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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.  

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.   
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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 




