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Y Pwyllgor Menter a Busnes
Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011 gyda’r cylch gwaith o archwilio deddfwriaeth ac i ddwyn 
Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddu a’i pholisi, gan gwmpasu 
datblygu economaidd; trafnidiaeth a seilwaith; cyflogaeth; addysg uwch a sgiliau; ac ymchwil a 
datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.
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Y Pwyllgor Menter a Busnes  

Sefydlwyd y Pwyllgor Menter a Busnes ar 22 Mehefin 2011 gyda’r cylch 

gwaith o archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy 

graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a’i pholisïau, gan gynnwys datblygu 

economaidd; trafnidiaeth a seilwaith; cyflogaeth; addysg uwch a sgiliau; a 

gwaith ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth. 

Croeso i’r wybodaeth ddiweddaraf am y pwyllgor 

Mae’r wybodaeth hon am weithgareddau’r Pwyllgor yn ddiweddar ac yn y 

dyfodol wedi’i hanelu at unigolion a sefydliadau sydd am ddysgu mwy am 

waith y Pwyllgor. Gobeithir y bydd y wybodaeth hon yn hyrwyddo mynediad 

ac yn ehangu cyfranogiad yng ngweithgareddau’r Pwyllgor drwy eich helpu i 

ddarparu gwybodaeth ac arbenigedd i swyddogion ac Aelodau. Fe’i 

cynhyrchwyd gan y tîm Clercio sy’n cefnogi gwaith y Pwyllgor. 

Manylion cyswllt: 

Siân 

Phipps 

Clerc 0292089 8582 sian.phipps@cymru.gov.uk 

Kayleigh 

Driscoll 

Dirprwy 

Glerc 

0292089 8146 kayleigh.driscoll@cymru.gov.uk 

Chloë 

Davies 

Cymorth i’r 

Pwyllgorau 

0292089 8153 chloe.davies@cymru.gov.uk 

 

Gallwch hefyd anfon e-bost i Dîm Clercio’r Pwyllgor drwy’r linc a ganlyn: 

pwyllgor.menter@cymru.gov.uk.  

Ein rhif ffacs yw: 029 2089 8639 

Gwefan:  

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgCommitteeDetails.aspx?ID=228  
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Newyddion diweddaraf 

Ymchwiliad i Gysylltedd Rhyngwladol drwy Borthladdoedd a Meysydd 

Awyr Cymru                                                                                                 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar 4 Gorffennaf. Ceir linc i’r adroddiad 

isod: 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-

laid-docs.htm?act=dis&id=236017&ds=7/2012  

Disgwylir i Lywodraeth Cymru ymateb i’r adroddiad erbyn canol mis Medi a 

bydd dadl yn cael ei chynnal yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Hydref. Mae’r Pwyllgor 

wedi cytuno i graffu ar gynnydd Tasglu Maes Awyr Caerdydd yn y flwyddyn 

newydd.  

Ymchwiliad i Brentisiaethau yng Nghymru 

Bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth gan randdeiliaid allweddol drwy gydol 

tymor yr haf a chynhaliodd dwy sesiwn graffu gyda’r Dirprwy Weinidog 

Sgiliau i gyfrannu at yr ymchwiliad. Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf ar 2 Mai i 

drafod pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. 

Cynhaliwyd yr ail sesiwn ar 30 Mai.  

Fel rhan o’r ymchwiliad, bu Tîm Allgymorth y Cynulliad yn clywed tystiolaeth 

gan bobl ifanc, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant am eu barn ar gynlluniau 

prentisiaeth. Gellir gweld y cyfweliadau ar ein tudalennau YouTube a Vimeo:  

http://youtu.be/sCuXCzCrFU4  

https://vimeo.com/43816814  

Caiff yr adroddiad ei gyhoeddi yn ystod tymor yr hydref. 

Horizon 2020 

Cwblhaodd y Pwyllgor cymal cyntaf ei ymchwiliad i Horizon 2020 (cynigion y 

Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer datblygu ymchwil ac arloesedd) a 

chyhoeddodd ei adroddiad ar y cymal cyntaf ar 26 Gorffennaf. Ceir linc i’r 

adroddiad isod: 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-

docs.htm?act=dis&id=237015&ds=7/2012  

Fel rhan o’r ymchwiliad, bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth gan randdeiliaid 

allweddol drwy gydol tymor yr haf ac ymwelodd â Phrifysgol Glyndŵr, y 

Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant a Datblygiad ym maes Uwchgyfansoddion ym 

Mrychdyn ac OpTIC yn Llanelwy fel rhan o’r ymchwiliad.  

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=236017&ds=7/2012
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=236017&ds=7/2012
http://youtu.be/sCuXCzCrFU4
https://vimeo.com/43816814
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=237015&ds=7/2012
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=237015&ds=7/2012


Bydd ail gyfnod yr ymchwiliad yn dechrau ar ddiwedd mis Hydref. 

 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gaffael 

Cyhoeddwyd adroddiad y Grŵp ym mis Mai a chyhoeddodd Llywodraeth 

Cymru ymateb ym mis Gorffennaf. Cynhaliwyd dadl ar yr adroddiad yn y 

Cyfarfod Llawn ar 19 Gorffennaf. Bydd y Pwyllgor yn parhau i fonitro cynnydd 

wrth i’r cynigion ar gyfer caffael gael eu trafod yn Ewrop. 

Linc i’r adroddiad: 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-

laid-docs.htm?act=dis&id=23368&ds=5/2012  

Linc i ymateb gan Lywodraeth Cymru: 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s9214/%20%20Welsh%20

Government%20response%20to%20Influencing%20the%20Modernisation%20o

f%20EU%20Procurement%20Policy%20report%20-%20Ju.pdf 

 

Sesiwn i Graffu ar Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth  

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn i graffu ar dystiolaeth gan y Gweinidog Busnes, 

Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ar 4 Gorffennaf i drafod materion 

ynghylch mentrau cymdeithasol ac er mwyn i’r Gweinidog ddarparu’r 

wybodaeth ddiweddaraf am weithredu’r argymhellion a dderbyniwyd gan 

Lywodraeth Cymru o adroddiad y Pwyllgor ar Rôl Mentrau Cymdeithasol yn 

Economi Cymru. Cytunodd y Pwyllgor i graffu ar waith Llywodraeth Cymru yn 

y maes hwn ymhen 12 mis. 

 

Ymweliad â Network Rail 

Aeth y Pwyllgor ar ymweliad â Chanolfan Weithredu Llwybrau Cymru Network 

Rail ar 12 Gorffennaf, a chynaliodd sesiwn cwestiwn ac ateb gyda Mark 

Langman, Rheolwr Gyfarwyddwr Llwybrau. 

 

Ymchwiliad i Drafnidiaeth Gyhoeddus Integredig yng Nghymru 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad i 

Drafnidiaeth Gyhoeddus Integredig yng Nghymru. Mae’r cylch gorchwyl a’r 

dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ar gael yma: 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=4436 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=233685&ds=5/2012
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=233685&ds=5/2012
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s9214/%20%20Welsh%20Government%20response%20to%20Influencing%20the%20Modernisation%20of%20EU%20Procurement%20Policy%20report%20-%20Ju.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s9214/%20%20Welsh%20Government%20response%20to%20Influencing%20the%20Modernisation%20of%20EU%20Procurement%20Policy%20report%20-%20Ju.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s9214/%20%20Welsh%20Government%20response%20to%20Influencing%20the%20Modernisation%20of%20EU%20Procurement%20Policy%20report%20-%20Ju.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=4436


Craffu ar ddeddfwriaeth 

 

Cafodd y Pwyllgor friff technegol preifat gan swyddogion Llywodraeth Cymru 

ar y Bil Teithio Llesol (Cymru) ar 4 Gorffennaf. Gofynnodd yr Aelodau am 

ragor o wybodaeth, a gaiff ei darparu ar ddechrau tymor yr hydref.  

 

Biliau sydd ar ddod  

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r Papurau Gwyn a ganlyn ar gynigion 

ar gyfer cyfreithiau newydd sy'n dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: 

 

  Ymgynghoriad ar y Bil Teithio Llesol (Cymru): a gyhoeddwyd ym mis 

Mai 2012. Bwriad y cynigion hyn yw ei gwneud yn bosibl i fwy o bobl 

gerdded a beicio, a’u galluogi’n gyffredinol i deithio mewn ffyrdd mwy 

llesol:  

 

http://wales.gov.uk/consultations/transport/activetravelbill/?skip=1&l

ang=cy  

 

 Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru): a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 

2012. Mae'r Papur Gwyn hwn yn cynnwys cynigion ynghylch diwygio 

addysg uwch. Mae i’w weld yn:  

 

http://wales.gov.uk/consultations/education/feandhebill/?skip=1&lan

g=cy  

 

Unwaith y byddant wedi cael eu cyflwyno'n ffurfiol gan Lywodraeth Cymru, 

disgwylir y bydd y Pwyllgor yn craffu ar y biliau hyn. 

Gweithgareddau’r Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref 2012:  

Sylwer y gall y wybodaeth am ddyddiadau a phynciau ymchwiliadau 

newid, yn ddibynnol ar flaenoriaethau sy’n ymddangos.  

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal digwyddiad ymgysylltu gyda rhanddeiliaid 

allanol i gynorthwyo’r gwaith o graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth 

Cymru ar 27 Medi. 

 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn i drafod y wybodaeth ddiweddaraf 

am faterion sy’n ymwneud â’r Undeb Ewropeaidd gyda’r Gweinidog ar 

27 Medi.  

 

 Mae’r Pwyllgor yn bwriadu cynnal sesiynau i graffu ar dystiolaeth gan y 

Gweinidog ar ardrethi busnes, band eang, dinas-ranbarthau ac 

ardaloedd menter. 

http://wales.gov.uk/consultations/transport/activetravelbill/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/transport/activetravelbill/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/education/feandhebill/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/education/feandhebill/?skip=1&lang=cy


 

 Bydd y Pwyllgor yn dechrau ail gyfnod yr ymchwiliad Horizon 2020 ym 

mis Hydref. 

 

 Mae’r Pwyllgor yn bwriadu ymweld â Brwsel rhwng 7 ac 8 Tachwedd i 

gyfarfod â swyddogion y Comisiwn Ewropeaidd, Rapporteurs Senedd 

Ewrop ac Aelodau Cymraeg o Senedd Ewrop i drafod ei adroddiadau ar 

Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-20; Caffael a Horizon 2020. 

 

 Bydd y Pwyllgor yn dechrau cynnal sesiynau tystiolaeth ar gyfer yr 

ymchwiliad i Drafnidiaeth Gyhoeddus Integredig ar 21 Tachwedd. 

Mae’r sesiynau tystiolaeth yn debygol o barhau ar ôl y flwyddyn 

newydd. 

 

Sut rydym yn cynllunio ymchwiliadau 

Yn y pen draw, mae pob ymchwiliad yn dechrau gyda syniadau, dyheadau, 

arbenigedd a gwybodaeth Aelodau’r Cynulliad sydd, yn eu tro, yn ymateb i 

wybodaeth gan eu hetholwyr a’u cysylltiadau proffesiynol. At hynny, elfen 

newydd ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad yw’r ffaith y bydd y Pwyllgor yn 

gyfrifol am graffu ar unrhyw ddeddfwriaeth sy’n dod o fewn ei gylch gwaith. 

Fel arfer, mae Aelodau a swyddogion yn trafod cynllunio ymchwiliadau bob 

tymor fel bod gan y Pwyllgor raglen barhaus a hyblyg o waith. Profodd y 

digwyddiad rhwydweithio a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2011 i fod yn 

ffynhonnell ddefnyddiol o syniadau i ddylanwadu ar raglen waith y Pwyllgor 

yn y dyfodol. 

Gall ymchwiliadau hefyd godi yn y ffyrdd a ganlyn: 

 Yn aml, bydd Pwyllgor yn penderfynu ei fod yn dymuno ailedrych ar 

ymchwiliadau penodol, ar ôl cyfnod priodol o amser, i benderfynu a yw 

Llywodraeth Cymru yn gweithredu argymhellion y Pwyllgor. Yn yr 

achosion hyn, bydd yn cynnal ymchwiliad dilynol byr. 

 

 Gall y Pwyllgor Deisebau gynnig bod pwyllgorau craffu yn cynnal 

ymchwiliadau a/neu ymchwilio i faterion sy’n cael eu codi mewn 

deisebau.  

 

 Oherwydd gall Bwyllgorau gynnig deddfwriaeth, gallant gynnal 

ymchwiliadau craffu cyn y broses ddeddfu i sicrhau bod y 



ddeddfwriaeth fel y’i drafftiwyd yn gadarn an yn diwallu anghenion yr 

holl randdeiliaid. 

 

 Pan fydd gan ddeddfwriaeth y DU oblygiadau sylweddol i Gymru, gall y 

Pwyllgor graffu ar Filiau drafft y DU neu Filiau y DU. 

 

 Yn dilyn ymchwiliad i faes arbennig, gall y Pwyllgor ystyried materion 

sy’n codi y maent yn dymuno craffu arnynt mewn rhagor o fanylder.  

 

 Gall y Pwyllgor benderfynu bod angen defnyddio dull mwy anffurfiol a 

hyblyg ar gyfer mater penodol yn hytrach na chlywed a chraffu ar 

dystiolaeth mewn sesiynau ffurfiol. Gall, felly, sefydlu grŵp gorchwyl a 

gorffen yn cynnwys pedwar aelod, er enghraifft, i wneud gwaith y tu ôl 

i’r llenni, fel petai, ac wedyn adrodd yn ôl i’r Pwyllgor llawn.  

 

 Weithiau, mae rhanddeiliaid yn awgrymu i’r Pwyllgor yn uniongyrchol y 

dylai fod yn ystyried materion eraill. 

 

Yn olaf... 

Adborth, os gwelwch yn dda! 

Hoffem gael cymaint o adborth â phosibl ynghylch pa mor ddefnyddiol yw’r 

ddogfen hon i chi, a yw ei chynnwys yn berthnasol a’n briodol ai peidio, ac a 

oes unrhyw beth yr hoffech i ni ei gynnwys nad ydym wedi ei grybwyll y tro 

hwn. Anfonwch eich adborth mewn e-bost at: 

kayleigh.driscoll@cymru.gov.uk. 

Hefyd, mae croeso i chi anfon y ddogfen hon neu ein manylion cyswllt at 

unrhyw un yr ydych yn credu sy’n dymuno gwybod rhagor am waith a 

gweithdrefnau’r Pwyllgor Menter a Busnes.  

mailto:kayleigh.driscoll@wales.gov.uk

