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30 Ionawr 2023 

Annwyl Rebecca 

Bil Caffael Llywodraeth y DU –memoranda cydsyniad deddfwriaethol atodol 

Yn ein cyfarfod ar 26 Ionawr 2023, fe wnaethom ni drafod y memoranda cydsyniad 

deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 3 a Memorandwm Rhif 4) yr ydych wedi’i osod 

mewn perthynas â Bil Caffael Llywodraeth y DU. 

Nodwn fod Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi ysgrifennu atoch 
ar 26 Ionawr 2023 i ofyn am eglurder ar nifer o faterion y cyfeirir atynt yn y memoranda. Hoffem 
hefyd gael eglurder ar y materion hynny ac rydym yn cymeradwyo’r llythyr hwnnw’n llawn. Byddem 
yn ddiolchgar pe gallech anfon copi atom o'ch ymateb i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad. 

Yn ogystal â’r materion y mae’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi’u codi, 

hoffem hefyd gael eglurhad ar bwynt ychwanegol. 

Ym Memorandwm Rhif 4, rydych yn nodi’r ddyletswydd ar yr Ysgrifennydd Gwladol i gyhoeddi 
amserlen ar gyfer atal technoleg ffisegol neu offer gwyliadwriaeth o gadwyn gyflenwi caffael y 
Llywodraeth (lle mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn fodlon bod tystiolaeth sefydledig bod darparwr wedi 
bod yn gysylltiedig â chaethwasiaeth fodern, hil-laddiad, neu droseddau yn erbyn dynoliaeth). 
Rydych yn datgan, gan nad yw Llywodraeth wedi’i diffinio, nad yw hyn wedi’i gyfyngu i Lywodraeth y 
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DU. Rydych yn datgan eich bod yn ystyried bod hyn yn golygu y bydd yr amserlen hefyd yn ymdrin 
ag atal cyflenwyr o gadwyn gyflenwi caffael Llywodraeth Cymru. 

A fyddech cystal â rhoi eglurhad ar y canlynol: 

cyfraniad Llywodraeth Cymru, os o gwbl, at y gwaith o ddatblygu’r amserlen y mae’n 
rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol ei gosod gerbron Senedd y DU; a’r effaith y gallai hyn ei 
chael ar fusnesau yng Nhymru a chyflenwad caffael Llywodraeth Cymru, gan gynnwys 
manylion y goblygiadau ymarferol yn sgil atal cyflenwyr. 

Gan mai 2 Mawrth yw’r dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y ddau femoranda, byddem yn ddiolchgar pe 

gallech ymateb i’r cwestiynau hyn erbyn hanner dydd ar 13 Chwefror. Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn 

at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 

 

Yn gywir 

 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor 

 

 

 


