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Annwyl Mick, 

Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2018 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Mai 2018 a gododd gwestiynau ynghylch gosod y 

Gorchymyn uchod.  

 

Gallaf eich sicrhau y gwnaed pob ymdrech i gwblhau’r ystyriaethau cyfreithiol a’r 

ystyriaethau polisi a oedd ynghlwm wrth Orchymyn cymhleth mewn pryd er mwyn bodloni'r 

gofynion.  

Cafodd y cynnig ynghylch y Gorchymyn ei gyflwyno'n wreiddiol gan y Panel Cynghori ar 

Amaethyddiaeth ym mis Tachwedd 2017. Y nod gwreiddiol oedd sicrhau y byddai'r 

Gorchymyn yn dod i rym ar 1 Ebrill 2018, sef y dyddiad y byddai cyfraddau’r cyflog byw 

cenedlaethol a'r isafswm cyflog cenedlaethol yn codi.  

Roedd yr amserlen uchelgeisiol hon yn caniatáu tri a hyd at bedwar mis i Weinidogion 

Cymru ystyried holl ddarpariaethau'r Gorchymyn drafft, cyfieithu a chwblhau'n derfynol y 

Gorchymyn drafft dwyieithog a chymeradwyo, lle y bo'n briodol, a gwneud y Gorchymyn 

drafft.  
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Cafodd y newidiadau i gyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yr oedd disgwyl iddynt 

ddod i rym ar 1 Ebrill 2018 eu cyhoeddi ym mis Tachwedd 2017, a hynny ar ôl i'r Panel 

gyflwyno'r Gorchymyn drafft i Weinidogion Cymru at ddiben ei gymeradwyo. Roedd 

cyfraddau arfaethedig yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn uwch na'r rhai a ragwelwyd, ac 

roedd rhai ohonynt yn uwch na chyfraddau'r isafswm cyflog amaethyddol a gynigiwyd gan y 

Panel yn y Gorchymyn drafft. Mae Adran 3(5) o Ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 

yn atal rhagnodi cyfraddau’r isafswm cyflog amaethyddol mewn gorchymyn cyflogau 

amaethyddol sy'n is na chyfraddau'r isafswm cyflog cenedlaethol.  

Gwnaeth y Panel hysbysu Gweinidogion Cymru ynghylch ei fwriad i ailystyried cyfraddau'r 

isafswm cyflog amaethyddol a gynigiwyd yn y Gorchymyn drafft. O ganlyniad cyflwynodd y 

Panel Orchymyn drafft diwygiedig i Weinidogion Cymru oddeutu deufis yn ddiweddarach, 

ym mis Ionawr 2018.  

Roedd y Panel yn parhau'n awyddus i sicrhau y byddai'r Gorchymyn drafft yn dod i rym ar 1 

Ebrill 2018, sef y dyddiad y byddai cyfraddau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn cynyddu. 

Golygai'r amserlen ddiwygiedig fod gan Weinidogion Cymru hanner yr amser a bennwyd yn 

wreiddiol ar gyfer ystyried, cyfieithu a chwblhau'n derfynol y Gorchymyn drafft dwyieithog ac 

ar gyfer ei gymeradwyo a'i wneud er mwyn sicrhau y byddai'r Gorchymyn yn dod i rym ar 1 

Ebrill 2018 heb dorri'r rheol 21 diwrnod.  

 

Ni chafodd y Gorchymyn drafft ei ystyried yn llawn, ei gyfieithu a'i gwblhau'n derfynol hyd 

ganol mis Mawrth. Golygai hyn nad oedd yn bosibl cymeradwyo a gwneud y Gorchymyn er 

mwyn sicrhau y byddai'n dod i rym ar 1 Ebrill 2018 heb dorri'r rheol 21 diwrnod. Nid oedd 

unrhyw fwriad i dorri'r rheol 21 diwrnod a chafodd y penderfyniad i wneud hyn, yn hytrach 

na gohirio'r dyddiad y byddai'r Gorchymyn yn dod i rym, ei wneud yn gyndyn ac yn hwyr 

iawn. Unwaith y cafodd y penderfyniad hwnnw ei wneud cafodd y Gorchymyn ei gwblhau'n 

derfynol er mwyn cynnwys y dyddiad y byddai'n dod i rym, nodwyd y ffaith y cafodd ei 

wneud ar 27 Mawrth ac fe’i cofrestrwyd â'r Archifau Gwladol. Cafodd y Gorchymyn ei osod 

ddydd Iau 29 Mawrth. Deallaf fod anawsterau technegol annisgwyl â systemau TG 

Llywodraeth Cymru wedi golygu nad oedd modd gosod y Gorchymyn cyn 3pm.  

Rwy'n llwyr gefnogi ymrwymiad y Llywodraeth hon i sicrhau bod modd i bobl weld ein 

cyfreithiau cyn gynted â phosibl. Deallaf fod yr amserlen ar gyfer cyflwyno gorchmynion 

cyflogau amaethyddol yn y dyfodol yn cael ei hadolygu. Byddwn yn ystyried pob cyfle ar 

gyfer cyflymu'r broses o ystyried gorchmynion o'r fath.  
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