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Annwyl Huw, 
 
Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 
 
Yn ystod y ddadl Egwyddorion Cyffredinol ar y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael 
Cyhoeddus (Cymru) ar 29 Tachwedd 2022, dywedais y byddwn yn ysgrifennu atoch i 
gadarnhau mewn mwy o fanylder ymatebion Llywodraeth Cymru i argymhellion eich 
Pwyllgor. 
 
Cadarnheais yn y ddadl na fyddai Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhelliad 1 oherwydd 
nad ydym yn ei hystyried yn briodol cynnwys yn adran dehongli y Bil ddiffiniad a nodir yn 
rhywle arall dim ond mewn canllawiau statudol. Mae’r canllawiau y cyfeirir atynt wedi’u 
cyhoeddi o dan bŵer (yn hytrach na dyletswydd) ar wahân mewn Deddf arall ac mae iddynt 
ddiben penodol nad yw o bosibl yn cyd-fynd â’r dyletswyddau o dan y Bil hwn. Yn wir, 
mae’n bosibl y gallai’r canllawiau hynny newid yn y dyfodol neu gallent, o bosibl, gael eu 
tynnu’n ôl gan un o Lywodraethau’r dyfodol. Fel y dywedais yn y Cyfarfod Llawn, mae’r Bil 
yn darparu i Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau i gyrff cyhoeddus ar weithredu’r 
Ddyletswydd Partneriaeth Gymdeithasol a dyna’r ffordd briodol o ddelio â materion fel hyn. 
 
Mae argymhelliad 2 wedi’i dderbyn. Byddwn yn datblygu ac yn cyhoeddi cyngor i 
gynorthwyo unigolion a sefydliadau i wella eu dealltwriaeth o waith teg, a’u hymwybyddiaeth 
o fanteision gwaith teg, ac enghreifftiau o gamau y gall sefydliadau eu cymryd i hybu gwaith 
teg. Bydd y cyngor hwn o ddiddordeb penodol i’r sefydliadau hynny sy’n ddarostyngedig i 
ddarpariaethau Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) a’r undebau 
llafur sy’n cynrychioli gweithwyr yn y sefydliadau hynny. Fodd bynnag, rydym hefyd yn 
bwriadu gwneud y cyngor o ddiddordeb ehangach i fusnesau, cyflogwyr ac undebau llafur 
yn fwy cyffredinol.   
 
Nodais fy rhesymau dros wrthod argymhelliad 3 yn ystod y ddadl. Ni fyddwn yn cymhwyso’r 
weithdrefn negyddol i’r pŵer i gyhoeddi’r cod allanoli gwasanaethau cyhoeddus a’r gweithlu 
oherwydd nad yw’r Cod yn ddeddfwriaethol, felly ni fyddai’n briodol iddo gael ei wneud yn 
ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol fel pe bai ganddo rym deddfwriaethol. Bydd y Cod 
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fodd bynnag yn ddarostyngedig i ymgynghoriad ehangach, a fydd yn helpu i sicrhau ei fod 
yn targedu’r gynulleidfa y mae’n cyfeirio ati. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion 4 a 5 a bydd yn cyflwyno gwelliannau yng 
Nghyfnod 2 i ychwanegu at y Bil ddyletswydd benodol i ymgynghori mewn perthynas â’r 
Cod i’w gwneud o dan adran 32 a’r canllawiau i’w gwneud o dan adran 31. 
 
Ni dderbynnir argymhelliad 6 am y rhesymau a nodais yn y Cyfarfod Llawn, sef y byddwn yn 
datblygu’r Cod mewn partneriaeth gymdeithasol ac mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid. Er 
mwyn gwneud hyn bydd angen inni ymgysylltu â’r grwpiau hyn o’r dechrau. Mae’r dull 
gweithredu hwn yn golygu na fyddwn mewn sefyllfa i gyhoeddi fersiwn ddrafft o’r Cod cyn i 
Gyfnod 3 fynd rhagddo ym mis Mawrth. 
 
Dywedais yn ystod y ddadl y byddwn yn darparu rhagor o fanylion ynghylch pam mae 
argymhellion 7 ac 8 wedi’u gwrthod. Mae’r argymhellion hyn yn gofyn inni ddiwygio’r Bil fel 
bod y rheoliadau sydd i’w gwneud o dan adran 38(3)(a) a 38(3)(b) yn ddarostyngedig i’r 
weithdrefn gadarnhaol, yn hytrach nag i’r weithdrefn negyddol. Mae’r Pwyllgor yn 
ymwybodol bod y Gweinidogion, wrth bennu pa weithdrefn sydd fwyaf priodol, yn 
cymhwyso’r egwyddorion a nodir yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar is-ddeddfwriaeth: 
gweithdrefn gadarnhaol ddrafft neu negyddol y cynulliad. 
 
Bydd unrhyw reoliadau a wnawn o dan 38(3)(a) a 38(3)(b) at ddiben darparu manylion 
unrhyw faterion pellach (ar ben y rhai sydd eisoes wedi’u nodi yn adran 38(1) a (2)) y mae’n 
rhaid i strategaethau caffael awdurdodau contractio eu cynnwys. Yn ei hanfod, cytundeb i 
baratoi at y dyfodol yw hwn i sicrhau bod unrhyw newidiadau mewn arferion caffael – a fydd 
o bosibl yn gorfod cael eu gwneud oherwydd newidiadau statudol ehangach nad oes gan 
Lywodraeth Cymru ddisgresiwn drostynt – yn gallu cael eu cymhwyso pe byddai angen. 
Rydym wedi ein bodloni bod y weithdrefn negyddol yn darparu digon o gyfle i graffu’n 
ddemocrataidd ar unrhyw reoliadau a wneir wrth arfer y pŵer hwn. 
 
I gloi, mewn perthynas ag argymhelliad 9, hoffwn ymddiheuro eto i’r Pwyllgor: cafodd y 
cyfeiriad at ‘gonfensiwn’ yn fy llythyr ar 15 Hydref ei gynnwys mewn camgymeriad ac rwy’n 
cydnabod nad oes y fath gonfensiwn yn bodoli. 
 
Gobeithio y bydd yr wybodaeth yn y llythyr hwn yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor. Byddaf hefyd yn 
gwneud yn siŵr y rhoddir gwybod i Glerc y Pwyllgor cyn gynted ag y bydd gwelliannau’r 
llywodraeth yng Nghyfnod 2 wedi’u cyhoeddi ar y dudalen we Dogfennau a Osodwyd. 
 
Er gwybodaeth, mae copïau ynghlwm o’r llythyrau yr wyf wedi’u hanfon at gadeiryddion y 
Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Pwyllgor Cyllid, ac rwy’n anfon copi 
o’r llythyr hwn at gadeiryddion y ddau Bwyllgor hynny hefyd. 
 
Yn gywir, 
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