
 

 

 

 

25 Chwefror 2020  

Annwyl David, 

Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru) 

Yn ei gyfarfod ar 11 Chwefror, trafododd y Pwyllgor Busnes lythyr gan Gadeirydd y 

Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, yn ymateb i amserlen 

arfaethedig y llywodraeth ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru). Tynnodd 

y llythyr sylw at sawl maes sy'n peri pryder i'r Pwyllgor Busnes, gan nodi bod y deg 

wythnos eistedd ar gyfer trafodaeth Pwyllgor Cyfnod 1 ddwy wythnos yn llai na'r 

cyfnod arferol o 12 wythnos.  

Nododd y Pwyllgor fod yr amser sydd ar gael i graffu ar y Bil hwn yn cael ei gyfyngu 

fwyfwy gan yr amser sydd ei angen ar gyfer trafodion Cyfnod 2 y Bil Llywodraeth 

Leol yn ystod yr un cyfnod. I bob pwrpas, bydd angen i'r Pwyllgor gwblhau ei holl 

waith mewn wyth wythnos eistedd yn hytrach na'r deg a nodir yn yr 

amserlen. Nododd y llythyr hefyd fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno Bil 

Partneriaeth Gymdeithasol cyn toriad yr haf, ac y gallai hyn hefyd ddod o dan gylch 

gorchwyl y Pwyllgor hwnnw.  

Gan fod y Pwyllgor Busnes yn awyddus i leihau’r pwysau sydd ar amserlen y Pwyllgor 

Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, a chan fod trafod deddfwriaeth yn 

rhan o gylch gwaith eich Pwyllgor, cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â’r 

ddau bwyllgor cyn gwneud penderfyniad mewn egwyddor ynghylch at ba un y dylid 

cyfeirio’r Bil ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1.  

  

David Rees AC  

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Bae Caerdydd 

CF99 1NA  



 

Yn ystod y cyfarfod, cadarnhaodd y Trefnydd mai bwriad y llywodraeth yw cyflwyno'r 

Bil ychydig cyn toriad yr haf. Mae’r cynigion ar gyfer cynnwys y Bil wedi’u hamlinellu 

yn y Papur Gwyn 'Cymru fwy cyfartal: atgyfnerthu partneriaeth gymdeithasol', a 

gyhoeddwyd ar 7 Tachwedd 2019. Yn ei ddatganiad ar y rhaglen ddeddfwriaethol 

ym mis Gorffennaf, dywedodd y Prif Weinidog: 'byddwn yn rhoi sylfaen statudol i 

bartneriaeth gymdeithasol drwy gyflwyno Bil cyn diwedd tymor y Cynulliad hwn i 

ymgorffori'r model partneriaeth gymdeithasol anstatudol presennol yn y gyfraith a 

sicrhau ei bod hi'n amlwg bod modd gorfodi cytundebau a wneir mewn partneriaeth 

gymdeithasol'.  

Amgaeaf y llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i 

chi ei drafod – cofiwch ei fod yn bapur preifat na ddylid ei gyhoeddi na'i ddosbarthu 

i bobl heblaw am aelodau pwyllgor. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb i mi 

erbyn dydd Llun 16 Mawrth 2020 yn amlinellu eich barn ar y posibilrwydd i'ch 

pwyllgor drafod y Bil Partneriaeth Gymdeithasol. 

 

Cofion cynnes 

 

 

Elin Jones AC 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

 


