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6 Hydref 2022  

Annwyl Lesley,  

Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 2) (Cymru) 2022 

Yn ein cyfarfod ar 26 Medi 2022 fe wnaethom ystyried Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 2) 

(Cymru) 2022 ac ymateb Llywodraeth Cymru i'n pwyntiau adrodd drafft. Mae ein hadroddiad ar y 

Gorchymyn bellach wedi’i osod gerbron y Senedd. 

Fe fyddwch yn ymwybodol bod ein hadroddiad yn codi tri phwynt technegol, yn unol â Rheol 

Sefydlog 21.2, ac un pwynt rhinwedd, yn unol â Rheol Sefydlog 21.3. Er i ni ystyried a chydnabod 

ymateb Llywodraeth Cymru i’r pwyntiau hyn yn ystod ein cyfarfod, mae gennym nifer o gwestiynau 

pellach i’w codi gyda chi o ran yr ymateb a gawsom i’r ail a’r trydydd pwynt adrodd technegol. 

Mae'r ail bwynt technegol yn ceisio eglurhad pellach ynghylch y term “fframwaith prentisiaethau”, a 

ddiffinnir yn y Gorchymyn drwy gyfeirio at fframweithiau a gyhoeddwyd gan Lantra. Yn benodol, 

gofynnir i Lywodraeth Cymru a fydd dyddiadau unrhyw fframweithiau o’r fath yn glir, er mwyn osgoi’r 

Gorchymyn yn cynnwys fframweithiau a gyhoeddwyd ar ôl i’r Gorchymyn ddod i rym. Mae hyn yn 

bwysig oherwydd nid yw cynnwys fframweithiau'r dyfodol yn hysbys. Os bydd fframweithiau’r dyfodol 

yn cael eu cynnwys yn y Gorchymyn, yna bydd hynny’n gyfystyr ag is-ddirprwyo pwerau 

Gweinidogion Cymru i wneud deddfwriaeth, i Lantra.   

Mewn ymateb, mae Llywodraeth Cymru yn nodi bod dyddiad cyhoeddi pob fframwaith yn cael ei 

gyhoeddi yn llyfrgell fframweithiau ar-lein Lantra. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn dweud mai’r 

diffiniad o ‘fframwaith prentisiaethau’ yw “unrhyw un neu ragor o’r fframweithiau prentisiaethau 

cyfredol ar gyfer y sector amaethyddol yng Nghymru a gyhoeddwyd gan Lantra, neu fersiynau 

blaenorol o’r fframweithiau prentisiaethau ar gyfer y sector amaethyddol yng Nghymru a 

gyhoeddwyd gan Lantra.” Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod y gair “cyfredol” yn ei gwneud yn glir 
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mai’r fframweithiau prentisiaeth hynny sydd wedi’u cyhoeddi cyn y dyddiad y daw’r gorchymyn i rym 

sy’n cael eu hystyried.  

Er bod yr ymateb hwn yn ei gwneud yn glir bod Llywodraeth Cymru yn ceisio osgoi is-ddirprwyo – fel 

sy’n briodol – rydym o’r farn bod problem bosibl yn dal i fodoli o ran defnyddio'r gair "cyfredol" yn y 

cyd-destun hwn. Efallai nad yw'n ddigon clir mai bwriad y gair "cyfredol" yw dynodi pwynt penodol 

mewn amser. Ni fydd rhywun sy'n darllen y Gorchymyn ymhen chwe mis, er enghraifft, yn gwybod o 

reidrwydd mai ystyr cyfredol yw 'cyfredol, ar y dyddiad y daeth y gorchymyn hwn i rym'. Rydym o’r 

farn bod hyn yn creu ansicrwydd ynghylch hyd a lled y gyfraith. 

Byddem yn croesawu mwy o eglurder ac eglurhad ynghylch pam yr ystyriwyd bod y gair "cyfredol" yn 

briodol o dan yr amgylchiadau hyn, a chadarnhad ynghylch a ystyriwyd defnyddio ymadrodd fel 'a 

gyhoeddwyd ar neu cyn y dyddiad y daw'r Gorchymyn hwn i rym' er mwyn osgoi creu ansicrwydd i'r 

darllenydd lleyg.  

Mae'r trydydd pwynt technegol yn gofyn i Lywodraeth Cymru sut y bydd y dyletswyddau statudol a 

osodir ar weithwyr amaethyddol gan Erthygl 10 o’r Gorchymyn yn cael eu gorfodi. Mewn ymateb, 

mae Llywodraeth Cymru yn datgan “Mae erthygl 10 wedi cael ei chynnwys yn y Gorchymyn Cyflogau 

Amaethyddol ers 2016. Fe'i cynhwysir er mwyn sicrhau bod cyflogeion amaethyddol yn cadw 

tystiolaeth ddogfennol o'u cymwysterau a'u profiad fel bod modd iddynt ddangos i'w cyflogwr fod 

ganddynt y cymwysterau a'r profiad angenrheidiol i'w cyflogi ar radd benodol. Ni fyddai Llywodraeth 

Cymru yn cynnig gorfodi'r ddarpariaeth hon. Yn syml, os nad yw cyflogeion yn cydymffurfio ag 

erthygl 10 nac yn cadw tystiolaeth ddogfennol o'u cymwysterau a'u profiad, na fyddant o bosibl yn 

gallu dangos i'w cyflogwr fod ganddynt y cymwysterau a'r profiad angenrheidiol i'w cyflogi ar radd 

benodol.”  

Nid ydym o’r farn ei bod yn arfer da i ddeddfwriaeth osod dyletswydd statudol ar unigolion heb 

nodi’n glir y canlyniadau a’r dulliau gorfodi a fydd yn gymwys os caiff y ddyletswydd honno ei thorri. 

Gall hyn greu ansicrwydd i weithwyr amaethyddol sy'n destun y ddyletswydd. At hynny, mae potensial 

am ganlyniadau anfwriadol. Er enghraifft, a allai cyflogwr geisio gorfodi’r dyletswyddau hyn drwy 

hawliad cyfraith breifat yn erbyn cyflogai?  

Byddem yn croesawu rhagor o eglurder ac esboniad ynghylch pam y mae Llywodraeth Cymru o’r 

farn mai gosod dyletswydd statudol yw’r ffordd orau o gyflawni ei nod o annog gweithwyr i gynnal 

tystiolaeth ddogfennol, yn enwedig pan nad yw Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd y 

dyletswyddau’n cael eu gorfodi.  

Yn benodol, byddem yn croesawu ymateb i’r cwestiynau canlynol: 

▪ Sut a pham y penderfynodd Llywodraeth Cymru mai dyletswydd statudol oedd y ffordd 

fwyaf priodol o gyflawni ei nod, a pha opsiynau eraill a ystyriwyd? 

▪ Pam gosod dyletswydd statudol os nad oes bwriad i’w gorfodi? 



 

 

▪ Pam nad oes unrhyw fesurau diogelu i osgoi canlyniadau anfwriadol, megis ceisiadau 

cyfraith breifat? 

Byddem yn ddiolchgar o gael eich ymateb erbyn 20 Hydref. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 


