
BIL SECTOR AMAETHYDDOL (CYMRU)

 Prif ddibenion y Bil yw: 

 Cadw (o fis Hydref 2013) lefel bresennol y diogelwch statudol sydd gan 
weithwyr amaethyddol yng Nghymru o safbwynt cyfraddau tâl a 
thelerau ac amodau eraill eu cyflogaeth, a fyddai (heb y Bil hwn) yn 
dod i ben unwaith y caiff Bwrdd Cyflogau Amaethyddol Cymru a Lloegr 
ei ddiddymu ar 25 Mehefin 2013 a phan gaiff Gorchymyn Cyflogau 
Amaethyddol (Cymru a Lloegr) 2012 ei ddirymu o 1 Hydref 2013. Yn 
hyn o beth, mae'r Bil yn cadw effaith Gorchymyn 2012 yng Nghymru.

 Darparu'r pŵer i Weinidogion Cymru sefydlu Panel Cynghori ar 
Amaethyddiaeth Cymru a all ymgymryd â'r gwaith o gynghori 
Gweinidogion Cymru ynghylch cyflogau amaethyddol ynghyd â 
thelerau cyflogaeth eraill a hefyd swyddogaethau eraill sy'n gysylltiedig 
â'r sector amaethyddol yng Nghymru. 

 Darparu pwerau llunio Gorchmynion i Weinidogion Cymru, y caiff y 
Gweinidogion wneud Gorchmynion yn y dyfodol yn unol â hwy 
ynghylch Cyflogau Amaethyddol yn nodi cyfraddau tâl ac amodau eraill 
ar gyfer gweithwyr perthnasol. (Pan gaiff unrhyw orchymyn o'r fath ei 
wneud bydd y telerau a'r amodau a bennir yng ngorchymyn cyflogau 
2012 yn peidio â chael effaith yng Nghymru). 

 Darparu'r mecanweithiau lle y bydd y drefn orfodi, o fewn Deddf 
Isafswm Cyflog Cenedlaethol 1998, yn parhau (gyda rhai addasiadau 
angenrheidiol) i fod ynghlwm wrth y drefn cyflogau amaethyddol a 
sefydlwyd gan y Ddeddf hon;

 Galluogi Gweinidogion Cymru i benodi swyddogion gorfodi i weithredu 
yng Nghymru.

Amserlen gyfamserol i’w hystyried gan y Cynulliad 

Bydd y Llywodraeth, trwy gynnig, yn cynnig bod y Bil yn cael ei drin fel Bil 
Brys Llywodraeth (gweler Rheolau Sefydlog 26.95 et seq).

Cynnig i gynnig ei fod yn cael ei drin fel Bil Brys 
Llywodraeth 

Cyflwynwyd 25 Mehefin, 
i’w drafod 2 Gorffennaf 
2013

Cyflwyno’r Bil 8 Gorffennaf 2013

Cam 1 Dadl Egwyddorion Cyffredinol (yn y 
Cyfarfod Llawn)

9 Gorffennaf 2013

Cam 2 (Pwyllgor y Cynulliad Cyfan) 16 Gorffennaf 2013



Camau 3 a 4 (yn y Cyfarfod Llawn) 17 Gorffennaf 2013 


