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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.   

Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref  

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 

21 Rhagfyr 2022 

Annwyl Mark, 

Diolch am yr adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil 
Caffael.  

Yn dilyn fy llythyr, dyddiedig 2 Rhagfyr, rwyf bellach wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r pum 
argymhelliad a wnaed yn yr adroddiad, ac yn falch o nodi fy ymateb i bob un ohonynt isod. 

Argymhelliad 1. Dylid hefyd geisio cydsyniad y Senedd ar gyfer cymalau 114 a 116, a dylai 
unrhyw femoranda yn y dyfodol mewn perthynas â’r Bil eu nodi’n unol â hynny.  

Mae fy ymateb eisoes wedi’i nodi yn fy llythyr, dyddiedig 2 Rhagfyr. 

Argymhelliad 2. Rydym yn argymell bod y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn rhoi 
amserlen i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar gyfer cyflwyno a 
gweithredu is-ddeddfwriaeth, gan gynnwys rheoliadau, a fydd yn cynnwys manylion 
ynghylch sut y bydd rheolau caffael yn gweithredu. 

Mae’n bwysig bod yr amserlen ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth Cymru yn adlewyrchu 

amserlen Llywodraeth y DU gymaint ag y bo hynny’n bosibl er mwyn sicrhau y ceir cyn 

lleied o effaith ar brynwyr a chyflenwyr â phosibl.  

Mae Llywodraeth y DU wedi gosod amserlen uchelgeisiol ar gyfer cyflwyno a gweithredu is-

ddeddfwriaeth. Yn ôl yr amserlen rydyn ni’n ei rhagweld ar hyn o bryd, mae Llywodraeth y 

DU yn disgwyl gosod eu prif Offeryn Statudol yn hwyr yn 2023 ac wedi nodi eu bwriad i 

ddarparu cyfnod o chwe mis cyn y dyddiad cychwyn yn 2024 er mwyn i randdeiliaid baratoi 

ar gyfer pontio a gweithredu. Fodd bynnag, mae Swyddfa’r Cabinet wedi rhoi gwybod i fy 

swyddogion eu bod yn adolygu’r amserlen hon, felly mae’n bosibl y bydd yn newid.  

Fel y nodwyd uchod, mae’n bwysig bod yr amserlen ar gyfer cyflwyno a gweithredu is-

ddeddfwriaeth Cymru yn cyd-fynd ac yn unol ag amserlen Llywodraeth y DU. Mae 
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swyddogion o’r ddwy lywodraeth yn cydweithio’n agos er mwyn sicrhau cysondeb o ran 

unrhyw newidiadau a wneir i’r amserlen ar gyfer gosod yr Offerynnau Statudol. 

 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell bod y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
ymhen 12 mis ar hynt Bil Caffael Llywodraeth y DU a’i weithrediad yng Nghymru. 

Wedi ei dderbyn. 

 

Argymhelliad 4.  Rydym yn argymell bod y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu’r cynllun prosiect ar gyfer is-ddeddfwriaeth sy’n 
angenrheidiol er mwyn rhoi manylion ar waith cyn i’r Bil ddod i rym, y trafodaethau â 
Swyddfa’r Cabinet er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson a’r amserlenni ar gyfer yr is-
ddeddfwriaeth. 

Mae fy swyddogion yn parhau i ddatblygu a mireinio cynllun prosiect hyblyg ar gyfer yr is-
ddeddfwriaeth, i’w galluogi i addasu ac ymateb i flaenoriaethau newidiol wrth barhau i 
ganolbwyntio ar gerrig milltir allweddol y prosiect.   

Mae trafodaethau parhaus a rheolaidd yn cael eu cynnal â Swyddfa’r Cabinet er mwyn 
sicrhau ein bod yn ymdrin â’r is-ddeddfwriaeth mewn ffordd gyson – sy’n bwysig o safbwynt 
prynwyr a chyflenwyr. 

Mae fy ymateb i argymhelliad 2 yn rhoi gwybodaeth ynghylch yr amserlenni ar gyfer yr is-
ddeddfwriaeth.  

 

Argymhelliad 5. Rydym yn argymell bod y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf inni ynglŷn â thrafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU ar ddwyn ymlaen ddiwygiadau i gymal 110(10) i wneud rheoliadau a 
wneir gan Weinidogion Cymru o dan gymal 70 yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol. 

Cytunwyd ar ddiwygiad llywodraethol, yn ystod cam Adroddiad Tŷ’r Arglwyddi, i’w gwneud 
yn ofynnol y bydd rheoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru o dan gymal 70 (hybysiadau 
newid contract a chyhoeddi addasiadau) yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol. Yn 
sgil hyn, gwnaed diwygiad i gymal 110(10) o’r Bil fel y’i cyflwynir (cymal 118(10) o’r Bil, fel 
y’i diwygiwyd, yn yr adroddiad. 

 
Hyderaf fod yr ymatebion a roddwyd yn ddefnyddiol. Mae croeso ichi gysylltu â mi os oes 
angen unrhyw beth arall arnoch. 
 
 
Yn gywir, 
 

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




