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Annwyl Hannah 

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 15 Rhagfyr 2022 mewn ymateb i'n hadroddiad ar y Bil 

Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).. Trafodwyd eich llythyr yn ein cyfarfod ar 9 

Ionawr 2023. 

Gwnaethom nodi eich ymateb i argymhellion ein hadroddiad, ac, yn benodol, eich ymateb i 

argymhellion 7 ac 8. Roedd yr argymhellion hynny’n galw arnoch i gyflwyno gwelliannau i’r Bil i 

gymhwyso’r weithdrefn gadarnhaol i’r pwerau gwneud rheoliadau o fewn is-adrannau 38(3)(a) a (b) 

o’r Bil, sy’n ymwneud â strategaethau caffael. 

Rydym yn ymwybodol, fel y dywedoch, o ganllawiau Llywodraeth Cymru ei hun ar y meini prawf y 

dylai eu hystyried wrth ddewis y weithdrefn briodol ar gyfer is-ddeddfwriaeth. Er eu bod yn eithriadol 

o ddefnyddiol, byddwn yn llunio ein barn ein hunain ar ddarpariaeth benodol yn seiliedig ar amryw o 

ffactorau, gan gynnwys ein dadansoddiad ein hunain o'r Bil a chyd-destun pob darpariaeth.  

Rydych hefyd yn dweud y canlynol yn eich llythyr o ran y pwerau o fewn is-adrannau 38(3)(a) a (b): 

“… 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. 

Hannah Blythyn AS  

Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s132728/Llythyr%20gan%20y%20Dirprwy%20Weinidog%20Partneriaeth%20Gymdeithasol%20at%20Gadeirydd%20y%20Pwyllgor%20Deddfwriaeth%20Cyfia.pdf
https://senedd.cymru/media/al5jnaq5/cr-ld15466-w.pdf
https://senedd.cymru/media/al5jnaq5/cr-ld15466-w.pdf


 

 

Yn seiliedig ar eich esboniad, mae'n parhau i ymddangos i ni y gallai'r pwerau hyn alluogi newidiadau 

sylweddol i ddeddfwriaeth sylfaenol, ac felly rydym yn parhau i gredu ei bod yn briodol bod y 

weithdrefn gadarnhaol yn cael ei chymhwyso iddynt. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies AS, 

Cadeirydd 


