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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.   

 
 

 

 

 

 

 

Huw Irranca-Davies AS  

Cadeirydd  

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
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          20 Hydref 2022 

 

 

 

 

 

Annwyl Huw 

 

Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 2) (Cymru) 2022 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Hydref am Orchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 

2) (Cymru) 2022. Gwelaf fod gennych ragor o gwestiynau yn dilyn ymateb Llywodraeth 

Cymru i bwyntiau adrodd technegol 2 a 3 a godwyd gan yr LJCC cyn hynny.  

 

Diffinio’r term ‘fframwaith prentisiaethau’ 

 

Mae Llywodraeth Cymru’n derbyn y byddai defnyddio’r ymadrodd ‘a gyhoeddwyd gan 

Lantra ar neu cyn y dyddiad y daeth y Gorchymyn hwn i rym’ yn help i osgoi unrhyw 

amheuaeth, cyn belled â bod Llywodraeth Cymru’n fodlon bod y gair ‘cyfredol’ yn 

briodol. Ar sail hynny, cynigir felly bod y Panel yn trafod ac yn cytuno ar y gwelliant 

hwn ac y cynhwysir y geiriad wedi’i ddiwygio yng Ngorchymyn Cyflogau Amaethyddol 

(Cymru) 2023. Disgwylir i hwnnw ddod i rym ar 1 Ebrill 2023.  
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Yn y cyfamser, efallai y carai’r Pwyllgor wybod, a dylai hyn fod gysur iddo, na chafodd 

unrhyw bryderon eu codi ynghylch y diffiniad o ‘fframwaith prentisiaethau’ yng 

Ngorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022. Gallaf ei sicrhau hefyd fod y Panel 

a Llywodraeth Cymru’n ymwybodol o’r holl fframweithiau prentisiaethau a oedd wedi 

wedi’u cyhoeddi gan Lantra pan ddaeth Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 

2022 i rym (a’u bod yn ymwybodol felly o’r fframweithiau a fyddai wedi dod o dan y 

diffiniad o ‘fframwaith prentisiaethau’ yn y Gorchymyn). Cyhoeddwyd y fframwaith 

diweddaraf gan Lantra yn 2021 ac rydym wedi cael ar ddeall nad yw Lantra’n bwriadu 

cynnal arolwg arall tan 2024.  

Dyletswyddau statudol a roddir ar weithwyr amaethyddol gan Erthygl 10 o’r 

Gorchymyn 

Rwy’n ddiolchgar i’r LJCC am godi’r pwynt hwn. Yn fy marn i, mae’n fater y bydd gofyn 

i swyddogion polisi a’r Panel ei drafod fel rhan o’u trafodaethau am Orchymyn 

Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2023. Er nad yw hynny wrth reswm yn datrys y 

pwyntiau a godwyd gan yr LJCC, mae’n werth nodi bod Erthygl 10 wedi bod yn ei lle 

ers y Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol cyntaf yn 2016.  Ei diben yw sicrhau bod 

cyflogau amaethyddol ar y radd briodol yn cael eu talu’n ddidrafferth a hyd yma, nid 

yw wedi peri unrhyw anghydfod ond fe fyddwn yn adolygu’r mater.  

 

Cofion  
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