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Annwyl Rebecca, 

Bil Caffael Llywodraeth y DU - memoranda cydsyniad deddfwriaethol atodol  

Yn ein cyfarfod ar 24 Ionawr 2023, fe wnaethom drafod y memoranda cydsyniad deddfwriaethol 
atodol (Memorandwm Rhif 3 a Memorandwm Rhif 4) rydych chi wedi'u gosod mewn perthynas â Bil 
Caffael Llywodraeth y DU. 

Er mwyn llywio ein hystyriaeth ymhellach, byddem yn ddiolchgar o gael rhagor o eglurder ar rai 
materion y cyfeirir atynt yn y memoranda; mae'r rhain wedi'u nodi yn yr Atodiad. 

Gan mai'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y ddau femorandwm yw 2 Mawrth, byddem yn 
ddiolchgar o gael eich ymatebion i'r cwestiynau hyn erbyn hanner dydd ar 9 Chwefror. 

Rwyf yn anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies  
Cadeirydd 

Rebecca Evans AS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 



 

 

 

Atodiad 

 Rydych yn dweud yn y memoranda fod gennych bryderon o hyd ynghylch y Bil sydd angen eu 
datrys cyn y gallech ystyried argymell rhoi cydsyniad. Mae'r materion hyn yn ymwneud â’r 
pŵer i ychwanegu cytundebau rhyngwladol, diffiniad Awdurdodau Contractio Cymru, pwerau 
cychwyn, a phwerau i wneud darpariaeth ganlyniadol. Allech chi: 

a. rhoi diweddariad ynghylch i ba raddau y mae pob un o'r materion hyn wedi'u datrys, 
os o gwbl; 

b. nodi, ers i Femorandwm Rhif 3 a Rhif 4 gael eu gosod, a oes trafodaethau wedi cael 
eu cynnal ar bob un o'r materion hyn ar lefel Weinidogol, neu ar lefel swyddogol; 

c. nodi a ydych wedi uwchgyfeirio unrhyw un o'r anghytundebau hyn i lefel anghydfod o 
dan y Broses Osgoi a Datrys Anghydfodau a sefydlwyd gan yr adolygiad o 
gysylltiadau rhynglywodraethol, ac os nad ydych chi wedi gwneud hynny, pam lai. 

 Ym Memorandwm Rhif 3 rydych chi'n dweud bod y pryder oedd gennych o ran pŵer 
datgymhwyso ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd, y cyfeirioch ato mewn memoranda 
cydsyniad deddfwriaethol blaenorol, wedi'i ddatrys. Fe ddywedoch chi yn y memorandwm 
cyntaf fod Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gyflwyno'r gwelliant angenrheidiol. Fodd 
bynnag, ym Memorandwm Rhif 2 fe ddywedoch chi fod Gweinidogion Cymru wedi 
penderfynu peidio â cheisio cynnwys y pŵer, ond eu bod nhw’n ystyried opsiynau amrywiol, a 
all gynnwys cymryd y pwerau sydd eu hangen drwy ddeddfwriaeth y Senedd. Mae’r 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi hysbysu’r Pwyllgor Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yn ddiweddar y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Bil Caffael y Gwasanaeth 
Iechyd (Cymru) i wneud darpariaeth ar gyfer "pŵer i ddatgymhwyso" i gaffael gwasanaethau 
iechyd Cymru a "phŵer i wneud" i alluogi Gweinidogion Cymru i gyflwyno trefn gaffael 
newydd ar wahân ar gyfer gwasanaethau iechyd y GIG yng Nghymru. Dywed y Gweinidog y 
bydd Llywodraeth Cymru yn cynnig amserlen gyflym i'r Bil. Allech chi: 

a. esbonio pam fod Llywodraeth Cymru wedi newid ei safbwynt ar gynnwys y pŵer 
datgymhwyso ar gyfer gofal iechyd o fewn y Bil Caffael, o gofio bod Llywodraeth y DU 
wedi rhoi sicrwydd o ymrwymiad i gyflwyno'r gwelliant perthnasol;  

b. cadarnhau a yw Llywodraeth Cymru wedi asesu effaith ei phenderfyniad ar 
hygyrchedd cyfraith gaffael Cymru, ac os oes asesiad wedi'i gynnal, nodwch ganlyniad 
yr asesiad hwnnw. At y dibenion hyn, ymddengys i ni y gallai awdurdod contractio 
yng Nghymru orfod ystyried y Bil Caffael ac is-ddeddfwriaeth sydd i'w wneud oddi 
tano, Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru), y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a 
Chaffael Cyhoeddus (Cymru) a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015; 

c. cadarnhau a oedd Llywodraeth Cymru wedi ystyried ehangu cwmpas Bil Caffael y 
Gwasanaeth Iechyd (Cymru) i gynnwys darpariaethau ehangach mewn perthynas â'r 
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prosesau sy'n sail i gyfraith gaffael yng Nghymru, a fyddai'n adlewyrchu'r rhai ym Mil 
Caffael Llywodraeth y DU i raddau helaeth, ac yn ceisio cael gwared ar ddarpariaethau 
sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd o'r Bil Caffael; 

d. nodi a ydych yn credu bod deddfu ar gyfraith gaffael trwy dri bil a gyflwynwyd mewn 
deddfwrfeydd gwahanol yn agos at ei gilydd yn ddull rhesymegol o ddeddfu; ac a 
fyddwch yn cynnal adolygiad mewnol o'r dull a fabwysiadwyd i lywio arferion yn y 
dyfodol. 

 Mae cymal 50 o'r Bil (Hysbysiadau manylion contract a chyhoeddi contractau), fel y cyfeirir ato 
yn y ddau femorandwm, yn cynnwys pŵer i wneud rheoliadau i Weinidogion Cymru sy'n 
ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol. Fodd bynnag, yn rhinwedd gwelliant, mae'r pŵer 
cyfatebol i Weinidogion y Goron yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. Allech chi roi 
trosolwg o unrhyw drafodaethau yr ydych yn eu cael i geisio diwygio'r pŵer i Weinidogion 
Cymru hefyd fod yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. 

 Mae Cymal 88 o'r Bil (Hysbysiadau, dogfennau a gwybodaeth: rheoliadau a system ar-lein), fel 
y cyfeirir ato ym Memorandwm Rhif 3, yn darparu bod yn rhaid i Weinidog y Goron wneud 
trefniadau i sefydlu a gweithredu system ar-lein at ddibenion cyhoeddi hysbysiadau, 
dogfennau a gwybodaeth arall o dan y Bil. Mae systemau ar-lein yng Nghymru y gallai fod 
ganddynt rai o'r un swyddogaethau. Allech chi egluro sut y gall y systemau hyn ryngweithio, 
neu a fydd y system newydd sydd i'w sefydlu gan un o Weinidogion y Goron yn disodli 
unrhyw systemau sy’n bodoli yn barod, ac a allech chi nodi a ydych yn ceisio diwygiadau er 
mwyn rhoi pŵer cyfatebol i Weinidogion Cymru. 

 Rydych yn ystyried bod cymalau 12 ac 80 o’r Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 
Fodd bynnag, nid yw'r darpariaethau hyn yn berthnasol i drefniadau caffael datganoledig 
Cymru. Yn ogystal, nid yw’n ofynnol i awdurdodau datganoledig Cymru (o fewn ystyr adran 
157A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006) roi sylw i'r datganiad polisi caffael cenedlaethol o dan 
gymal 12 ac nid ydynt yn ddarostyngedig i gymal 80, ac eithrio mewn perthynas â chaffael o 
dan drefniant caffael a gadwyd yn ôl. Allech chi egluro pam rydych o'r farn fod angen 
cydsyniad ar y cymalau hyn. 
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