôl-weithredol, y mwyaf y bydd y potensial am annhegwch. Felly, 

byddem yn croesawu cael sicrwydd gan Lywodraeth Cymru bod y defnydd o effaith ôl-weithredol 

yng Ngorchymyn 2022 (a wnaed ar 31 Mawrth 2022) yn eithriad, ac na fydd yn dod yn norm. Os 

Lesley Griffiths AS 

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 

a’r Trefnydd 



 

 

bwriedir i Orchymyn 2022/23 gael effaith ôl-weithredol, yna byddem yn annog Llywodraeth Cymru i 

fwrw ymlaen yn gyflym a llunio’r Gorchymyn a’i osod. Byddai hefyd yn ddefnyddiol gwybod sut y mae 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau bod cyflogwyr a gweithwyr amaethyddol yn gwybod am 

ddatblygiadau ynghylch gwneud y Gorchymyn sydd i fod yn gymwys o fis Ebrill 2022 ymlaen a’r 

posibilrwydd y bydd angen i ddyfarniad gael ei ôl-ddyddio eto.  

Yn ein pedwerydd pwynt adrodd, gofynnwyd am eglurhad ynghylch pam nad oedd y Memorandwm 

Esboniadol ar gael yn Gymraeg. Dyma a ddywedodd Llywodraeth Cymru yn ei hymateb:  

“O dan ganllawiau a ddarparwyd gan swyddfa’r Comisiynydd (yn ei Chod Ymarfer 

ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015), wrth flaenoriaethu’r dogfennau hyn 

i’w cyfieithu ar yr adeg hon fe wnaethom ystyried materion megis a oedd y 

Rheoliadau yn ymwneud â materion sy’n effeithio ar y Gymraeg yn uniongyrchol, a 

oedd y Rheoliadau o ddiddordeb mawr i grwpiau o siaradwyr Cymraeg yn 

benodol, ac a fyddai cyfran uchel o’r gynulleidfa ar gyfer y dogfennau yn siarad 

Cymraeg. Am fod y Gorchymyn o natur dechnegol ac yn effeithio dim ond canran 

fach iawn o’r boblogaeth, barnwyd nad oedd yr ME yn flaenoriaeth i’w gyfieithu y 

tro hwn.”  

Yn ôl paragraff 58 o ddogfen 2019 Llywodraeth Cymru, Amaethyddiaeth Cymru, dyma’r hyn y mae 

data o gyfrifiad 2011 yn ei ddangos:  

“Amcangyfrifr bod 10,600 o siaradwyr Cymraegyn gweithio yn y sector 

amaethyddiaeth, coedwigaetha physgota. Sef 43% o gyfanswm gweithwyr y sector, 

y gyfran uchaf o’r holl sectorau.”  

O ystyried mai gweithwyr a chyflogwyr amaethyddol fyddai cynulleidfa'r Memorandwm Esboniadol, a 

bod cyfran uchel ohonynt yn siarad Cymraeg, credwn fod achos cryf dros sicrhau bod y ddogfen ar 

gael yn Gymraeg.  

Byddem yn ddiolchgar, felly, pe gallech ymrwymo i sicrhau bod memoranda esboniadol yn y dyfodol 

sy’n cyd-fynd â deddfwriaeth ar y sector amaethyddol ar gael yn ddwyieithog.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/amaethyddiaeth-yng-nghymru-tystiolaeth.pdf#page=15

