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3 Awst 2022 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Caffael 

Mae’r Pwyllgor yn craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Caffael y DU, sydd 
gerbron Tŷ’r Arglwyddi ar hyn o bryd.  

Pan fydd Senedd y DU am ddefnyddio Bil y DU i ddeddfu mewn maes a ddatganolwyd i Senedd Cymru, y 
confensiwn yw bod angen iddi gael cydsyniad y Senedd cyn y gall basio’r ddeddfwriaeth dan sylw. Mae hyn yn 
wir yn achos Bil Caffael y DU. Mae’r Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n cael eu llunio gan Lywodraeth 
Cymru yn rhan o broses y Senedd ar gyfer ystyried a ddylid rhoi cydsyniad. 

Bydd y Pwyllgor yn cymryd tystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn gynnar yn nhymor yr 
hydref. Cyn y sesiwn hon, mae’r Pwyllgor yn eich gwahodd i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig ar y pwnc hwn, i 
lywio ei waith craffu.  

Bwriad y Pwyllgor yw i’r gwaith ganolbwyntio ar y materion a ganlyn: 

 Ystyriaeth Llywodraeth Cymru o ran defnyddio’r amser y mae wedi’i nodi ar gyfer y Bil 
Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) i gyflwyno Bil caffael ehangach 
a fyddai’n cynnwys cwmpas Bil Caffael y DU a’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael 
Cyhoeddus (Cymru); 

 Y diffyg cyfleoedd a’r amserlenni cyfyngedig i’r Senedd gynnal gwaith craffu 
deddfwriaethol manwl, gan gynnwys ymgysylltu’n drylwyr â rhanddeiliaid o Gymru, ar faes 
polisi cyhoeddus mor bwysig; 

 Hygyrchedd y drefn gaffael newydd a hithau’n cael ei rhannu rhwng dau Fil; 

 Y graddau y mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol a’i swyddogion wedi ymwneud â’r 
gwaith o lunio a drafftio cymalau ym Mil Caffael y DU a’r prosesau sy’n ymwneud â hyn; 
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 Rôl y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer caffael cyhoeddus yn natblygiad y Bil; 

 Lefel yr ymgynghori a gynhaliwyd, os o gwbl, â rhanddeiliaid Cymru i lywio’r broses 
ddrafftio; 

 A yw cymalau’r Bil yn wahanol i’r sefyllfa ddeddfwriaethol bresennol ynteu a yw’n ei 
hatgynhyrchu; 

 Cyfranogiad y Gweinidog a’i swyddogion drwy gydol y broses graffu a diwygio yn San 
Steffan; 

 Y rheoliadau a fydd yn angenrheidiol o bosibl i weithredu’r diwygiadau o dan y Bil ac o 
dan ba bwerau (a gweithdrefnau) yn y Bil.  

Byddai’n ddefnyddiol hefyd pe gallech rannu â ni unrhyw sylwadau pellach sydd gennych am y Memoranda 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Caffael y DU. Byddem yn gwerthfawrogi cael eich ymateb i’r llythyr hwn 
erbyn 31 Awst 2022. Mae croeso ichi gysylltu â thîm clercio y Pwyllgor os oes gennych unrhyw gwestiynau am y 
llythyr. 

Os dewiswch ymateb i’r gwahoddiad hwn, bydd unrhyw ddata personol yn cael ei brosesu yn unol â’n 
hysbysiad preifatrwydd, sydd i’w weld yma: https://senedd.cymru/cymorth/preifatrwydd/hysbysiad-
preifatrwydd-pwyllgorau-r-senedd/. 

Yn gywir, 

 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor 
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