
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 5 

Dyddiad: Dydd Iau, 10 Tachwedd 2022 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddCCGG@senedd.cymru
------ 

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw ar Senedd TV  

Rhag-gyfarfod preifat  

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

(09.15)   

2 Papurau i'w nodi 

(09.15 - 09.30)   

2.1 Llythyr gan Lywodraeth Cymru i'r Archwilydd Cyffredinol ar Garbon Sero Net 

erbyn 2030 

 (Tudalennau 1 - 3)  

2.2 Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol ar yr Uned Cyrff Cyhoeddus 

 (Tudalennau 4 - 7)  

3 Sesiwn dystiolaeth gyda Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru 

(09.30 - 10.30) (Tudalennau 8 - 26)  

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

(10.30)   

Gweddill y cyfarfod 

5 Sesiwn dystiolaeth: Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law 

(10.30 - 10.45)   

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

6 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Caffael: Ystyried 

yr adroddiad ddrafft 

(10.45 - 11.15) (Tudalennau 27 - 50)  

7 Craffu ar Gyfrifon Comisiwn y Senedd: Ystyried yr adroddiad 

ddrafft 

(11.15 - 11.45) (Tudalennau 51 - 77)  



Tracey Burke
Cyfarwyddwr Cyffredinol / Director General

Y Grŵp Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
Climate Change and Rural Affairs Group

Parc Cathays ● Cathays Park
Caerdydd ● Cardiff

CF10 3NQ

Ffôn  ● Tel 0300 0258047
tracey.burke@gov.wales
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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.
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Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru
Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ

 26 Hydref 2022

Annwyl Archwilydd Cyffredinol 

Roeddwn am achub ar y cyfle hwn o groesawu canfyddiadau a gyhoeddwyd gan Archwilio 
Cymru yn sgil y cais am dystiolaeth ar barodrwydd y sector cyhoeddus i fod yn garbon sero 
net erbyn 2030.

Wrth ymateb, rwyf am dynnu sylw at ychydig o'r pwyntiau a godwyd gennym yn ein 
hymateb ac i'ch diweddaru ar y cynnydd yr ydym yn parhau i'w wneud. Rwyf hefyd am 
ddiolch i'ch tîm am fod mor gadarnhaol wrth ymgymryd â’r gwaith a oedd wedi’i wneud 
lawer haws i ni a chyrff cyhoeddus eraill gymryd rhan yn y broses.

Mae ymwneud Archwilio Cymru â’r flaenoriaeth genedlaethol a byd-eang hon, a’i 
gefnogaeth tuag ati,  yn gyfraniad cadarnhaol sy’n helpu i greu momentwm a newid parhaus
yn y ffordd rydym yn gweithio ac yn byw ein bywydau. Tra bo’r adroddiad yn canolbwyntio 
ar y camau i ddatgarboneiddio ein cymdeithas mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd, mae'n 
bwysig cydnabod yr angen i addasu i ganlyniadau anochel y newid yn yr hinsawdd.

Mae eich canfyddiadau i’r pum galwad i weithredu yn rhai yr ydym ni’n eu cydnabod. Maen 
nhw'n feysydd yr ydym yn parhau i'w hystyried fel Llywodraeth Cymru ac wrth gefnogi'r 
sector cyhoeddus yng Nghymru i leihau ein hallyriadau carbon ac arwain y ffordd i eraill yng
Nghymru. Mae hyn yn unol â'n targed cenedlaethol a'r camau gweithredu a nodir yn Sero 
Net Cymru, ein hail gyllideb garbon.
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Ers ymgymryd â'r rôl hon, rwyf wedi gweld yr ymdrech sylweddol y mae Llywodraeth Cymru
a gweddill y sector cyhoeddus yn ei gwneud i gyflawni uchelgais 2030, yn unol â thrywydd y
sector cyhoeddus a gyhoeddwyd gennym y llynedd. Mae hyn yn amlwg o’r nifer cynyddol o 
gynlluniau datgarboneiddio, ac aeddfedrwydd cynyddol y cynlluniau hynny, a lefel yr 
adnoddau a'r bobl dan sylw. Enghraifft dda o hyn yw'r ymrwymiad i adrodd ar allyriadau 
carbon yn flynyddol.  Arweiniodd cylch adrodd cyntaf y fenter wirfoddol hon at 80% o 
sefydliadau'r sector cyhoeddus yn ymateb. Eleni mae 95% o sefydliadau eisoes wedi 
ymateb erbyn y dyddiad cau, gan ddefnyddio ein canllawiau diwygiedig a oedd yn cynnwys 
gwersi gwerthfawr o'r ddwy flynedd gyntaf o adrodd. Rydym yn obeithiol y bydd y sefyllfa 
derfynol hyd yn oed yn well sy'n dangos yr ymrwymiad a wneir gan gyrff sector cyhoeddus 
yng Nghymru i weithredu ar y cyd ac yn unigol.

Fel sefydliad, mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar frys i leihau allyriadau ac i 
ddatblygu’r gallu i wrthsefyll effeithiau anochel y newid yn yr hinsawdd. Caiff hyn ei 
adlewyrchu yng nghylch gwaith y Bwrdd Portffolio Newid Hinsawdd, yr wyf yn ei gadeirio. 
Mae hyn yn darparu dull llywodraethu strategol ar gyfer datblygu a chyflwyno deddfwriaeth 
a pholisi hinsawdd, gan gymryd safbwynt gwybodus a chydgysylltiedig. Mae'r Bwrdd yn 
cynnwys holl feysydd Llywodraeth Cymru sy'n cyfrannu at ymdrin â’r newid yn yr hinsawdd, 
neu y mae’r newid hwnnw yn effeithio arnynt. Mae'n sicrhau bod y rheini sydd wedi’u 
mandadu (h.y. y rhai sydd â pholisi perthnasol neu gyfrifoldebau gweithredol) yn atebol am 
eu gweithredoedd a'n bod yn parhau ar y trywydd iawn i sicrhau'r canlyniadau a ddymunir 
yn unol â'n targedau deddfwriaethol.

Ein bwriad yw cyhoeddi Cynllun Strategol Sero Net Llywodraeth Cymru y mis hwn, fel 
mecanwaith i gydnabod y gwaith sylweddol a wnaed eisoes i leihau ein hallyriadau, er 
enghraifft cyflwyno dewisiadau teithio cynaliadwy (gan gynnwys yr opsiwn i brynu ar les 
cerbydau carbon isel iawn) a'r gostyngiad o 76% mewn allyriadau o'n hystâd weinyddol dros
yr 11 mlynedd diwethaf. Bydd hefyd yn ysgogi gwaith pellach i gyflawni’r uchelgais o sicrhau
sector cyhoeddus sero net cyfunol erbyn 2030, sy'n cynnwys cynllun gweithredu sydd wedi'i
gostio'n llawn.  Fel y mae eich adroddiad yn ei gydnabod, bydd hyn yn uchelgais heriol i'w 
gyflawni, ond mae'n parhau i fod yn un o'n prif flaenoriaethau ac yn un yr ydym wedi 
ymrwymo i gefnogi eraill i'w cyflawni.

Mae'r gefnogaeth honno'n cynnwys y gwaith mae cydweithwyr yn y maes Iechyd a 
Llywodraeth Leol yn ei ddarparu. Maent wedi sefydlu rhaglenni effeithiol i gefnogi'r 
weledigaeth ar y cyd, drwy arweinyddiaeth, cyngor a chymorth ariannol. Er enghraifft, ers 
2019, mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu Cyngor Llywodraeth Leol Cymru i gynnal 
rhaglen gymorth i awdurdodau lleol, gan ganolbwyntio ar arweinyddiaeth fel y gyrrwr 
allweddol dros newid, a chefnogi datblygiad ymrwymiadau allweddol yr awdurdodau hynny. 
Mae Gweinidogion Cymru wedi cadarnhau cyllid parhaus am y tair blynedd nesaf i 
gydnabod pwysigrwydd y gwaith hwnnw ac i helpu i gyflawni’r ymrwymiadau hynny.  

Mae ein cefnogaeth i'r sector yn ymestyn i Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, y mae 
Gweinidogion Cymru wedi ymrwymo i’w barhau; bydd gwaith caffael y gwasanaeth newydd 
yn cael ei gwblhau erbyn mis Ebrill 2023. Mae'r fanyleb ar gyfer y gwasanaethau yn 
cydnabod yr angen parhaus am gymorth technegol ac ariannol i helpu cyrff cyhoeddus a 
mentrau cymunedol i gyflwyno a darparu rhaglenni effeithiol. Mae hefyd yn cydnabod y 
cynnydd sylweddol mewn adnoddau y mae'r sector ei hunan wedi'u buddsoddi yn y mater 
pwysig hwn a’r profiad a gafwyd o hyn. Mae disgwyl i'r rhaglen newydd fanteisio mwy ar y 
dysgu ar y cyd hwn.  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn parhau i ddarparu cymorth ariannol i'r sector drwy 
amrywiaeth o fecanweithiau, megis Rhaglen Ariannu Cymru a roddodd £16 miliwn o Tudalen y pecyn 2



fuddsoddiad ym mhrosiectau'r sector cyhoeddus a phrosiectau cymunedol yn 2021-2022. 
Er bod pwysau cynyddol ar gyllidebau, er enghraifft yn sgil canlyniadau Covid a'r argyfwng 
costau byw, rydym yn parhau i roi pwysigrwydd ar y buddsoddiad hwn er mwyn galluogi 
Llywodraeth Cymru a'r sector cyhoeddus i ddatblygu ein huchelgais ar y cyd.

Wrth inni nodi yn ein hymateb i'r alwad am dystiolaeth uchod, mae'r pum galwad i weithredu
yn feysydd y mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi ynddynt i gefnogi cyfrifoldebau 
ar y cyd y sector cyhoeddus yng Nghymru ac fel sefydliad o fewn y sector hwnnw. Bydd y 
dystiolaeth a ddarperir yn helpu i lywio ein gweithredoedd a'r gefnogaeth a ddarparwn. 

Er bod llawer i'w wneud, dim ond mewn ffordd gadarnhaol y gellir ystyried y momentwm 
sydd wedi’i ei wneud hyd yn hyn a bydd yn ein helpu ar ein llwybr i sicrhau sector 
cyhoeddus sero net erbyn 2030.

Tracey Burke
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
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Dr Andrew Goodall 
Ysgrifennydd Parhaol 
Permanent Secretary 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 

31 Hydref 2022 

Annwyl Mr Isherwood 

Yn dilyn ein llythyrau blaenorol, dyma roi gwybod i chi ac i’r Pwyllgor bod y Gofrestr o 
Gyrff Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru wedi’i diweddaru ar 30 Mehefin 2022 yn 
dilyn adolygiad gan yr Uned Cyrff Cyhoeddus a chydweithwyr. Mae rhestr a diagram 
wedi’u diweddaru, sy’n dangos y berthynas rhwng yr Uned Cyrff Cyhoeddus a’r Timau 
Partneriaeth sy’n goruchwylio ein Cyrff Hyd Braich wedi’u hamgáu. Fel y nodais ym mis 
Mawrth, bydd y gofrestr yn cael ei hadolygu a’i diweddaru yn ôl yr angen, o leiaf unwaith 
bob chwe mis, a byddwn yn ceisio ychwanegu cyrff newydd cyn gynted ag y bydd yr Uned 
Cyrff Cyhoeddus yn cael gwybod eu bod wedi’u creu. 

Gwerthusiad o’r gwaith 
Mae gwerthusiad o’r gwaith yn ymwneud â chyrff hyd braich a gwaith yr Uned Cyrff 
Cyhoeddus wedi dechrau o dan arweiniad Liz Lalley, Cyfarwyddwr dros dro sy’n gweithio 
ar Ailgychwyn ac Adfer wedi COVID ar hyn o bryd. Mae cam cyntaf yr adolygiad wedi’i 
gwblhau ac rydym yn disgwyl yr adroddiad terfynol cyn bo hir.  

PAPA(6)-16-22 PTN2 - Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol ar yr uned cyrff cyhoeddus
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Cynnydd o ran Cyflawni Penodiadau Cyhoeddus a’r Strategaeth Amrywiaeth ar gyfer 
Penodiadau Cyhoeddus   
Yn 2021 - 2022, cynhaliwyd 32 o ymgyrchoedd rheoleiddiedig a arweiniodd at gyfanswm o 55 
o benodiadau. Yn dilyn lleihad yn amrywiaeth y penodiadau flwyddyn yn gynharach, yn 
arbennig oherwydd diffyg gweithgarwch recriwtio o ganlyniad i COVID-19, mae’n galonogol 
gweld bod y cyfraddau amrywiaeth ar gyfer y prif grwpiau â nodweddion gwarchodedig yn 
dychwelyd i’r tueddiadau blaenorol. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd 56.4% o benodiadau (ac 
eithrio ailbenodiadau) yn fenywod, roedd 16.4% yn bobl anabl a 10.9% o gymunedau ethnig 
lleiafrifol. Mae gweithgarwch recriwtio wedi parhau’n gyflym dros y chwe mis diwethaf, a hyd 
ddiwedd mis Medi roedd 24 ymgyrch wedi’u cwblhau neu ar y gweill. Mae hyn wedi cynnwys 
nifer o benodiadau pwysig sydd wedi denu gwrandawiad cyn penodi gan y Pwyllgor Senedd 
perthnasol gyda’r ymgeisydd a ffafrir. 
 
Mae’r Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus yn 
flaenoriaeth Weinidogol sy’n amlinellu gweledigaeth a chamau gweithredu gyda’r nod o wella 
amrywiaeth mewn arweinyddiaeth mewn bywyd cyhoeddus. Er bod COVID-19 wedi cael 
effaith niweidiol ar weithredu’r strategaeth, mae cynnydd wedi bod a bydd ffocws pendant ar 
gyflawni’r strategaeth dros y 12 mis nesaf a thu hwnt. Mae carfan o Uwch Aelodau Panel 
Annibynnol yn parhau i gefnogi panelau recriwtio. Mae Aelodau’n cynnig profiad a safbwyntiau 
amrywiol ac eang sy’n amhrisiadwy i’r broses recriwtio. 
 
Ym mis Ebrill eleni, cyflwynwyd cyfres o raglenni datblygu hyfforddiant. Mae’r hyfforddiant yn 
canolbwyntio ar amrywiaeth a chynhwysiant, arferion recriwtio teg a chynefino. Mae’r 
rhaglenni datblygu yn canolbwyntio ar bobl sydd bron â bod yn barod i arwain, ac arweinwyr 
cyhoeddus y dyfodol. Yn y lle cyntaf byddant yn canolbwyntio ar unigolion o gymunedau 
ethnig leiafrifol a phobl anabl. Bydd y rhaglenni yn cael eu gwerthuso yn y misoedd i ddod, 
gyda’r bwriad o gyflwyno rhagor yn ystod 2023 – 24.  
 

Amserlen ar gyfer Adolygiadau Teilwredig   
Bydd y drafft ar gyfer y Rhaglen Adolygiadau Teilwredig yn barod erbyn diwedd mis 
Tachwedd a bydd yn cynnwys ychydig o ddulliau gweithredu seiliedig ar thema, sy’n 
berthnasol i lawer o’n cyrff cyhoeddus.   
 

Bydd gweithdai i gefnogi HART (Pecyn Asesu Risg Defnyddiol), sef model sy’n ystyried 
risg weddilliol pob sefydliad, yn cychwyn ym mis Tachwedd. Mae sgôr risg y model HART 
yn caniatáu ystyried lefel yr ymgysylltu Partneriaeth yn ogystal â blaenoriaeth hynny yn y 
Rhaglen Adolygiadau Teilwredig.  Gan na fydd y model HART wedi’i roi ar waith yn llawn 
tan 2023, ni fydd sgoriau’n cael eu hystyried ar gyfer y rhaglen bresennol sy’n cael ei 
datblygu. 
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Adolygiad Teilwredig o’r Amgueddfa Genedlaethol 
Penodwyd pum aelod y panel Adolygu ym mis Awst, a chynhaliwyd cyfarfod ddiwedd mis 
Awst. Y Cadeirydd a benodwyd yw David Allen, cyn Gadeirydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch 
Cymru, yr Is-gadeirydd yw Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol, a’r aelodau yw Catherine Heaney, Cadeirydd Amgueddfa Genedlaethol 
Iwerddon, Laura Pye, Cyfarwyddwr, Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl a Syr Paul Silk, cyn-
Gadeirydd y Comisiwn ar Ddatganoli a chyn-Glerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru (fel yr oedd 
bryd hynny). Yn dilyn penodiad diweddar Efa Gruffudd Jones yn Gomisiynydd y Gymraeg mae 
hi wedi ymddiswyddo o'r panel ac mae Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cymryd ei lle.  
 

Mae Tîm yr Adolygiad Teilwredig yn rhoi cymorth ysgrifenyddol drwy gydol y broses ac yn 
gweithredu fel cyfrwng ar gyfer yr holl gyfathrebu perthnasol. Cawsom adroddiad cynnydd 
a oedd yn canolbwyntio ar y broses, ac yn cadarnhau'r themâu ar gyfer y cylch gwaith y 
cytunwyd arno fel a ganlyn: 
 

• Llywodraethiant corfforaethol, gan gynnwys diwylliant, perthnasoedd, cydymffurfiaeth ac 
atebolrwyddau. 

• Effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a darbodaeth.  

• Cyfleoedd ar gyfer twf, buddsoddiad a rhannu gwasanaethau. 

• Perfformiad a strwythurau. 

• Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. 

• Partneriaethau a chysylltiadau.  
 

Nododd y Panel y bydd adroddiad interim arall yn cael ei rannu erbyn y Nadolig a rhoddodd 
wybod y bydd yr adolygiad yn dod i ben erbyn 1 Mawrth 2023 fan bellaf, er ei fod yn gweithio 
at ddyddiad cwblhau cynharach, yn ddibynnol ar drefnu'r cyfweliadau angenrheidiol yn unol ag 
argaeledd aelodau'r Panel. Cyhoeddir yr adroddiad wedyn ar ôl i Banel Her Llywodraeth 
Cymru graffu arno.  
 
Rwy’n gobeithio y bydd yr ymatebion hyn o gymorth i’r Pwyllgor yn ei waith. 
 

Yn gywir, 
 
 
 

 
 
 

 

Dr Andrew Goodall 
Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 
Llywodraeth Cymru/ Welsh Government 
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Y Grŵp Newid Hinsawdd a Materion Gwledig

Y Grŵp Adfer wedi Covid a Llywodraeth Leol

Grŵp yr Economi, y Trysorlys a'r Cyfansoddiad

Y Grŵp Addysg, Cyfiawnder Cymdeithasol
a’r Gymraeg

Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Grŵp y Prif Swyddog Gweithredu

Comisiwn Dylunio Cymru (DCFW Cyf)
Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales

Panel Annibynnol Cymru ar
Gydnabyddiaeth Ariannol

Cyfoeth Naturiol Cymru
Bwrdd Rheoleiddiol Cymru

Trafnidiaeth Cymru
Rheolaeth Ddatblygu Cymru Cyf

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth 
Leol Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru
Cwmni Egino cyf

Banc Datblygu Cymru ccc
Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth

Rheil�yrdd (GCRE Cyf)
Diwydiant Cymru

(Sector Development Wales Partnership Cyf)
Busnes Rhyngwladol Cymru Cyf

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf
Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Amgueddfa Cymru
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Chwaraeon Cymru
WGC Holdco Cyf

Gyrfa Cymru (Careers Choices Dewis Gyrfa Cyf)
Comisiynydd Plant Cymru
Cyngor y Gweithlu Addysg
Estyn (Arolygiaeth EM dros Addysg
a Hy�orddiant yng Nghymru)
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Academi Genedlaethol ar gyfer
Arweinyddiaeth Addysgol Cymru
Cymwysterau Cymru
Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr
Comisiynydd y Gymraeg

Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
Awdurdod Cyllid Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru*

* Ariannir gan cyllidebau Grŵp Addysg a Chyfiawnder Cymdeithasol

CYRFF HYD BRAICH LLYWODRAETH CYMRU
GRWPIAU PARTNERIAETH AM GYRFF CYHOEDDUS o 30 Mehefin 

Gallai’r manylion newid45580 Llywodraeth Cymru ©Hawlfraint y Goron 2022
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

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.   

Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref  

Mark Isherwood MS 
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 

 2 Tachwedd 2022 

Annwyl Mark, 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar 21 Medi 
2022, gofynnwyd imi ddarparu nodyn ar unrhyw wahaniaethau rhwng yr ymatebion a 
gyflwynwyd gan lywodraeth leol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr (“LGA") i 
ymgynghoriad “Transforming Public Procurement” Llywodraeth y DU. 

Mae fy swyddogion wedi ystyried ymatebion oddi wrth y LGA a Chymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru (“CLlLC”), yn ogystal ag ymatebion oddi wrth sefydliadau unigol llywodraeth leol 
Cymru pan fo’n briodol. Yn gyffredinol, roedd cysondeb eang yn yr ymatebion a ddarparwyd 
i’r ymgynghoriad, a chonsensws cyffredinol y gallai systemau a phrosesau caffael elwa o gael 
eu diwygio i sicrhau canlyniadau caffael gwell. 

Rhagwelwyd y byddai yna wahaniaethau rhwng yr ymatebion mewn rhai meysydd oherwydd 
lleoliad daearyddol a gwahaniaethau sefydliadol a diwylliannol, a gwelwyd llawer o’r rhain yn 
yr ymatebion a ddarparwyd. Dylid nodi, fodd bynnag, pan oedd yna wahaniaethau posibl yn 
yr ymatebion, mewn llawer o achosion roedd y rhain yn geisiadau am ragor o wybodaeth yn 
hytrach na phwyntiau o wahaniaeth gwirioneddol oddi wrth yr egwyddorion allweddol a 
gynigiwyd.  

Dyma grynodeb o’r meysydd allweddol lle’r oedd yna wahaniaethau rhwng yr ymatebion: 

• Roedd effaith bosibl gwahaniaethau rheoleiddiol rhwng Cymru a Lloegr ar gaffael
trawsffiniol a’r effaith y gallai hyn ei chael ar gyflenwyr sy’n gweithio ar draws ffiniau yn
thema allweddol i CLlLC.

• Codwyd pryderon ynghylch cymhwyso blaenoriaethau deddfwriaethol Cymru (megis
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Bil Partneriaeth Gymdeithasol
a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) a Datganiad Polisi Caffael Cymru) gan fod CLlLC yn
ystyried bod y papur gwyrdd yn llai uchelgeisiol na chyfeiriad polisi presennol Cymru,
a allai rwystro gallu Awdurdodau Contractio Cymru i weithredu nodau polisi Cymru yn
llawn.
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• Tynnodd Awdurdodau Lleol Cymru sylw at bryderon nad yw cynigion penodol yn y Bil 
yn rhoi ystyriaeth ddigonol i’r Gymraeg (er enghraifft: cynrychiolaeth y Gymraeg ar y 
panel ar gyfer yr uned adolygu caffael). 

 

• Nododd ymatebwyr Cymru, er bod proses symlach o gofrestru cyflenwyr a weinyddir 
drwy system gofrestru fyd-eang yn uchelgais dda, fod angen ystyried y 
gwrthdrawiadau posibl rhwng blaenoriaethau a gofynion awdurdodau contractio 
gwahanol. 
 

• Cododd CLlLC bryderon ynghylch a yw Platfform Canolog y DU yn orfodol i Gymru 
gan ei bod yn pryderu ynghylch yr effeithiau ar GwerthwchiGymru. 

 
O ganlyniad i’r berthynas agos sydd wedi’i datblygu rhwng swyddogion Swyddfa’r Cabinet a 
Llywodraeth Cymru yn ystod datblygiad y Bil hwn, rydym wedi ceisio tynnu sylw at nifer o’r 
pryderon a nodwyd yn ystod y broses ddrafftio, a mynd i’r afael â nhw. Yn ogystal, mae 
Llywodraeth Cymru wedi sicrhau pwerau creu rheoliadau cyfatebol yn y rhan fwyaf o feysydd 
y ddeddfwriaeth, sy’n golygu ein bod yn gallu datblygu is-ddeddfwriaeth ein hunain i Gymru. 
Bydd hyn yn helpu i fynd i’r afael â rhai o’r gwahaniaethau penodol a amlygwyd uchod, megis 
y pryderon a godwyd ynghylch y defnydd o’r Gymraeg mewn systemau caffael a chofrestru, 
a fydd yn cael eu lleihau mewn cyfarwyddiadau polisi Cymru sy’n gorfodi’r defnydd o’n 
platfformau caffael dwyieithog ein hunain. Bydd y systemau hyn yna’n trosglwyddo data i 
blatfform canolog Llywodraeth y DU, i barhau i gydymffurfio â’r Bil, wrth ddarparu’r 
hyblygrwydd i Gymru gasglu data ar wahân o ran polisïau Cymru a darparu gwasanaethau 
yn Gymraeg. 
 
Hyderaf y bydd yr ymateb hwn wrth fodd y Pwyllgor, ac edrychaf ymlaen at drafodaethau 
pellach gyda’r Aelodau wrth i’r Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol barhau â’u taith drwy’r 
Senedd. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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