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Annwyl Jenny, 
 
Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 
 
Yn fy llythyr diweddar, dyddiedig Rhagfyr 15 2022, yn dilyn y drafodaeth Egwyddorion 
Cyffredinol mewn perthynas â Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus 
(Cymru), addewais ysgrifennu atoch eto cyn inni ailymgynnull ar gyfer trafodaethau cam 2 i 
ddarparu mwy o wybodaeth ynghylch argymhellion 3, 11, 12, 13, 15, 22 a 28. 
 
Mae argymhelliad 3 yn gofyn inni amlinellu cylch gorchwyl ar gyfer y Cyngor Partneriaeth 
Gymdeithasol. Rwyf wedi cadarnhau bod gwaith eisoes ar y gweill gyda phartneriaid 
cymdeithasol drwy'r Fforwm Partneriaeth Gymdeithasol i baratoi'r tir ar gyfer y Cyngor 
Partneriaeth. Fodd bynnag, nodir pwrpas a swyddogaethau'r Cyngor Partneriaeth 
Gymdeithasol yn glir iawn ar wyneb Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus.  
Ein bwriad yw y bydd materion ymarferol eraill sy'n ymwneud â gweithredu'r Cyngor 
Partneriaeth nad ydynt wedi’u nodi yn y Bil yn cael eu hamlinellu yn ei weithdrefnau. Caiff y 
gweithdrefnau hyn eu datblygu mewn partneriaeth gymdeithasol a’u cadarnhau wedyn 
gyda'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol. Byddaf yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn 
rheolaidd i'r Pwyllgor ar y gwaith hwn. 
 
Mewn perthynas ag argymhelliad 11, mater i'r Comisiynydd yw penderfynu ar ei 
flaenoriaethau i gyflawni ei ddyletswydd gyffredinol a gweithredu ei bwerau o dan Ran 3 o 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Dyletswydd gyffredinol y 
Comisiynydd yw hyrwyddo egwyddor datblygu cynaliadwy, ac yn benodol gweithredu i 
warchod gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion, ac annog cyrff cyhoeddus i 
roi mwy o ystyriaeth i effaith hirdymor yr hyn y maen nhw'n ei wneud. Nid yw'r Bil yn gosod 
unrhyw ddyletswyddau neu rwymedigaethau newydd ar y Comisiynydd. Roedd Cyllideb 
Ddrafft Llywodraeth Cymru yn cynnig cyllideb o £1,680 ar gyfer Comisiwn Cenedlaethau'r 
Dyfodol yn 2023/24. Mae hyn yn gynnydd o £171,000 o gymharu â’r llinell sylfaen.  
 
Ar 18 Ionawr, cwrddais â chynrychiolwyr y cyrff anllywodraethol a gyflwynodd y nodyn briffio 
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sy'n ymwneud ag argymhelliad 12, sy'n gofyn inni gyflwyno gwelliant i'r Bil mewn perthynas 
â nod lles Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 o safbwynt cyfrifoldeb byd-
eang, fel bod cyfeiriad penodol at gyfrifoldeb byd-eang yn y Bil. Nid yw Llywodraeth Cymru 
wedi cyflwyno gwelliant i'r perwyl hwn am ei fod yn ddiangen yn ein barn ni. Fodd bynnag, 
rwy'n falch o ddweud bod y sefydliadau sydd wedi lobïo dros y newid hwn wedi croesawu'r 
cyfle i gydweithio â Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r canllawiau statudol ar gaffael 
cymdeithasol-gyfrifol y mae’r Bil yn darparu ar eu cyfer, ac yn fwy cyffredinol i barhau â'r 
ddeialog ar gyfrifoldeb byd-eang a sut y gallwn gryfhau dealltwriaeth Cyrff Cyhoeddus o 
hyn. Trafodwyd hefyd y potensial sydd yna i’r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol ddarparu 
gwybodaeth a chyngor perthnasol i Weinidogion Cymru yn y dyfodol ar sut y gall y 
dyletswyddau arfaethedig newydd o ran partneriaeth gymdeithasol a dyletswyddau caffael 
cymdeithasol-gyfrifol helpu i gryfhau ein hymdrechion yng Nghymru i fynd i'r afael â 
materion fel datgoedwigo a chadwyni cyflenwi byd-eang moesegol.  
 
O ran argymhelliad 13, dywedais y byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor 
unwaith y bydd trafodaethau pellach wedi'u cynnal gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol a'r 
Comisiwn Elusennau mewn perthynas ag effeithiau posibl gwneud y cyrff hyn yn 
ddarostyngedig i ddyletswyddau caffael cymdeithasol-gyfrifol y Bil. Cyfarfu fy swyddogion â 
Syr Ian Diamond, Prif Ystadegydd y DU a’r Ysgrifennydd Parhaol yn y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol i benderfynu a fyddai gwneud Sefydliadau Addysg Bellach, Sefydliadau Addysg 
Uwch a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn ddarostyngedig i'r ddyletswydd caffael 
cyhoeddus cymdeithasol-gyfrifol yn effeithio ar eu statws presennol fel "sefydliadau nid-er-
elw sy'n gwasanaethu aelwydydd". Rwyf ar ddeall bod Syr Ian wedi addo ysgrifennu i 
gadarnhau safbwynt y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sef nad ydynt yn gallu cynnig cyngor ar 
hap ar ba gamau y gallai’r Llywodraeth eu cymryd a fyddai'n sbarduno newid yn y drefn 
gategoreiddio bresennol ar gyfer Addysg Bellach, Addysg Uwch neu Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig fel sefydliadau nid-er-elw sy’n gwasanaethu aelwydydd.  Dim 
ond ar ôl i'r Bil ddod yn gyfraith y gellid gwneud unrhyw benderfyniad ar y mater hwn. 
 

Mae'r Comisiwn Elusennau wedi ailedrych ar y Bil ac yn fodlon na fyddai gwneud elusennau 
yn ddarostyngedig i'r dyletswyddau caffael cymdeithasol-gyfrifol yn effeithio'n negyddol ar 
eu statws elusennol. Fodd bynnag, fel rheoleiddiwr ac nid corff sy'n cynrychioli elusennau, 
ni all y Comisiwn wneud sylw ar unrhyw faterion a allai godi i elusennau wrth gydymffurfio â 
dyletswyddau o'r fath.  
 
O ran argymhelliad 22, dywedais y byddwn yn rhoi enghreifftiau manylach i'r Pwyllgor o'r 
mathau o amgylchiadau a allai sbarduno ymchwiliad o dan adran 41.  Mae adran 41 ar 
ymchwiliadau caffael wedi'i drafftio mewn ffordd ddigon bras. Mae'n darparu y gall 
Gweinidogion ymchwilio i sut mae awdurdod contractio yn cynnal proses gaffael gyhoeddus 
ac y gall ymchwiliad ymwneud ag ymarfer caffael penodol neu sut mae awdurdod contractio 
yn cynnal ei brosesau caffael yn fwy cyffredinol. Rydym hefyd yn disgwyl y bydd 
Gweinidogion Cymru yn cael pwerau ymchwilio o ganlyniad i’r Bil Caffael a arweinir gan y 
DU, ac er y bydd y rhain yn ymwneud â chydymffurfio â phrosesau caffael yn hytrach na 
chanlyniadau lles, ar adegau gall ymchwiliad ymwneud â'r ddwy ddeddfwriaeth. 
  
Un sefyllfa a allai arwain at ymchwiliad o dan adran 41 yw lle nad yw awdurdod contractio 
wedi cynnwys cymalau gweithiau cyhoeddus cymdeithasol neu gymalau gweithlu 
cyhoeddus cymdeithasol mewn contract adeiladu mawr neu gontract allanoli 
gwasanaethau, a lle mae wedi methu â hysbysu Gweinidogion Cymru o hyn, a'i resymau 
dros beidio â gwneud hynny. Sefyllfa arall bosibl fyddai lle mae awdurdod contractio wedi 
methu â chyhoeddi ei amcanion caffael, ei strategaeth neu adroddiad blynyddol heb reswm 
da, neu lle mae'r dogfennau hyn yn methu'n sylweddol â chyrraedd disgwyliadau a nodir yn 
y canllawiau statudol. Sefyllfa bosibl arall eto yw lle mae awdurdod contractio wedi methu â 
chasglu a chofnodi’r data sy'n ofynnol gan reoliadau ar adroddiadau blynyddol, neu lle mae'r 



ffigurau a gyhoeddwyd yn dangos perfformiad sylweddol is na pherfformiad sefydliadau 
tebyg eraill. 
  
Gallai'r dystiolaeth a allai sbarduno ymchwiliad o dan adran 41 ddod o nifer o ffynonellau, 
ond yr un fwyaf tebygol fyddai is-grŵp caffael statudol y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol, 
drwy adolygiadau o adroddiadau blynyddol cyhoeddedig ac unrhyw dystiolaeth arall. Bydd 
yna ffynonellau eraill o dystiolaeth, gan gynnwys y swyddogaeth oruchwylio yr ydym yn 
disgwyl ei sefydlu i reoli cydymffurfiaeth â’r Bil Caffael a arweinir gan y DU. Yn y 
Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r Bil hwn, fe wnaethom esbonio bod y 
mecanweithiau goruchwylio ac atebolrwydd yn faes sy’n berthnasol i’r ddau Fil hyn. Nid yw’r 
manylion ynghylch sefydlu a gweithredu'r mecanweithiau hyn ar gael eto, ond rydym yn 
bwriadu i'r rhain gael eu cyfuno er mwyn osgoi dyblygu gwaith, a byddwn yn egluro sut y 
bydd hyn yn berthnasol i waith is-grŵp caffael y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol.  
  
Mae'r Memorandwm Esboniadol hefyd yn cyfeirio at wasanaeth adborth yr ydym yn bwriadu 
ei roi ar waith. Y bwriad yw y bydd hwn yn fecanwaith i gynigwyr aflwyddiannus a 
rhanddeiliaid eraill godi pryderon ynghylch i ba raddau y cydymffurfir â'r drefn 
ddeddfwriaethol newydd o ran caffael yng Nghymru. Gallai'r is-grŵp caffael roi cyngor ar 
sail yr adborth sy’n ymwneud â'r dyletswyddau caffael cymdeithasol-gyfrifol. Os bydd y 
cyngor hwn yn dangos tystiolaeth o ddiffyg cydymffurfiaeth cyson, gallai arwain at 
ymchwiliad caffael. Ymhlith y materion a allai gael eu codi gyda'r gwasanaeth adborth, gan 
arwain at ymchwiliad, mae diffyg trefn o ran gorfodi taliadau prydlon mewn cadwyni 
cyflenwi, a hynny’n gyson, neu fethiant cyson i sicrhau bod canlyniadau lles y cytunwyd 
arnynt ac a nodwyd mewn amcanion a chontractau yn cael eu cyflawni. 
 
Yn olaf, o ran argymhelliad 28, sy'n perthyn yn agos i argymhelliad 27, ac mae'r camau yr 
ydym yn eu cymryd yn ymwneud â'r ddau, mae fy swyddogion wrthi’n llunio adroddiad cryno 
i'r Pwyllgor ei ystyried maes o law, a fydd yn crynhoi trafodaethau’r Cyngor Partneriaeth 
Gymdeithasol Cysgodol yn ystod y pandemig. Bydd hyn yn dangos hyd a lled trafodaethau’r 
Cyngor Partneriaeth a sut roedd y model partneriaeth gymdeithasol yn gweithredu yn ystod 
y cyfnod heriol hwn. Yn benodol, bydd yn tynnu sylw at sut y llwyddodd Llywodraeth Cymru 
i ystyried ystod o wahanol safbwyntiau a chynnwys partneriaid cymdeithasol wrth i 
benderfyniadau cymhleth gael eu gwneud.   
 
Hyderaf fod y wybodaeth a ddarperir yn y llythyr hwn yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor.   
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Hannah Blythyn AS 
Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol 
 
 
 
 
 
 


