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Crynodeb gweithredol 

Mae’r Comisiwn yn croesawu’r cyfle i ymateb i Ymchwiliad y 

Pwyllgor i gaffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenol.  

 

Byddai’r Comisiwn yn croesawu ystyriaeth y Pwyllgor o 

gydraddoldeb a hawliau dynol fel rhan o’r Ymchwiliad.    

 

Nod ‘dyletswydd gyffredinol’ Dyletswydd Cydraddoldeb y 

Sector Cyhoeddus yw sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a’r 

rheini sydd yn ymgymryd â swyddogaeth gyhoeddus yn 

ystyried sut y gallant gyfrannu’n gadarnhaol at gymdeithas 

decach trwy hyrwyddo cydraddoldeb a pherthynas dda yn eu 

gweithgareddau o ddydd i ddydd.   

 

Mae’r rhan fwyaf o’r awdurdodau cyhoeddus datganoledig yng 

Nghymru sydd dan adain y ddyletswydd gyffredinol, hefyd, dan 

adain y dyletswyddau penodol. Mae’r dyletswyddau penodol yn 

gosod y camau mae rhaid i gyrff rhestredig yng Nghymru eu 

cymryd a fydd yn helpu arddangos eu bod yn cyflawni’r 

ddyletswydd gyffredinol. Mae un o’r ‘dyletswyddau penodol’ yn 

ymwneud yn benodol â chaffael. Wrth gaffael gwaith, nwyddau 

neu wasanaethau o sefydliadau eraill ar sail cytundeb 

perthnasol, mae rhaid i gorff rhestredig yng Nghymru: 

 

 roi sylw dyledus i a fyddai’n briodol i’r meini prawf dyfarnu 

ar gyfer y contract hwnnw gynnwys ystyriaethau i helpu 

cyflawni’r ddyletswydd gyffredinol 

 rhoi sylw dyledus a fyddai’n briodol i ragnodi amodau yn 

ymwneud â pherfformiad y contract i helpu cyflawni tri nod 

y ddyletswydd gyffredinol.  
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Bydd angen i awdurdodau cyhoeddus roi ‘sylw dyledus’ ymhob 

un cam y broses caffael i’r angen i hyrwyddo cydraddoldeb. Er 

enghraifft: 

 hysbysebu a dethol pwy i’w wahodd i dendro 

 drafftio’r gwahoddiad i dendro a meini prawf gwerthuso  

 manylebau ac amodau’r contract 

 monitro, rheoli a gorfodi contractau.  

Mae awdurdod cyhoeddus yn parhau’n gyfrifol dros gyflawni’r 

ddyletswydd gyffredinol hyd yn oed pan gaiff gweithiau a 

gwasanaethau perthnasol eu contractio allan i gyflenwr allanol. 

Mae’n bwysig i adeiladu ystyriaethau cydraddoldeb i brosesau 

caffael.  

 

Byddai’r Comisiwn yn croesawu unrhyw argymhellion y 

Pwyllgor o ran caffael cyhoeddus i gynnwys gwella 

dealltwriaeth awdurdodau cyhoeddus o a gallu i gydymffurfio â 

dyletswydd benodol caffael cyhoeddus, ac i ddefnyddio caffael 

tuag at nodau’r ddyletswydd gyffredinol.    

 

 

Ymateb ymgynghori  

Mae’r Comisiwn yn croesawu’r cyfle i ymateb i Ymchwiliad y 

Pwyllgor i gaffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenol.  

 

Tynna’n hymateb, y rheoliadau sydd eisoes yn bodoli sydd yn 

berthnasol i gaffael o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, at sylw’r 

Pwyllgor, yn enwedig Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector 

Cyhoeddus a’i ddyletswydd benodol yng Nghymru o ran 
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caffael. Byddai’r Comisiwn yn croesawu ystyriaeth y Pwyllgor o 

gydraddoldeb a hawliau dynol fel rhan o’r Ymchwiliad.    

 

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 

 

Nod ‘dyletswydd gyffredinol’ Dyletswydd Cydraddoldeb y 

Sector Cyhoeddus yw sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus a’r 

rhai sy’n cyflawni swyddogaeth gyhoeddus yn ystyried sut y 

gallant gyfrannu’n bositif i gymdeithas decach trwy hybu 

cydraddoldeb a chysylltiadau da yn eu gweithgareddau o ddydd 

i ddydd.  Mae’r ddyletswydd yn sicrhau bod ystyriaethau yn 

cael eu cynnwys yng nghynllun, polisïau a chyflawniad 

gwasanaeth a’u bod yn cael eu cadw dan arolwg. Bydd hyn yn 

sicrhau gwell deilliannau i bawb. 

 

Mae gofyn i gyrff cyhoeddus roi sylw dyledus i’r angen i: 

 ddiddymu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth 

anghyfreithiol ac ymddygiad arall sydd wedi ei 

wahardd gan y Ddeddf. 

 hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu 

nodwedd warchodedig berthnasol a’r rhai nad ydynt 

 meithrin perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu 

nodwedd warchodedig a'r rhai nad ydynt. Mae’r 

canllaw hwn yn cyfeirio at y tair elfen hyn fel tri ‘nod’ 

y ddyletswydd gyffredinol ac felly pan fyddwn yn 

trafod y ddyletswydd gyffredinol, rydym yn golygu’r tri 

nod. 

Mae’r ddyletswydd gyffredinol yn cwmpasu’r nodweddion 

gwarchodedig: Oed, Anabledd, Ailbennu rhywedd, 

Beichiogrwydd a mamolaeth, Hil – gan gynnwys tarddiad ethnig 

neu genedlaethol, lliw neu gendligrwydd. Crefydd neu gred – yn 
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cynnwys diffyg cred, Rhyw a Chyfeiriadedd Rhywiol. Mae’n 

berthnasol i briodas a phartneriaeth sifil, ond dim ond parthed y 

gofyniad i ddileu gwahaniaethu ym maes cyflogaeth. 

 

Dywed Deddf Cydraddoldeb 2010 fod   

 

(1) rhaid i awdurdod, sydd yn awdurdod contractio, wrth 

ei fod yn bwriadu gwneud cytundeb perthnasol ar sail 

cynnig sydd o’r fantais fwyaf yn economaidd, roi sylw 

dyledus a ddylai’r meini prawf gwobrwyo gynnwys 

ystyriaethau sydd yn berthnasol i’w berfformiad o’r 

ddyletswydd gyffredinol.   

(2) rhaid i awdurdod, sydd yn awdurdod contractio, wrth 

ei fod yn bwriadu rhagnodi amodau yn ymwneud â 

pherfformiad o gytundeb perthnasol, roi sylw dyledus i a 

ddylai’r amodau gynnwys ystyriaethau sydd yn berthnasol 

i’w berfformiad o’r ddyletswydd gyffredinol.   

 

Dyletswyddau Penodol yng Nghymru – yr hyn y mae’r 

ddyletswydd yn gofyn o ran caffael  

 

Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau cyhoeddus datganoledig yng 

Nghymru sydd wedi eu cynnwys dan y ddyletswydd gyffredinol 

hefyd wedi eu cynnwys dan y dyletswyddau penodol.  Mae’r 

dyletswyddau penodol yn cyflwyno’r camau y mae’n rhaid i gyrff 

rhestredig yng Nghymru gymryd er mwyn arddangos eu bod yn 

rhoi sylw dyledus i’r ddyletswydd gyffredinol. Mae un o’r 

‘dyletswyddau penodol’ yn ymwneud yn benodol â chaffael.  

Mae gan y Comisiwn ganllaw manwl ar y ddyletswydd caffael. 

Mae’n amlinellu bod:  

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1064/regulation/18/made
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1064/regulation/18/made
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/guides-psed-wales
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Wrth gaffael gwaith, nwyddau neu wasanaethau gan 

sefydliadau eraill ar sail cytundeb perthnasol, rhaid i gorff 

rhestredig yng Nghymru:   

   roi sylw dyledus i p’un a fyddai’n briodol i’r meini prawf 

dyfarnu ar gyfer y contract hwnnw gynnwys ystyriaethau i helpu 

i fodloni’r ddyletswydd gyffredinol 

   roi sylw dyledus i p’un a fyddai’n briodol nodi amodau yn 

ymwneud â pherfformiad y contract i helpu i fodloni tri nod y 

ddyletswydd gyffredinol. 

 

Cytundebau perthnasol 

 

Mae’r ddyletswydd benodol ar gaffael yn berthnasol i 

gytundebau contract sy’n ‘gytundebau perthnasol’ yn unig, sydd 

yn y cyd-destun hwn yn golygu naill ai dyfarnu ‘contract 

cyhoeddus’ neu gwblhau ‘cytundeb fframwaith', y rheoleiddir y 

ddau gan Gyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus (Cyfarwyddeb 

2004/18/EC).  

 

Mae’r Gyfarwyddeb yn rheoleiddio trefniadau sydd ar neu’n 

uwch na throthwyon dynodedig yr UE.  Adolygir y trothwyon 

bob dwy flynedd ac mae gwahanol drothwyon yn berthnasol yn 

ôl natur y contract cyhoeddus, yn arbennig p’un a yw’r contract 

yn ymwneud â gwaith neu â nwyddau a gwasanaethau.  Mae 

trothwyon ar gyfer nwyddau neu wasanaethau yn wahanol yn ôl 

natur yr awdurdod contractio. 

 

Awdurdodau cyhoeddus a gwmpesir gan y ddyletswydd 

gyffredinol: 
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Pa un bynnag, mae’r gofyniad i fodloni’r ddyletswydd 

gyffredinol yn berthnasol i unrhyw gaffael waeth beth yw gwerth 

y contract. Hyd yn oed ble, er enghraifft, mae darparu 

gwasanaeth yn cael ei gontractio allan gan awdurdod 

cyhoeddus i sefydliad arall, mae’r awdurdod cyhoeddus yn 

parhau i fod yn gyfrifol am fodloni’r ddyletswydd gyffredinol.  

Gall y sefydliad sy’n cyflawni’r gwaith neu’n darparu’r nwyddau 

neu wasanaethau fod yn ymarfer swyddogaeth gyhoeddus.  Os 

felly, bydd wedi ei gynnwys gan y ddyletswydd gyffredinol i’r 

graddau hynny.  

 

Trosolwg o’r gofynion caffael   

 

Mae awdurdod cyhoeddus yn parhau yn gyfrifol am fodloni’r 

ddyletswydd gyffredinol hyd yn oed pan fo gwaith neu 

wasanaethau perthnasol yn cael eu contractio allan i gyflenwr 

allanol.  Mae’n bwysig cynnwys ystyriaethau cydraddoldeb o 

fewn prosesau caffael.  

 

Mae’r ddyletswydd gyffredinol yn berthnasol i unrhyw un sy’n 

cyflawni swyddogaeth gyhoeddus.  Lle mae corff allanol yn cael 

ei gontractio i ddarparu gwasanaeth cyhoeddus perthnasol 

(gan gynnwys, mewn rhai achosion, darparu nwyddau neu 

waith) bydd yn rhaid eu gwneud yn ymwybodol o’r cyfrifoldebau 

a all godi o dan ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus 

a’u cynorthwyo yn briodol.  Gall hyn gynnwys bod yn eglur am 

yr angen i ymdrin ag ystod o anghenion a lliniaru anfantais.   

Bydd angen i awdurdodau cyhoeddus roi ystyriaeth ddyledus 

yn ystod pob un o gamau’r broses caffael i’r angen i hyrwyddo 

cydraddoldeb.  Er enghraifft: 
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• hysbysebu a dewis pwy i’w wahodd i dendro 

• drafftio’r gwahoddiad i dendro a’r meini prawf gwerthuso  

• drafftio manylebau ac amodau contractau 

• monitro, rheoli a gorfodi contractau. 

Bydd angen i awdurdod asesu ei bolisïau a’i strategaethau 

caffael i ystyried a ydynt yn bodloni amcanion y ddyletswydd yn 

briodol.  Dylai polisïau a strategaethau ymdrin â chynllunio a 

chyflawni gwaith caffael a rheoli a gorfodi contractau yn dilyn 

hynny.   

 

Monitro’r Comisiwn o berfformiad cyrff cyhoeddus ar 

gaffael  

 

Dangosodd monitro diweddar y Comisiwn o berfformiad cyrff 

cyhoeddus rhestredig yn erbyn dyletswydd benodol caffael 

cyhoeddus fod bwlch mewn gwybodaeth a dealltwriaeth o sut a 

phryd i adeiladu cydraddoldeb yn effeithiol i brosesau caffael.   

 

Byddai’r Comisiwn yn croesawu unrhyw argymhellion y 

Pwyllgor o ran caffael cyhoeddus i gynnwys gwella 

dealltwriaeth awdurdodau cyhoeddus o a’r gallu i gydymffurfio â 

dyletswydd benodol caffael cyhoeddus, ac i ddefnyddio caffael 

tuag at nodau’r ddyletswydd gyffredinol. Mae Llywodraeth 

Cymru wedi ymrwymo i adolygu a chryfhau’r rheoliadau 

Cymreig (y dyletswyddau penodol) ar gyfer dyletswydd 

cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Byddai hyn yn darparu cyfle 

i sicrhau y caiff y ddyletswydd caffael ei defnyddio’n y modd 

mwyaf effeithiol.   
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Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  

Corff cydraddoldeb cenedlaethol Prydain Fawr yw’r Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a ddyfarnwyd gan y 

Cenhedloedd Unedig yn Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol 

statws A.  

Helpu i wneud Prydain yn decach yw ein gorchwyl. Fe wnawn 

hyn drwy ddiogelu’r cyfreithiau, sy’n amddiffyn hawliau pobl i 

degwch, urddas a pharch, a’u gorfodi. 

Fel corff cyhoeddus anadrannol statudol a sefydlwyd gan 

Ddeddf Cydraddoldeb 2006, mae’r Comisiwn yn gweithredu’n 

annibynnol. Ein nod yw bod yn sefydliad arbenigol ac 

awdurdodol sy’n ganolfan ragoriaeth ar gyfer tystiolaeth, 

dadansoddiadau a chyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol. Ein 

huchelgais yw bod yn fan cyswllt hanfodol i lunwyr polisi, cyrff 

cyhoeddus a busnes. 

Rydym yn defnyddio ein pwerau unigryw i herio gwahaniaethu, 

hybu cyfle cyfartal ac amddiffyn hawliau dynol. Rydym yn 

gweithio gyda sefydliadau ac unigolion eraill i gyflawni ein 

nodau, ond rydym yn barod i gymryd camau caled yn erbyn y 

rheini sy’n camdrin hawliau pobl eraill. 

 


