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Y Pwyllgor Menter a Busnes
Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011. Ei gylch gwaith yw archwilio deddfwriaeth a dwyn 
Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant,  ei gweinyddiaeth 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. 
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Gwaith a gyflawnwyd y tymor diwethaf 

Materion yn ymwneud ag Ewrop  

Horizon 2020   

Cwblhaodd y Pwyllgor ail gymal ei ymchwiliad i Horizon 2020 (cynigion y 

Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer datblygu ymchwil ac arloesedd) a 

chyhoeddodd ei adroddiad ar yr ail gymal ar 31 Mai 2013.  

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Gorffennaf i drafod adroddiad y 

Pwyllgor. Yn ei hymateb i’r adroddiad derbyniodd y Llywodraeth bob un o’r 

argymhellion, neu eu derbyn mewn egwyddor.  

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn ddilynol ar faterion Ewropeaidd ar 18 

Gorffennaf, a oedd yn canolbwyntio ar gronfeydd strwythurol a Horizon 

2020. Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor gan uwch swyddog 

o’r Comisiwn Ewropeaidd, ac yna bu’r Pwyllgor yn craffu ar waith y 

Gweinidog Cyllid. 

Band Eang y Genhedlaeth Nesaf  

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ar brosiect band eang y genhedlaeth 

nesaf gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 2 Mai. 

Cynhaliwyd sesiwn arall i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor, gyda BT, 

ar 18 Gorffennaf.  

Holodd y Pwyllgor y Prif Weinidog hefyd ar bwnc band eang y genhedlaeth 

nesaf fel rhan o’i rôl o graffu ar waith y Prif Weinidog ar 19 Gorffennaf.  

Mae’r Pwyllgor yn arolygu’r mater hwn. 

Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad i entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yn 

ystod tymor yr haf. Ar ôl ymgynghori, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar 

gan randdeiliaid allweddol a chynhaliodd sesiwn graffu gyda’r Dirprwy 

Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 26 Mehefin.  

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s17720/Horizon%202020%20Adroddiad%20Cyfnod%202%20-%20Mai%202013.pdf
http://www.assemblywales.org/docs/rop_xml/130703_plenary_bilingual.xml
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s18817/Welsh%20Government%20Response%20to%20Committee%20Stage%202%20Report%20on%20Horizon%202020.pdf


Fel rhan o’r ymchwiliad, clywodd Tîm Allgymorth y Cynulliad dystiolaeth gan 

fyfyrwyr, pobl ifanc sy’n mynd drwy’r broses o ddechrau busnes, 

perchnogion ifanc busnesau, athrawon a hyfforddwyr ledled Cymru. Gellir 

gweld y cyfweliadau ar ein tudalennau YouTube. 

Hefyd trefnodd y Pwyllgor ddau ymweliad canfod ffeithiau â dau gynllun 

menter ar 6 Mehefin: y Sefydliad Alacrity yng Nghasnewydd a Chlwb Menter 

Sir y Fflint ar Lannau Dyfrdwy. Mae Alacrity yn brosiect ar y cyd rhwng 

Llywodraeth Cymru, cwmni Syr Terry Matthews, Wesley Clover, a 

buddsoddwyr preifat eraill. Mae’r sefydliad yn cynnig dwy flynedd o 

hyfforddiant a mentora i raddedigion, i’w helpu i sefydlu busnes mewn 

diwydiannau technolegol. Yn ddiweddar y sefydlwyd Clwb Menter Sir y Fflint, 

gan Rwydwaith Entrepreneuriaeth Busnes Sir y Fflint gydag arian gan raglen 

Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru a chefnogaeth gan Gyngor Sir y 

Fflint. Mae’r clwb yn cefnogi entrepreneuriaid drwy ddarparu cyfleoedd i 

rwydweithio, gweithdai, siaradwyr gwadd sy’n ysbrydoli a chyfleoedd i 

ddysgu gan bobl fusnes arbenigol. 

Cyhoeddir yr adroddiad yn ystod tymor yr hydref a threfnir dadl arno 

unwaith y bydd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hymateb. 

Effaith y Diwygiadau Lles yng Nghymru 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ar effaith y diwygiadau lles yng 

Nghymru gyda’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ar 8 Mai.  

Er nad yw lles yn fater sydd wedi’i ddatganoli, roedd hwn yn gyfle i graffu ar 

Lywodraeth Cymru o ran sut y mae’n ymlynu wrth ei hymrwymiad yn y 

Rhaglen Lywodraethu i liniaru effaith y newidiadau i’r system fudd-daliadau, 

a gynigiwyd gan Lywodraeth y DU yn Neddf Diwygio Lles 2012. Yna 

ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog i ofyn am eglurhad ar nifer o 

faterion. Ymatebodd y Gweinidog ar 24 Mehefin. 

Ymchwiliad i Drafnidiaeth Gyhoeddus Integredig yng Nghymru 

Cyflwynodd y Pwyllgor adroddiad ar ei ymchwiliad i drafnidiaeth gyhoeddus 

integredig ar 22 Mai. Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr adroddiad ac 

http://www.youtube.com/watch?v=UFzbPcQjrtc&feature=youtu.be
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http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s17569/Adroddiad%20ar%20Drafnidiaeth%20Gyhoeddus%20Integredig%20yng%20Nghymru%20-%20Mai%202013.pdf
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ymateb y Llywodraeth iddo, ar 3 Gorffennaf. Yn ei hymateb i’r adroddiad, 

derbyniodd y Llywodraeth y mwyafrif o’r argymhellion neu derbyniodd hwy 

mewn egwyddor.   

Cynhaliwyd sesiwn dystiolaeth ddilynol ar 4 Gorffennaf gyda Nick Jones, y 

Comisiynydd Traffig ar gyfer Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr. Prif 

ganolbwynt y sesiwn hon oedd canfod rhagor o safbwyntiau’r Comisiynydd 

Traffig ar argymhelliad yr adroddiad y dylai Llywodraeth Cymru barhau i 

lobïo am ddatganoli pwerau cofrestru a rheoleiddio bysiau, gan gynnwys, 

gwneud y Comisiynydd Traffig yng Nghymru yn atebol i Weinidogion Cymru.  

Ysgrifennodd y Pwyllgor hefyd at Gomisiwn Silk i argymell bod rhagor o 

bwerau o ran trafnidiaeth yn cael eu datganoli i Gymru. 

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Eiddo Deallusol 

Ar 4 Mehefin cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Cynnig Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar Eiddo Deallusol i’r Pwyllgor Menter a Busnes i’w ystyried.   

Ystyriodd y Pwyllgor y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn ei gyfarfod ar 26 

Mehefin ac ysgrifennodd at y Prif Weinidog yn nodi rhai o’r materion yr oedd 

yr Aelodau yn pryderu yn eu cylch, ac roeddent yn gofyn am ragor o 

wybodaeth am nifer o faterion.  Ymatebodd y Prif Weinidog ar 11 Gorffennaf. 

Bil Teithio Llesol (Cymru) 

Bu’r Pwyllgor yn parhau â’i waith o graffu ar y Bil Teithio Llesol (Cymru) yng 

nghyfnod 1, a chlywodd dystiolaeth gan amrywiaeth eang o sefydliadau ac 

unigolion ar 18 Ebrill.  

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth olaf gyda’r Gweinidog Diwylliant a 

Chwaraeon ar 24 Ebrill ac ystyriodd y materion allweddol sydd wedi codi yn 

ystod ei gyfnod yn craffu ar y Bil mewn sesiwn breifat ar 2 Mai. 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Cyfnod 1 ar 24 Mai. Hefyd cyhoeddodd 

y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar 

ddarpariaethau is-ddeddfwriaeth y Bil yn yr un mis.  

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s18781/Ymateb%20Llywodraeth%20Cymru%20i%20Adroddiad%20y%20Pwyllgor%20ar%20Drafnidiaeth%20Gyhoeddus%20Integredig%20yng%20Nghymru.pdf
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/cr-ld9338-e.pdf?langoption=3&ttl=CR-LD9338%20-%20Y%20Pwyllgor%20Menter%20a%20Busnes%3A%20Bil%20Teithio%20Llesol%20%28Cymru%29%2C%20Adroddiad%20Cyfnod%201%20y%20Pwyllgor
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=246639&ds=6/2013


Cymeradwywyd y Bil yn unfrydol gan y Cynulliad yng Nghyfnod 1 ar ôl cynnal 

dadl ar ei egwyddorion cyffredinol yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Mehefin 2013. 

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y Bil yng nghyfnod 2 ar 4 Gorffennaf. Cyfarfu’r 

Pwyllgor i ystyried a gwaredu’r gwelliannau yn y cyfarfod hwn. Cytunwyd ar 

bob un o 30 o welliannau Llywodraeth Cymru. O’r 27 gwelliant nad ydynt yn 

welliannau’r Llywodraeth a gyflwynwyd, cytunwyd ar bedwar ohonynt, ni 

chytunwyd ar 17 ohonynt, tynnwyd dau welliant yn ôl, a methodd pedwar 

gwelliant. 

Paratowyd fersiwn ddiwygiedig o’r Bil gan Wasanaeth y Pwyllgorau Polisi a 

Deddfwriaeth. 

Dechreuodd cyfnod 3 y Bil ar 5 Gorffennaf 2013. Roedd gan yr Aelodau tan 

6pm ddydd Mawrth, 24 Medi 2013 i gyflwyno rhagor o welliannau i’r Bil 

drwy’r Swyddfa Ddeddfwriaeth. Cynhelir trafodion Cyfnod 3 yn ystod y 

Cyfarfod Llawn ar 1 Hydref 2013. 

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. 

Gweithgareddau’r Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref 2013: 

Sylwch y gall y wybodaeth am ddyddiadau a thestun yr ymchwiliadau newid 

wrth i flaenoriaethau newydd godi.  

- Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu unigol ar ranbarthau dinesig 

gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a’i 

chynghorwyr ar 25 Medi. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn dechrau ar ymchwiliad i ddyfodol Masnachfraint 

Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau ym mis Hydref. Mae’r Pwyllgor wedi 

cwblhau ymgynghoriad dros yr haf a bydd yn awr yn clywed tystiolaeth 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=7383
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=7383


gan randdeiliaid ac yn craffu ar waith Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu ar waith y Gweinidogion o 

ran cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar 17 Hydref. Bydd Gweinidog 

yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn bresennol ar gyfer 

sesiwn y bore a’r Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Dirprwy Weinidog 

Sgiliau a Thechnoleg yn bresennol ar gyfer sesiwn y prynhawn. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn cynnal ymchwiliad undydd i rôl mentrau 

cymdeithasol yn economi Cymru ar 7 Tachwedd. Y nod yw bod yr 

ymchwiliad hwn yn dilyn adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu yn 2010 

(y Trydydd Cynulliad) a’r sesiwn graffu a gynhaliodd y Pwyllgor Menter 

a Busnes gyda’r Gweinidog ar 4 Gorffennaf 2012. Bydd y Pwyllgor yn 

craffu ar waith Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth 

yn ystod sesiwn y prynhawn. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn dechrau ar ymchwiliad i’r cyfleoedd sydd ar gael i 

Gymru gael arian gan yr Undeb Ewropeaidd rhwng 2014 a 2020 yn 

ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr.  

 

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. 

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

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

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’n cynnal ymchwiliadau 

a/neu’n ymchwilio i faterion a godwyd mewn deisebau.  

 

 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, bydd 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: michael.lewis@cymru.gov.uk. 

mailto:michael.lewis@wales.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.  

 

 

 

 




