
Y Pwyllgor Menter a Busnes  

Sefydlwyd y Pwyllgor Menter a Busnes ar 22 Mehefin 2011 a’i gylch gwaith 

yw cymryd golwg ar ddeddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy 

graffu ar wariant, gweinyddiaeth a pholisïau’r Llywodraeth a chwmpasu 

meysydd datblygu economaidd; trafnidiaeth a seilwaith; cyflogaeth; addysg 

uwch a sgiliau; ac ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a 

gwyddoniaeth. 

 

Croeso i fwletin y Pwyllgor 

Bwletin neu gylchlythyr yw hwn i unigolion a chyrff sydd am gael gwybodaeth 

am waith y pwyllgor, ac mae’n nodi ei weithgareddau diweddar a’i 

weithgareddau yn y dyfodol. Gobeithio y bydd yn gwneud gwaith y Pwyllgor 

yn fwy hysbys ac yn ennyn diddordeb pobl yn y gwaith hwnnw drwy eich 

helpu i roi gwybodaeth ac arbenigedd i’r swyddogion a’r Aelodau. Mae’r 

bwletin wedi’i lunio gan y tîm clercio sy’n cefnogi gwaith y Pwyllgor.  

 

Manylion cyswllt 

Siân 

Phipps 

Clerc 02920 898582 sian.phipps@cymru.gov.uk 

Meriel 

Singleton 

Dirprwy 

Glerc   

02920 898506 meriel.singleton@cymru.gov.uk 

Ryan 

Bishop 

Swyddog 

Cymorth y 

Pwyllgor 

02920 898153 ryan.bishop@cymru.gov.uk 

 

Gallwch anfon neges e-bost at Dîm Clercio’r Pwyllgor hefyd, drwy 

ddefnyddio’r linc a ganlyn: pwyllgor.menter@cymru.gov.uk.  

Ein rhif ffacs yw: 02920 898021 

Gwefan: 

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

Ymchwiliad i adfywio canol trefi  

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan randdeiliaid allweddol drwy gydol tymor 

yr hydref a bu’n craffu ar waith y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth yn 

ei gyfarfod ar 24 Tachwedd. Roedd y Pwyllgor yn awyddus i gael safbwyntiau 

busnesau bach yn uniongyrchol, ac felly trefnodd ymweliad â chanol tref 

Arberth ar 10 Tachwedd. Cynhaliwyd yr ymweliad gan Gymdeithas Fasnach 

Arberth ac roedd yn gyfle i Aelodau wrando ar safbwyntiau a phryderon 

busnesau lleol. Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad yn gynnar yn y 

Flwyddyn Newydd.  

 

Ymchwiliad i'r cynigion deddfwriaethol drafft ynghylch Cronfeydd 

Strwythurol yr UE ar gyfer 2014-2020 

Amcanion y Pwyllgor yw: 

 asesu sut y gallai cynigion deddfwriaethol drafft y Comisiwn 

Ewropeaidd ar gyfer Cronfeydd Strwythurol yr UE (2014-2020) effeithio 

ar Gymru, a nodi unrhyw agweddau ar y cynigion hyn sy’n gadarnhaol 

neu’n negyddol ar gyfer Cymru; 

 

 gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar yr hyn y dylai ei 

blaenoriaethau fod wrth geisio llywio safiad Llywodraeth y Deyrnas 

Unedig yng Nghyngor y Gweinidogion; 

 

 dylanwadu ar drafodaethau ym Mrwsel ar y cynigion deddfwriaethol 

drafft ar gyfer dyfodol Cronfeydd Strwythurol yr UE, yn benodol drwy 

Senedd Ewrop (o bosibl drwy gynnig gwelliannau i’r cynigion 

deddfwriaethol drafft). 

 

Cynhaliwyd tair sesiwn gan y Pwyllgor yn ystod tymor yr hydref, i gasglu 

tystiolaeth gan randdeiliaid allweddol o fewn yr UE a dau Aelod o Senedd 

Ewrop, sef Derek Vaughan a Jill Evans. Bydd y Pwyllgor yn dal i glywed  

tystiolaeth yn y Flwyddyn Newydd ac yn cyflwyno’i adroddiad erbyn diwedd 

Ionawr 2012. 

Mae rhagor o wybodaeth am yr ymchwiliad ar gael drwy ddilyn y linc isod: 



http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=1862 

 

Grŵp gorchwyl a gorffen ar gaffael                                  

Mae’r Pwyllgor Menter a Busnes wedi sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen sy’n 

cynnwys pum Aelod Cynulliad, i ymchwilio i’r broses o ddiwygio polisi caffael 

cyhoeddus yr Undeb Ewropeaidd (UE) ac i geisio dylanwadu ar y broses hon. 

Bydd y grŵp gorchwyl a gorffen yn cynnal cyfarfodydd anffurfiol, gan 

ddechrau yn y Flwyddyn Newydd. Mae linc i dudalen yr Ymchwiliad Caffael ar 

gael isod: 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=1672 

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2012-13 a 

sesiynau craffu ar waith Gweinidogion  

Yn ystod tymor yr hydref, bu’r Pwyllgor yn craffu ar waith y Gweinidogion a 

ganlyn ar eu cynigion cyllideb ddrafft: 

 Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Jeff Cuthbert, y 

Dirprwy Weinidog Sgiliau 

 Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth  

 Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau  

Hefyd cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau craffu cyffredinol gyda Huw Lewis, y 

Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth ac Alun Davies, y Dirprwy Weinidog 

Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd. 

Ar ôl cynnal y sesiynau, ysgrifennodd y Pwyllgor at bob Gweinidog ar wahân 

yn amlinellu argymhellion a phryderon ar sail y cynigion cyllideb ddrafft. 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=2225 

 

Digwyddiad rhwydweithio 

Cynhaliwyd digwyddiad rhwydweithio gan y Pwyllgor Menter a Busnes ar 24 

Tachwedd yn y Pierhead ym Mae Caerdydd. Roedd rhanddeiliaid allweddol yn 

bresennol a oedd yn cynrychioli holl feysydd portffolio’r Pwyllgor, ac roedd 

yn gyfle iddynt roi gwybod i aelodau am unrhyw faterion a phryderon yr 

hoffent i’r Pwyllgor eu hystyried yn eu rhaglen waith yn y dyfodol. 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=1862
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Os byddai gennych ddiddordeb mewn dod i ddigwyddiad o’r fath yn y 

dyfodol, rhowch wybod i aelod o’r tîm, gan ddefnyddio’r manylion cysylltu 

uchod. 

Lluniau: 

http://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/sets/72157628143

583635/ 

Gwaith y Pwyllgor yn nhymor y gwanwyn 2012:  

Sylwch y gall y wybodaeth ynghylch dyddiadau a phynciau’r 

ymchwiliadau newid wrth i flaenoriaethau ddod i’r amlwg. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal dwy sesiwn arall ar yr ymchwiliad i 

Gronfeydd Strwythurol yr UE yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd. 

 

 Bydd y grŵp gorchwyl a gorffen caffael yn cyfarfod yn anffurfiol trwy’r 

tymor nesaf, i gasglu gwybodaeth ar gyfer ei adroddiad i’r Comisiwn 

Ewropeaidd. 

 

 Mae cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad newydd i gael ei gytuno’n 

gynnar yn y Flwyddyn Newydd. Mae’n debygol mai ymchwiliad i 

Borthladdoedd a Meysydd Awyr fydd hwn. 

 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ddilynol ar Fentrau 

Cymdeithasol, ac yn clywed tystiolaeth gan Lis Burnett, a oedd yn 

gynghorydd arbenigol i’r Pwyllgor Menter a Dysgu yn y Cynulliad 

diwethaf. 

 

 Bydd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth yn dod i 

gyfarfod yn ystod tymor y gwanwyn i sesiwn graffu arall ar ei gwaith. 

 

 Bydd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau yn dod i’r cyfarfod 

ar 29 Chwefror i sesiwn graffu ar y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol. 

 

Sut y byddwn yn cynllunio ymchwiliadau?    

Syniadau, dyheadau, arbenigedd a gwybodaeth Aelodau’r Cynulliad yw man 

cychwyn pob ymchwiliad yn y pen draw, ac yn eu tro caiff yr Aelodau 

wybodaeth gan eu hetholwyr a’u cysylltiadau proffesiynol. Yn ychwanegol at 

hyn, bydd y Pwyllgor yn gyfrifol am graffu ar bob deddfwriaeth y Cynulliad a 

http://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/sets/72157628143583635/
http://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/sets/72157628143583635/


ddaw o fewn ei gylch gwaith, sy’n elfen newydd ar gyfer y Pedwerydd 

Cynulliad. 

Fel rheol bydd yr Aelodau a’r swyddogion yn trafod sut i gynllunio 

ymchwiliadau  bob tymor, i sicrhau bod gan y Pwyllgor raglen 

waith dreigl a hyblyg. Roedd y digwyddiad rhwydweithio ym mis Tachwedd 

2011 yn ffynhonnell ddefnyddiol o syniadau ynghylch problemau sy’n 

wynebu’r sectorau ar hyn o bryd, a bydd yr elfen hon yn dylanwadu ar y 

rhaglen waith yn y dyfodol. 

Dyma rai ffyrdd eraill y gall ymchwiliadau godi: 

 Yn aml, bydd y Pwyllgor yn penderfynu ei fod am ailedrych ar rai 

ymchwiliadau, wedi cyfnod addas, i benderfynu a yw Llywodraeth 

Cymru’n gweithredu argymhellion y Pwyllgor. Mewn achosion o’r fath, 

bydd yn cynnal ymchwiliad dilynol gweddol fyr. 

 

 Gall y Pwyllgor Deisebau gynnig bod pwyllgorau craffu’n cynnal 

ymchwiliadau a/neu’n ymchwilio mewn ffyrdd eraill i faterion a 

nodwyd mewn deisebau. 

 

 Gan fod modd i bwyllgorau gynnig deddfwriaeth, gallant gynnal 

ymchwiliadau craffu cyn y broses ddeddfu er mwyn sicrhau bod y 

ddeddfwriaeth, fel y’i drafftiwyd, yn gadarn ac yn diwallu anghenion yr 

holl randdeiliaid. 

 

 Pan fydd goblygiadau arwyddocaol i Gymru i ddeddfwriaeth y DU, gall 

y Pwyllgor ymgymryd â gwaith craffu ar Filiau neu Filiau drafft y DU. 

 

 Yn dilyn ymchwiliad mewn maes penodol, gall y Pwyllgor ystyried 

materion yn deillio o ymchwiliad y bydd am graffu arnynt yn fanylach.  

 

 Gall y Pwyllgor benderfynu bod dull gweithredu mwy anffurfiol neu 

hyblyg na chraffu ar dystiolaeth mewn gwrandawiadau ffurfiol yn 

ofynnol gyda rhyw fater penodol. Felly, gall sefydlu grŵp gorchwyl a 

gorffen sy’n cynnwys, dyweder, bedwar aelod, i gyflawni gwaith y tu ôl 

i’r llenni, fel petai, ac yna byddai’n cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor 

llawn.                               

 

 Weithiau bydd rhanddeiliaid yn awgrymu’n uniongyrchol wrth y 

Pwyllgor y dylai ystyried materion eraill. 

 



 

 

Ac i gloi… 

Sylwadau os gwelwch yn dda! 

Hoffem glywed cynifer o sylwadau â phosibl ynglŷn â’r ddogfen hon: a 

yw’n ddefnyddiol i chi, a yw ei chynnwys yn berthnasol ac yn addas, ac a 

hoffech inni gynnwys unrhyw beth nad ydym wedi’i nodi y tro hwn. 

Anfonwch neges e-bost at: ryan.bishop@cymru.gov.uk 

 

 

Mae croeso ichi anfon y ddogfen hon neu ein manylion cyswllt at 

unrhyw un os credwch y byddai ganddynt ddiddordeb gwybod am waith 

a gweithrediad y Pwyllgor Menter a Busnes. 
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