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Canllawiau ar Gyfrifo Ôl-dâl

Ôl-ddyddio codiadau cyflog  
Mae’r cyfraddau tâl a lwfansau isaf a thelerau ac amodau gofynnol eraill y mae gan weithwyr 
amaethyddol, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio yn y sectorau garddwriaeth a choedwigaeth, 
hawl iddynt yn ôl y gyfraith o 1 Ebrill 2021 wedi’u nodi yng Ngorchymyn Cyflogau Amaethyddol 
(Cymru) 2022 (“y Gorchymyn”). 

Mae’r newidiadau hyn wedi’u hôl-ddyddio i 1 Ebrill 2021 i ad-dalu’r gweithwyr amaethyddol 
hynny a fyddai wedi disgwyl cynnydd yn eu cyflog fesul awr o 1 Ebrill 2021, fel a gynigiwyd 
yn ymgynghoriad cyhoeddus y Panel yn ystod hydref 2020.  

Bydd hyn yn golygu y gall ôl-daliadau fod yn ddyledus i rai gweithwyr amaethyddol oddi wrth 
eu cyflogwr mewn perthynas ag unrhyw wahaniaeth yn eu cyfradd tâl bresennol o’i chymharu 
â’r gyfradd tâl isaf ar gyfer eu gradd newydd. 

Y swm hwn yw’r gwahaniaeth rhwng (a) y swm y mae cyflogeion eisoes wedi cael eu talu 
a (b) yr isafswm cyflog a lwfansau uwch. Bydd hyn yn cael effaith hefyd ar daliadau goramser, 
gwyliau ac absenoldeb salwch.

Mae’r hawl hwn i ôl-daliad yn ymwneud â’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a’r adeg y mae’r cyflogwr 
yn talu’r cyfraddau tâl isaf uwch. Yr enw ar y cyfnod hwn yw’r ‘cyfnod ôl-weithredol’.

Mae gofyniad cyfreithiol ar gyflogwyr i dalu’r cyfraddau tâl isaf uwch o 1 Ebrill 2021.  

Gallai methiant ar ran y cyflogwr i wneud ôl-daliad o’r fath arwain at hawliad o ddidyniad 
anghyfreithlon o gyflog gan y gweithiwr amaethyddol, h.y. hawliad am dâl yr oedd 
ganddo hawl i’w gael ond na chafodd ei dalu.

Nodwch: Fel arfer, bydd gan weithiwr amaethyddol dri mis i gyflwyno hawliad o’r adeg y bydd 
yn dechrau derbyn y cyfraddau uwch.

Gellir talu ôl-daliad mewn cyfandaliad neu dros gyfnod rhesymol o amser y cytunwyd arno 
rhwng y cyflogwr a’r gweithiwr amaethyddol.

Mae enghraifft o sut i gyfrifo ôl-daliad gros am y cyfnod ôl-weithredol isod. Yn union fel tâl 
rheolaidd, mae tâl ôl-weithredol yn destun didyniadau statudol fel Treth Incwm ac Yswiriant 
Gwladol yn ogystal â chyfraniadau pensiwn. 

Enghraifft: 
Mae gweithiwr Gradd 5, sydd â chontract i weithio 35 awr yr wythnos ac sy’n gweithio 
5 diwrnod yr wythnos, yn cael ei werthuso ar Radd D Uwch-weithiwr Amaethyddol:
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Cam 1: Cyfradd Fesul Awr

• Gwiriwch eich cofnodion i nodi nifer yr oriau a weithiwyd ac a dalwyd ar y gyfradd isaf 
fesul awr yn y cyfnod ôl-weithredol (e.e. 1,610 awr).

• Cyfrifwch y gwahaniaeth rhwng y gyfradd newydd a’r hen gyfradd fesul awr:  
£10.39 – £10.06 = £0.33

• Lluoswch y gwahaniaeth mewn cyfraddau gyda nifer yr oriau a weithiwyd:  
1,610 x £0.33 = £531.30

Cam 2: Goramser

• Gwiriwch eich cofnodion i nodi nifer yr oriau goramser a weithiwyd ac a dalwyd yn ystod 
y cyfnod ôl-weithredol (e.e. 520 awr)

• Cyfrifwch y gwahaniaeth rhwng y cyfraddau goramser newydd a’r hen gyfraddau 
goramser: (£10.39 x 1.5) – (£10.06 x 1.5) = £0.495

• Lluoswch y gwahaniaeth mewn cyfraddau goramser gyda’r oriau a weithiwyd:  
520 awr x £0.495 = £257.40

Cam 3: Tâl Gwyliau

• Gwiriwch eich cofnodion i nodi sawl diwrnod o wyliau y derbyniodd y gweithiwr dâl 
amdanynt yn ystod y cyfnod ôl-weithredol (e.e. 28)

• Cyfrifwch yr hen gyfradd ddyddiol o dâl gwyliau: 
(£10.06 (Cyfradd fesul awr Gradd 5) x 35 (oriau a weithir yr wythnos)) ÷ 5  
(diwrnodau a weithir yr wythnos) = £70.42

• Cyfrifwch y gyfradd ddyddiol newydd o dâl gwyliau: 
(£10.39 (Cyfradd fesul awr Gradd D) x 35 (oriau a weithir yr wythnos)) ÷ 5  
(diwrnodau a weithir yr wythnos) = £72.73

• Tynnwch y gyfradd newydd o’r hen gyfradd i gyfrifo’r gwahaniaeth: 
£72.73 – £70.42 = £2.31

• Lluoswch nifer y diwrnodau o wyliau gyda’r gwahaniaeth: 
28 diwrnod o wyliau x £2.31 = £64.68

Cam 4: Tâl Salwch Amaethyddol

• Gwiriwch eich cofnodion i nodi nifer yr oriau y derbyniodd y gweithiwr Dâl Salwch 
Amaethyddol ar eu cyfer yn ystod y cyfnod ôl-weithredol (e.e. 13 diwrnod (91 awr) = 91)

• Didynnwch yr hen gyfradd fesul awr o’r gyfradd fesul awr newydd: 
10.39 – £10.06 = £0.33

• Lluoswch yr oriau gyda’r gwahaniaeth yn y cyfraddau:   
91 hours x £0.33 = £30.03

Cam 5: Cyfrifo Cyflog Gros

• Adiwch yr ôl-daliad am oriau dan gontract, goramser, gwyliau a thâl salwch amaethyddol 
e.e. £531.30 + £257.40 +£64.68 + £30.03 = £883.41



Canllawiau ar Gyfrifo Ôl-dâl 4

Ymholiadau a chymorth pellach
Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau am y materion hyn at eich cynghorydd cyfreithiol/cyfrifydd/
Undeb Llafur yn y lle cyntaf – gweler Atodiad 1 – Cysylltiadau Defnyddiol. 

Os ydych yn weithiwr amaethyddol ac nad ydych yn derbyn neu nad ydych wedi derbyn yr 
isafswm cyflog amaethyddol cywir, dylech siarad â’ch cyflogwr yn y lle cyntaf. Mae’r hawl 
gennych i ofyn i’ch cyflogwr am gopïau o’ch cofnodion cyflog. 

Os nad yw hyn yn datrys y mater, gallwch gysylltu â Llywodraeth Cymru:

E-bost: SLMEnquiries@llyw.cymru 

Post:    Tîm Isafswm Cyflog Amaethyddol 
Llywodraeth Cymru 
Neuadd y Sir 
Spa Road East  
Llandrindod Wells 
Powys  
LD1 5LG

Rhif ffôn: 0300 060 4400

Ymdrinnir â’ch cwyn/ymholiad yn gyfrinachol.

mailto:SLMEnquiries%40llyw.cymru?subject=
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Atodiad 1: Cysylltiadau defnyddiol
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr 
(NFU Cymru) 
Tŷ Amaeth 
Maes Sioe Frenhinol Cymru  
Llanelwedd 
Llanfair-ym-Muallt LD2 3TU 
Ffôn: 01982 554200 
E-bost: nfu.cymru@nfu.org.uk

Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) 
Llys Amaeth 
Plas Gogerddan  
Aberystwyth  
Ceredigion SY23 3BT 
Ffôn: 01970 820820 
E-bost: head.office@fuw.org.uk

Cymdeithas y Tirfeddianwyr (CLA Cymru) 
Canolfan Fusnes Orbit   
Parc Busnes Rhyd-y-car  
Merthyr Tudful CF48 1DL 
Ffôn: 01547 317085 
E-bost: wales@cla.org.uk

Undeb Unite (Cymru) 
Swyddfa Ranbarthol 
1 Heol y Gadeirlan   
Caerdydd CF11 9SD 
Ffôn: 02920 394 521 
Ffacs: 02920 390 684 
E-bost: wales@unitetheunion.org

Lantra (Cymru) 
Maes Sioe Frenhinol Cymru   
Llanelwedd 
Llanfair-ym-Muallt  
Powys LD2 3WY 
Ffôn: 01982 552646 
E-bost: wales@lantra.co.uk

CFfI 
Maes Sioe Frenhinol Cymru 
Llanelwedd 
Llanfair-ym-Muallt  
Powys LD2 3NU 
Ffôn: 01982 553502 
E-bost: information@yfc-wales.org.uk

 
Ar gyfer materion cyflogaeth ehangach, 
cysylltwch â:

Cyngor ar Bopeth 
Llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar 
Bopeth:  
03444 77 20 20 
Llun-Gwener, 9am-5pm 
www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/

ACAS 
Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a 
Chyflafareddu 
Llinell Gymorth ACAS: 0300 123 1100 
Llun-Gwener, 8am to 6pm 
www.acas.org.uk 
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