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

ganlyn: pwyllgor.menter@cymru.gov.uk.  

Ein rhif ffacs yw: 029 2089 8021 
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http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgCommitteeDetails.aspx?ID=228  
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Gwaith a gyflawnwyd y tymor diwethaf 

Entrepreneuriaeth ymysg Pobl Ifanc 

Lansiodd y Pwyllgor ei adroddiad ar entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc ar 

14 Tachwedd 2013 yng Nghanolfan Arloesi Menter Cymru,  yng Nghaerffili, 

gyda chynulleidfa o entrepreneuriaid ifanc. Disgwylir ymateb Llywodraeth 

Cymru ganol mis Ionawr, ac mae trefniadau dros dro wedi'u gwneud i gynnal 

dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 22 Ionawr 2014. Cliciwch ar y linc hwn i weld 

lluniau a chyfweliadau o'r lansiad. 

Lluniau 

Cyfweliadau 

Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad i ddyfodol Masnachfraint Rheilffordd 

Cymru a'r Gororau yn ystod tymor yr hydref. Yn dilyn ymgynghoriad a 

digwyddiad anffurfiol gyda rhanddeiliaid, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth 

lafar gan y prif randdeiliaid a chynhaliodd sesiwn graffu gyda Gweinidog yr 

Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 23 Hydref 2013. 

Lansiodd y Pwyllgor ei adroddiad ar 11 Rhagfyr 2013 yng Ngorsaf Drenau 

Henffordd. Mae argymhellion y Pwyllgor i Lywodraeth Cymru ar ffurf Siarter 

ar gyfer masnachfraint nesaf Cymru a'r Gororau. Mae'r Pwyllgor yn aros am 

ymateb y Llywodraeth, ac mae dadl wedi'i threfnu ar gyfer y Cyfarfod Llawn 

ar 19 Chwefror. Cliciwch y lincs i weld y lluniau. 

Digwyddiad rhanddeiliaid 

Lansiad 

Craffu ar y Gyllideb 

Ar 17 Hydref, cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau craffu ar waith Gweinidogion 

mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru. 

Craffwyd ar waith Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn 

ystod sesiwn y bore, a chraffwyd ar waith y Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r 

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg yn ystod sesiwn y prynhawn. 

Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi dau lythyr i'r Gweinidogion ynghylch ei waith 

craffu ar gynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15. 

Gellir gweld y ddau lythyr ac ymatebion y Llywodraeth iddynt drwy glicio ar y 

lincs isod: 

Llythyr i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau – 23 Hydref 2013  

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/cr-ld9553-e.pdf?langoption=3&ttl=CR-LD9553%20-%20Enterprise%20and%20Business%20Committee%20-%20Report%20on%20the%20Inquiry%20into%20the%20Youth%20Entrepreneurship
http://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/sets/72157637666448975/
http://www.youtube.com/watch?v=dl3pakdX6Y4&feature=youtu.be
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s22565/Report%20-%20December%202013.pdf
http://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/sets/72157636280861663/
http://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/sets/72157638575611656/
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s21208/Welsh%20Government%20Draft%20Budget%20Proposals%202014-2015%20Letter%20to%20the%20Minister%20for%20Education%20and%20Skills%20-%20.pdf


Ymateb gan y Gweinidog  – 11 Tachwedd 2013 

Llythyr i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth – 23 Hydref 

2013 

Ymateb gan y Gweinidog  – 7 Tachwedd 2013 

Dinas-ranbarthau 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu unigol ar ddinas-ranbarthau gyda 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 25 Medi. Bydd y 

Pwyllgor yn parhau i fonitro'r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn y 

maes hwn. 

Strwythur y Diwydiant Rheilffyrdd 

Wedi i Railfuture gyflwyno tystiolaeth ychwanegol i'r ymchwiliad i 

Fasnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, sef yr adroddiad a baratowyd 

gan y Ganolfan Ymchwil ar Newid Economaidd-ddiwylliannol (CRESC), ‘The 

Conceit of Enterprise: train operators and trade narrative’, penderfynodd y 

Pwyllgor y dylid cynnal trafodaeth ar faterion ehangach sy'n ymwneud â 

strwythur trafnidiaeth rheilffyrdd. Cynhaliwyd y sesiwn hon ar 21 Tachwedd 

2013. 

Rheoliadau Rhwydweithiau Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T) a 

Chyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth ar reoliadau newydd y TEN-T a'r 

CEF gyda swyddogion o Gyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd 

ar gyfer Symudedd a Thrafnidiaeth (DG MOVE) ar 21 Tachwedd 2013. Pwrpas 

y sesiwn oedd gwella dealltwriaeth o'r cyfleoedd a fydd yn deillio o'r 

rheoliadau, a cheisio eglurhad ynghylch pam nad yw seilwaith Cymru bellach 

wedi'i gynnwys mewn un o goridorau rhwydwaith craidd y TEN-T. Cymerodd 

y Pwyllgor y cam dilynol o gynnal sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 5 Rhagfyr. Bydd y Pwyllgor hefyd yn cynnal 

sesiwn graffu gyda Robert Goodwill AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol 

dros Drafnidiaeth, ar 16 Ionawr. 

Metro ar gyfer Dinas-ranbarth Prifddinas Cymru 

Ar 5 Rhagfyr, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu unigol ar y cysyniad o gael 

Metro ar gyfer Dinas-ranbarth Prifddinas Cymru. Ymhlith y rhai a oedd yn 

bresennol ar gyfer y sesiwn oedd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth a Mark Barry, prif awdur yr astudiaeth effaith a gomisiynwyd 

gan y Gweinidog ar y prosiect Metro. 

Y Bil Teithio Llesol (Cymru) 

http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s21641/EBC4-40-13p5%20The%20Ministers%20response.pdf
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s21209/Welsh%20Government%20Draft%20Budget%20Proposals%202014-2015%20Letter%20to%20the%20Minister%20for%20Econonmy%20Science%20and%20T.pdf
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s21639/EBC4-40-13p3%20The%20Ministers%20response.pdf


Yn ystod y Cyfarfod Llawn ar 1 Hydref 2013, cynhaliwyd dadl Cyfnod 3 o'r Bil 

a gwaredwyd y gwelliannau a gyflwynwyd iddo. Cytunodd y Cynulliad ar y Bil 

ar 1 Hydref 2013. Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i'r Bil ar 4 Tachwedd 2013. 

Cliciwch ar y linc hwn i gael rhagor o wybodaeth am y Bil 

Ymweliad â Gorsaf Bwmpio Twnnel Hafren 

Ar 7 Tachwedd, bu'r Pwyllgor yn ymweld â Gorsaf Bwmpio Twnnel Hafren i 

drafod y camau a gymerwyd i gau'r twnnel yn ddiweddar gyda Network Rail, 

ac i gael taith o amgylch y cyfleuster. Defnyddiodd y Pwyllgor wefan 

rhwydweithio cymdeithasol Twitter am y tro cyntaf yn ystod yr ymweliad 

hwn. Mae’r lluniau i’w gweld isod: 

 

Gweithgareddau'r Pwyllgor ar gyfer tymor y gwanwyn 2014: 

Sylwer y gall y wybodaeth am ddyddiadau a thestun yr ymchwiliadau 

newid wrth i flaenoriaethau newydd godi.  

- Bydd y Pwyllgor yn cynnal ymchwiliad undydd i effaith a gwaddol gŵyl 

gerddoriaeth y byd (WOMEX) ar 16 Ionawr 2014. 

 

- Yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar reoliadau newydd y TEN-T a'r CEF 

gyda'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Symudedd a Thrafnidiaeth ar 

21 Tachwedd 2013, a'r sesiwn graffu ar waith y Gweinidog ar 5 

Rhagfyr, penderfynodd y Pwyllgor wahodd yr Adran Drafnidiaeth i roi 

tystiolaeth. Mae'r sesiwn hon wedi'i threfnu ar gyfer y prynhawn ar 16 

Ionawr. 

 

- Bydd y Pwyllgor Menter a Busnes yn cynnal ymchwiliad i ddulliau 

Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi. Ar 

hyn o bryd, mae'r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad, a bydd yn 

dechrau clywed tystiolaeth gan y randdeiliaid pwysig ar 22 Ionawr. Mae 

sesiynau craffu gyda'r Prif Weinidog a Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth wedi'u trefnu ar gyfer mis Mawrth. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn dechrau ar ei ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 

2014-2020. Ar hyn o bryd, mae'r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad. 

Disgwylir iddo glywed tystiolaeth gan y prif randdeiliaid ac i graffu ar 

waith y Gweinidog Cyllid ar 20 Mawrth.  

 

Disgwylir i'r Pwyllgor ymweld â Brwsel ym mis Chwefror i gael 

gwybodaeth gefndirol gan swyddogion y Comisiwn Ewropeaidd ac i 

http://www.senedd.assemblywales.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=5750
http://www.senedd.assemblywales.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8492
http://www.senedd.assemblywales.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8492
http://www.senedd.assemblywales.org/mgConsultationDisplay.aspx?id=101&RPID=1503311533&cp=yes
http://www.senedd.assemblywales.org/mgConsultationDisplay.aspx?id=101&RPID=1503311533&cp=yes


wella dealltwriaeth yr Aelodau ynghylch sut y mae'r rhaglenni ariannu 

gwahanol yn cael eu gweithredu. 

 

-  Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar alldro ei chyllideb ar gyfer 2012-13 

ac ar y diweddariad chwe-misol y cynigiodd y Gweinidog ei ddarparu i'r 

Pwyllgor ynghylch y cynnydd a wnaed yn erbyn ei hymrwymiadau yn y 

Rhaglen Lywodraethu. Mae'r sesiwn wedi'i threfnu ar gyfer 19 

Chwefror. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ddilynol ar Faes Awyr 

Caerdydd gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth 

ar 20 Mawrth, sef blwyddyn ar ôl i Lywodraeth Cymru brynu'r maes 

awyr. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn cynnal ymchwiliad undydd i rôl mentrau 

cymdeithasol yn economi Cymru ar 3 Ebrill. Y bwriad yw bod yr 

ymchwiliad hwn yn gam dilynol i adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu 

yn 2010 (yn ystod 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 ac ar waith yr Athro Andrew Davies, 

Cadeirydd Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol 

Cymru. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ar Ardaloedd Menter gyda 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 3 Ebrill.   

 

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 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.  

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

unrhyw un y credwch yr hoffai wybod rhagor am waith a 

gweithdrefnau'r Pwyllgor Menter a Busnes.  

 

mailto:michael.lewis@wales.gov.uk

