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Annwyl Huw,  

  

Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Cytundebau Masnach Ryngwladol) (Diwygio) 2022. 

 

Trosolwg Polisi o’r OS 

 

Mae angen yr OS uchod er mwyn diwygio deddfwriaeth gaffael (a nodir isod) i weithredu, 

mewn deddfwriaeth ddomestig, rwymedigaethau caffael y Deyrnas Unedig (DU) a gwmpesir 

gan y Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy 

(Cytundeb EFTA). 

 

Y Gyfraith a gaiff ei diwygio: 

 Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 

 Rheoliadau Contractau Consesiwn 2016 

 Rheoliadau Contractau Cyfleustodau 2016 

y cyfeirir atynt gyda’i gilydd fel ‘y Rheoliadau Caffael Domestig’ 

Diben y diwygiadau  

Roedd Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020 (OS Ymadael 

â'r UE) a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn cadw 

rhwymedigaethau caffael y DU a gynhwysir mewn cytundebau rhyngwladol presennol, am 

12 mis o ddiwedd y Cyfnod Gweithredu.   
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Gosodwyd Cytundeb EFTA gerbron Senedd y DU ar 16 Gorffennaf 2021, a daeth y cyfnod 

craffu i ben ar 26 Hydref 2021. O'r herwydd, mae angen gweithredu'r rhwymedigaethau 

caffael a gwmpesir gan Gytundeb EFTA yn y Rheoliadau Caffael Domestig. 

 

O ran Cymru, bydd y ddeddfwriaeth ddiwygiedig yn sicrhau bod y rhwymedigaethau caffael 

rhyngwladol o dan Gytundeb EFTA yn cael eu gweithredu’n briodol o fewn y Rheoliadau 

Caffael Domestig gan ganiatáu yn sgil hynny i awdurdodau ledled Cymru gydymffurfio â 

nhw hefyd. 

 

Pam rhoddwyd cydsyniad 

Mae adran 2 o Ddeddf Masnach 2021, y dibynnir arni ar gyfer yr OS presennol, yn rhoi 

pwerau gwneud rheoliadau i Weinidogion Cymru, yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau a geir 

yn y Ddeddf. Fodd bynnag, ni argymhellir arfer y pwerau hyn yn yr achos hwn am y 

rhesymau a nodir isod. 

 

Ein polisi fel arfer yw, lle mae pwerau'n gorwedd gyda Gweinidogion Cymru, mai cyfrifoldeb 

Gweinidogion Cymru yw deddfu ar gyfer Cymru. Fodd bynnag, diben yr OS yw gwneud 

diwygiadau technegol i'r ddeddfwriaeth gaffael bresennol er mwyn sicrhau bod 

rhwymedigaethau caffael rhyngwladol yn cael eu gweithredu'n llawn ledled y DU. Felly, y tro 

hwn, credaf ei bod yn briodol i Lywodraeth y DU ddeddfu yn y maes datganoledig hwn. Mae 

deddfu'n gyflym hefyd yn bwysig er mwyn lliniaru'r risg y bydd bwlch yn y Rheoliadau 

Caffael Domestig o ran cydymffurfio â'n rhwymedigaethau rhyngwladol; os bydd Rheoliadau 

Caffael Domestig yn parhau heb eu halinio â rhwymedigaethau rhyngwladol, yna bydd 

perygl y gallai trydedd wlad herio’r DU trwy gyfraith.  

 

Nid oes gwahaniaeth o ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ac nid yw 

sylwedd y diwygiadau, yn fy marn i, yn ddadleuol. At hynny, er bod y Rheoliadau Caffael 

Domestig sy'n cael eu diwygio yn ymestyn i Gymru, nid oes deddfwriaeth gyfatebol wedi'i 

gwneud gan Weinidogion Cymru yn y maes hwn.  Mae diweddaru’r Rheoliadau Caffael 

Domestig yn unol â Lloegr ac mewn un darn o ddeddfwriaeth yn rhesymegol er mwyn 

sicrhau bod y sefyllfa gyson bresennol yn cael ei chynnal. 

 

Ni fydd yr OS yn cael unrhyw effaith ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru, nac 

ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 

 

O'r herwydd, rwyf wedi rhoi fy nghydsyniad i'r Gweinidog Cyfleoedd Brexit ac 

Effeithlonrwydd y Llywodraeth wneud yr OS hwn mewn perthynas â Chymru, y mae 

Llywodraeth y DU wedi gofyn amdano yn unol ag ymrwymiadau anstatudol Llywodraeth y 

DU i sicrhau nad yw'r pwerau yn Neddf Masnach 2021 yn cael eu defnyddio fel arfer i 

ddeddfu mewn maes â chymhwysedd datganoledig heb gydsyniad y llywodraethau 

datganoledig perthnasol, a byth heb ymgynghori â hwy yn gyntaf. Rwyf wedi gosod 

Datganiad Ysgrifenedig, sydd i'w weld yn: Eich cyf (senedd.wales). 

 

Mae'r OS yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol, ac fe'i gosodwyd gerbron Senedd y 

DU ar 25 Ebrill 2022. 

 

 

 

https://senedd.wales/media/ijzdyhld/ws-ld15103-e.pdf


 

 

Rwyf wedi ysgrifennu mewn termau tebyg at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a 

Materion Gwledig, Paul Davies AS. 

 
Yn gywir, 
 

 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  


