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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 

Bwriedir i'r wybodaeth ddiweddaraf hon am weithgareddau diweddar y 

pwyllgor a gweithgareddau yn y dyfodol ehangu cyfranogiad yng 

ngweithgareddau'r Pwyllgor a'ch 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 029 2089 8582 sian.phipps@cymru.gov.uk 

Ffion Emyr 

Bourton 

Dirprwy Glerc 029 2089 8146 ffion.emyr@cymru.gov.uk 

Rhodri Wyn 

Jones 

Cymorth i'r 

Pwyllgorau 

029 2089 8153 chloe.davies@cymru.gov.uk 

 

Gallwch hefyd anfon e-bost at Dîm Clercio'r Pwyllgor drwy'r linc a ganlyn:  

pwyllgor.menter@cymru.gov.uk.  

Gwefan:  

www.senedd.cynulliadcymru.org/mgCommitteeDetails.aspx?ID=228 

Ein rhif ffacs yw: 029 2089 8021 
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Y newyddion diweddaraf 

Ymchwiliad i Brentisiaethau  

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Ionawr i drafod adroddiad y 

Pwyllgor i'w ymchwiliad i brentisiaethau. Yn ei ymateb i'r adroddiad, 

derbyniodd y Llywodraeth y rhan fwyaf o'r argymhellion a lansiodd nifer o 

fentrau newydd yn dilyn ymchwiliad y Pwyllgor.   

Materion yn ymwneud ag Ewrop   

Horizon 2020  

Fel rhan o ail gam Ymchwiliad Horizon 2020, ymrwymodd aelodau'r Pwyllgor 

i ymweld â Phrifysgol Caerdydd ar 10 Ionawr. Trafododd aelodau'r Pwyllgor a 

Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol sut roedd y Brifysgol yn ymgysylltu â'r 

cylchoedd presennol ar gyfer arian Ewropeaidd (FP7) a'r cyfleoedd posibl y 

mae rhaglen ariannu Horizon 2020 yn eu cynnig.  

Trafododd y Pwyllgor hefyd pa ran sydd gan brifysgolion Cymru i’w chwarae 

yng Nghynghorau Ymchwil y DU a'u cyllid; cynlluniau i brifysgolion Cymru a 

Lloegr weithio ar y cyd, yn enwedig y rheini yn ne-orllewin Lloegr; a'r 

posibilrwydd o weithio mewn partneriaeth â phrifysgolion eraill yn Ewrop. 

Soniodd staff Prifysgol Caerdydd wrth aelodau'r Pwyllgor am y rhaglen ad-

drefnu a aeth rhagddi'n ddiweddar i greu tri choleg mewnol yn lle'r strwythur 

blaenorol o 27 o golegau/ysgolion, a buddsoddiad y brifysgol mewn safle 

campws Ymchwil ac Arloesi ar Heol Maindy, Caerdydd.  

Yn dilyn y cyfarfod ffurfiol, ymwelodd nifer o Aelodau â'r ysgol beirianneg lle 

gwelsant arddangosfeydd ymarferol o nifer o brosiectau sydd wedi llwyddo i 

sicrhau arian Ewropeaidd. 

Fel rhan o'r ymchwiliad, cynhaliwyd dwy sesiwn dystiolaeth ym mis Mawrth 

gyda thystion o'r Alban, Iwerddon, Lloegr a Rhwydwaith Ymchwil ac Arloesi’r 

Rhanbarthau Ewropeaidd i gasglu tystiolaeth am y modd y mae'r gwledydd 

http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/cr-ld9166-e.pdf?langoption=3&ttl=CR-LD9166%20-%20Ymateb%20Ysgrifenedig%20gan%20Lywodraeth%20Cymru%20i%20adroddiad%20Prentisiaethau%20yng%20Nghymru%20y%20Pwyllgor%20Menter%20a%20Busnes%20


hynny'n paratoi strwythurau i gynorthwyo cyrff i fanteisio ar arian Horizon 

2020 yn y dyfodol. Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad ar yr ail gam yn 

yr haf.  

Cronfeydd Strwythurol yr UE – gwaith craffu dilynol 

Ddiwedd mis Ionawr, ailystyriodd y Pwyllgor y sefyllfa o ran cynnal 

trafodaethau a pharatoi ar gyfer Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr UE ar 

gyfer y cyfnod 2014-2020. Cafwyd tystiolaeth gan yr Athro Danuta Maria 

Hübner ASE, Cadeirydd y Pwyllgor Datblygu Rhanbarthol, ac Alun Davies AC, 

y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni 

Ewropeaidd. Canolbwyntiodd y sesiwn ar Fframwaith Ariannol Amlflwydd 

2014-2020 a materion sydd o ddiddordeb arbennig i Gymru yn y 

trafodaethau. 

Ymchwiliad i Drafnidiaeth Gyhoeddus Integredig yng Nghymru 

Parhaodd y Pwyllgor i gasglu tystiolaeth ar gyfer ei ymchwiliad i drafnidiaeth 

gyhoeddus integredig, a lansiwyd ym mis Tachwedd y llynedd. Fel rhan o'r 

ymchwiliad, bu aelodau'r Pwyllgor yn cynhyrchu dyddiaduron fideo o'u 

siwrneiau ar drafnidiaeth gyhoeddus. Gellir gweld y fideos drwy ddilyn y linc 

isod:  

http://t.co/mYisQHi9 

Daeth yr ymchwiliad i ben ar 7 Chwefror a disgwylir y caiff adroddiad y 

Pwyllgor ei gyhoeddi tua diwedd mis Mai.  

Sesiwn Graffu ar waith y Prif Weinidog mewn perthynas â Thasglu Maes Awyr 

Caerdydd 

Ym mis Ionawr, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn i graffu ar waith y Prif Weinidog 

mewn perthynas â Thasglu Maes Awyr Caerdydd. Drwy gynnal y sesiwn hon, 

cyflawnwyd ymrwymiad a wnaed yn adroddiad y Pwyllgor ar gysylltiadau 

trafnidiaeth rhyngwladol drwy borthladdoedd a meysydd awyr Cymru, a 

http://t.co/mYisQHi9


gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2012, sef y byddai'n gwahodd y Prif 

Weinidog i un o’i gyfarfodydd yn y dyfodol er mwyn monitro'r hyn y mae 

Tasglu Maes Awyr Caerdydd wedi'i gyflawni. Yn ystod y cyfarfod, holodd y 

Pwyllgor hefyd ynghylch yr argymhellion a wnaed yn ei adroddiad, ac yn 

ymateb Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2012.  

Sesiwn Graffu ar waith y Gweinidog mewn perthynas â’r Polisi Sectorau 

Economaidd 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn gyda'r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a 

Gwyddoniaeth i graffu ar bolisi sectorau economaidd ei hadran ar 20 

Chwefror. Ymhlith prif themâu'r sesiwn roedd y dyraniad cyllideb diweddaraf 

ar gyfer y sectorau; blaenoriaethau polisi yn y tymor byr, y tymor canolig a'r 

hirdymor ar gyfer pob un; cymorth Llywodraeth Cymru; a'i hagwedd at 

farchnata a chyfathrebu mewn perthynas â’r sectorau.   

Cyflwyno'r Bil Teithio Llesol (Cymru) 

Ym mis Chwefror, dechreuodd y Pwyllgor ar ei waith craffu Cyfnod 1 ar y Bil 

Teithio Llesol (Cymru). Lansiwyd ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch y Bil ar 

22 Chwefror a chynhaliwyd sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog ar 6 Mawrth.  

Cyn dechrau’r gwaith ar y Bil, cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau briffio 

anffurfiol ar graffu deddfwriaethol. Roedd y rhain yn cynnwys cyflwyniad i'r 

broses ddeddfwriaethol, o dan arweiniad Steve George a Liz Wilkinson, sy'n 

gweithio fel clercod yn swyddfa ddeddfwriaeth y Cynulliad; sesiwn ar graffu 

ar agweddau ariannol ar Filiau, o dan arweiniad Martin Jennings o'r 

Gwasanaeth Ymchwil; a dosbarth meistr ar graffu deddfwriaethol gyda Daniel 

Greenberg, cyfreithiwr seneddol a deddfwriaeth sy’n gweithio ar hyn o bryd i 

Berwin Leighton Paisner, Thomson Reuters a’r Practical Law Company, a 

ganolbwyntiodd ar ddadansoddi deddfwriaeth, gwaith craffu effeithiol a rhoi 

gwaith craffu deddfwriaethol ar waith.  

 



Adolygiad o Gymwysterau i Fyfyrwyr 14-19 oed 

Yn un o gyfarfodydd y Pwyllgor ym mis Chwefror, rhoddwyd sylw i'r 

adolygiad o gymwysterau i fyfyrwyr 14-19 oed a gynhaliwyd yn ddiweddar. 

Cynhaliwyd dwy sesiwn: y naill gyda Huw Evans, Cadeirydd yr Adolygiad o 

gymwysterau i fyfyrwyr 14-19 oed yng Nghymru, a'r llall gyda Jeff Cuthbert, 

y Dirprwy Weinidog Sgiliau. Un o brif themâu'r sesiynau hyn oedd creu 

Cymwysterau Cymru, y corff achredu newydd sydd i'w sefydlu yng Nghymru, 

a bu'r Pwyllgor yn gohebu â'r Gweinidog ynghylch yr elfen hon yn yr 

adolygiad. 

Is-bwyllgor Rheoliadau Mangreoedd etc Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012 

Mae pum aelod o'r Pwyllgor Menter a Busnes wedi ymuno a phum aelod o'r 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gasglu tystiolaeth ar Reoliadau 

Mangreoedd etc Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2012. Nod y Rheoliadau yw ceisio 

eithrio perfformwyr rhag rheoliadau di-fwg 2007 i ganiatáu iddynt ysmygu i 

greu 'dilysrwydd artistig' wrth gynhyrchu ffilmiau neu raglenni teledu, yn 

amodol ar rai cyfyngiadau. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan yr Is-bwyllgor 

neu drwy gysylltu â chlerc yr Is-bwyllgor: lara.date@cymru.gov.uk 

Cymorth i'r Pwyllgorau 

Mae'r Pwyllgor yn mynd ati’n rheolaidd i adolygu'r modd y mae'n gweithio ac 

mae wedi cyfrannu'n ddiweddar at yr adolygiad mewnol o'r cymorth a roddir 

i bwyllgorau'r Cynulliad. Bydd y Pwyllgor yn treialu ap newydd sy'n ceisio 

lleihau gwaith papur a hwyluso gwaith yr Aelodau. 

 

 

 

 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgCommitteeDetails.aspx?ID=311
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Gwaith y pwyllgor yn ystod tymor yr haf 2013:  

Sylwch y gall gwybodaeth am ddyddiadau a thestun yr ymchwiliadau newid 

wrth i flaenoriaethau newydd godi.  

- Bydd y Pwyllgor yn dechrau ymchwiliad i entrepreneuriaeth ymysg pobl 

ifanc yn ystod mis Mehefin. Bydd hyn yn cynnwys ymweliadau 

rapporteur gan Aelodau i leoliadau yng ngogledd a de Cymru. Mae 

cylch gorchwyl yr ymchwiliad i'w weld yma.  

 

- Bydd sesiynau tystiolaeth Cyfnod 1 ar y Bil Teithio Llesol (Cymru) yn 

parhau ym mis Ebrill a mis Mai, a disgwylir y caiff adroddiad Cyfnod 1 

ei gyhoeddi ddiwedd mis Mai. Bydd Cyfnod 2 yn dechrau ym mis 

Gorffennaf. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ar brosiect band eang y 

genhedlaeth nesaf gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth a BT ar 2 Mai.    

 

- Hefyd ym mis Mai, bydd y Pwyllgor yn craffu ar effaith y diwygiadau 

lles yng Nghymru gyda'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.  

 

- Mae'r Pwyllgor hefyd yn bwriadu cynnal sesiynau craffu ar y 

rhanbarthau trefol a dinesig yng ngogledd Cymru ac ar drafnidiaeth 

cludo nwyddau yng Nghymru cyn toriad yr haf.  

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. Bydd y Pwyllgor 

hefyd yn blaenoriaethu'r gwaith o graffu ar unrhyw ddeddfwriaeth sy'n dod o 

fewn ei gylch gwaith. 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=6052


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

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

Gall ymchwiliadau hefyd godi fel 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 i faterion sy'n cael eu codi mewn deisebau, neu'n eu 

harchwilio.  

 

- Gall pwyllgorau gynnal ymchwiliadau craffu cyn y broses ddeddfu i 

sicrhau bod y ddeddfwriaeth sydd ar ddod fel y'i drafftiwyd yn gadarn 

ac yn ateb 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'r DU. 

 

- Gall y Pwyllgor benderfynu bod angen defnyddio dull mwy anffurfiol a 

hyblyg ar gyfer mater penodol yn hytrach na 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 ac yn 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: ffion.emyr@cymru.gov.uk. 

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

unrhyw un y credwch a hoffai wybod rhagor am waith a gweithdrefnau'r 

Pwyllgor Menter a Busnes. 

mailto:ffion.emyr@cymru.gov.uk



