
 

Y Pwyllgor Menter a Busnes  

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. Cafodd ei lunio gan y tîm clercio sy'n cefnogi gwaith y Pwyllgor.  

Yn ddiweddar, lansiodd y Pwyllgor ei ffrwd Twitter newydd. I gael y newyddion diweddaraf am y Pwyllgor, 

dilynwch ni ar: @SeneddBusnes 

Gwaith a gyflawnwyd yn nhymor yr haf 2014 

Ymchwiliad i dwristiaeth 

Dechreuodd y Pwyllgor ei ymchwiliad i dwristiaeth. Ar ôl ymgynghoriad, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar 

gan randdeiliaid allweddol a chynhaliodd sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon ar 2 

Gorffennaf. 

Fel rhan o'r ymchwiliad, trefnodd tîm Allgymorth y Cynulliad ddau ymweliad â Chanolfan Ymwelwyr Tyddewi, 

Sir Benfro a'r Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd er mwyn i'r Pwyllgor gael cwrdd â busnesau twristiaeth lleol. 

Oriel Parc Canolfan Ymwelwyr Tyddewi, Sir Benfro  

     

Yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd 

     

https://twitter.com/seneddbusnes
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?id=118&RPID=1003639010&cp=yes
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_400000_02_07_2014&t=320&l=en


 

Bydd y Pwyllgor yn cynnal digwyddiad tebyg i 

randdeiliaid yng ngogledd Cymru yng Ngheudyllau 

Llechi Llechwedd, Blaenau Ffestiniog ar 18 Medi. 

Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu gyda 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth ar 2 Hydref.   

Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad yn ystod 

ail hanner tymor yr hydref. 

Ymchwiliad dilynol i Sgiliau 

Gwyddoniaeth, Technoleg, 

Peirianneg a Mathemateg (STEM) 
Dechreuodd y Pwyllgor ei ymchwiliad dilynol i 

sgiliau STEM. Yn dilyn ymgynghoriad yn ystod 

tymor y gwanwyn, dechreuodd y Pwyllgor wrando ar 

dystiolaeth lafar gan randdeiliaid allweddol. Roedd y 

sesiwn gychwynnol ar 30 Ebrill ar ffurf dwy we-sgwrs 

ar-lein a oedd yn gofyn am farn myfyrwyr Addysg 

Uwch / Addysg Bellach ar bynciau STEM (gwe-

sgwrs 1) a'r anghydbwysedd rhwng y rhywiau o 

fewn y pynciau hyn (gwe-sgwrs 2). 

 

Uchod: Aelodau'r Pwyllgor yn ymgysylltu â myfyrwyr 

STEM drwy we-sgwrs. 

http://ow.ly/AklS5 

Fideo: Rhun ap Iorwerth AC a Julie James AC yn 

mynegi eu barn ar y we-sgwrs ar sgiliau STEM / 

yr anghydbwysedd rhwng y rhywiau. 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu gyda'r 

Gweinidog Addysg a Sgiliau; y Dirprwy Weinidog 

Technoleg a Sgiliau a'r Prif Gynghorydd 

Gwyddonol ar 12 Mehefin. 

Cyhoeddir yr adroddiad ar 26 Medi yng 

Nghynhadledd yr Adolygiad Cwricwlwm ac Asesu, 

Caerdydd. Trefnir dadl yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer 

26 Tachwedd i gyd-fynd ag ymateb Llywodraeth 

Cymru i'r adroddiad. 

Pwyllgor Menter a Dysgu y Trydydd Cynulliad a 

gynhaliodd yr ymchwiliad blaenorol i sgiliau 

STEM yn 2011. 

Ymchwiliad i'r modd y mae 

Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo 

masnach a mewnfuddsoddi 

I ddod â'r broses o gasglu tystiolaeth i ben, 

ymwelodd y Pwyllgor â'r Athrofa Gwyddor Bywyd ym 

Mhrifysgol Abertawe ar 8 Mai. Cafodd Aelodau'r 

Pwyllgor gwrdd â nifer o denantiaid busnes yn yr 

Athrofa a cheisio eu barn a/neu brofiadau ar allforio. 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?ID=113
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?ID=113
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s27966/Transcript.pdf
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s27966/Transcript.pdf
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s27967/Transcript.pdf
http://ow.ly/AklS5
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_300000_12_06_2014&t=295&l=en
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_300000_12_06_2014&t=295&l=en
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_300000_12_06_2014&t=295&l=en
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_300000_12_06_2014&t=295&l=en
http://www.cynulliadcymru.org/stem_agenda_report-e.pdf
http://www.cynulliadcymru.org/stem_agenda_report-e.pdf
http://ow.ly/AklS5
http://ow.ly/AklS5


 

 

Uchod: Aelodau'r Pwyllgor gyda'r Athro Iwan Davies, 

Is-ganghellor (ail o'r chwith) a'r Athro Keith Lloyd, 

Pennaeth Ysgol Feddygol Abertawe (y cyntaf ar y 

dde). 

 

 

Uchod: Aelodau'r Pwyllgor yn cwrdd â thenantiaid 

busnes yn yr Athrofa.  

http://ow.ly/Akerm 

Fideo: Yr Athro Keith Lloyd, Pennaeth Ysgol 

Feddygol Prifysgol Abertawe yn trafod gwaith yr 

Athrofa Gwyddor Bywyd mewn perthynas ag 

arloesedd a chreu cyfoeth. 

Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad yn ystod 

yr hydref a threfnir dadl yn y Cyfarfod Llawn arno 

unwaith y bydd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 

ei hymateb. 

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 

2014-2020 

Estynnodd y Pwyllgor wahoddiad i randdeiliaid 

allweddol i'r digwyddiad i lansio ei adroddiad ar 

gyfleoedd cyllido yr UE 2014-20 yng Nghanolfan 

Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd ar 16 

Gorffennaf. 

 

 

http://ow.ly/Akerm
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s29477/Report%20-%20July%202014.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s29477/Report%20-%20July%202014.pdf
http://ow.ly/Akerm
http://ow.ly/Akerm
http://ow.ly/Akerm
http://ow.ly/Akerm
http://ow.ly/Akerm


 

 
Uchod: Aelodau'r Pwyllgor yn trafod canfyddiadau'r 

adroddiad gyda rhanddeiliaid. 

 
http://ow.ly/BdDya 

Fideo: Eluned Haf o Celfyddydau Rhyngwladol 

Cymru yn trafod canfyddiadau adroddiad y 

Pwyllgor. 

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb i adroddiad y 

Pwyllgor erbyn 10 Medi ac mae dadl yn y Cyfarfod 

Llawn wedi'i threfnu dros dro ar gyfer 17 Medi. Bydd 

Aelodau'r Pwyllgor yn cwrdd â rhanddeiliaid sydd â 

diddordeb cyn y ddadl i glywed eu barn ar ymateb y 

Llywodraeth. 

Gweithgareddau'r Pwyllgor ar gyfer 

tymor yr hydref 2014: 
Noder y gall y wybodaeth am ddyddiadau a 

thestun yr ymchwiliad newid wrth i 

flaenoriaethau newydd godi.  

 Bydd y Pwyllgor yn dechrau ymchwiliad ar helpu 

pobl ifanc a phobl hŷn gael gwaith. Mae gwaith 

cwmpasu'r ymchwiliad wrthi'n mynd rhagddo a 

bydd y Pwyllgor yn cytuno ar y cylch gorchwyl ar 

24 Medi. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ddilynol 

ar borthladdoedd Cymru gyda Gweinidog yr 

Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth fore dydd 

Iau, 2 Hydref. Cyhoeddwyd adroddiad 

cychwynnol y Pwyllgor ym mis Gorffennaf 2012. 

 Bydd y Pwyllgor hefyd yn cynnal sesiwn graffu ar 

ariannu a thrydaneiddio'r rheilffyrdd yn ne Cymru 

gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth fore dydd Iau, 2 Hydref.  

 Mae'r Pwyllgor yn bwriadu craffu ar waith awduron 

adroddiad Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y 

Gymraeg a Datblygu Economaidd brynhawn 

dydd Iau, 2 Hydref. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu ar waith 

y Gweinidogion o ran y cynigion ar gyfer cyllideb 

ddrafft Llywodraeth Cymru ar 16 Hydref. Bydd y 

Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r Dirprwy Weinidog 

Sgiliau a Thechnoleg yn bresennol ar gyfer sesiwn 

y bore a bydd Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn bresennol ar 

gyfer sesiwn y prynhawn.  

Gallwch helpu i lywio ein gwaith craffu ar gynigion 

Cyllideb Ddrafft 2015-16 Llywodraeth Cymru drwy 

ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Cyllid. Bydd 

yn cau ar 10 Medi. 

 Bydd y Pwyllgor yn ystyried Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Busnesau 

Bach, Menter a Chyflogaeth ar 24 Medi. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ar 

Sectorau Blaenoriaeth Economaidd 

Llywodraeth Cymru ar 8 Hydref. Bydd y Pwyllgor 

yn craffu ar waith Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a Chadeiryddion y 

Panel Sector. 

 Mae'r Pwyllgor yn bwriadu cynnal ymchwiliad 

undydd ar Ardaloedd Menter a Rhanbarthau 

Dinesig gyda Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 4 Rhagfyr. Roedd 

y Pwyllgor wedi cytuno yn y gorffennol i barhau i 

adolygu'r pwnc hwn a chraffodd y Gweinidog 

arno yn fwyaf diweddar ar 20 Mawrth. 

 Mae'r Pwyllgor yn bwriadu cynnal sesiwn ar 10 

Rhagfyr mewn perthynas â'r cynnydd a wnaed 

http://ow.ly/BdDya
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/cr-ld8972-e.pdf?langoption=3&ttl=CR-LD8972%20-%20Report%20by%20the%20Enterprise%20and%20Business%20Committee%20on%20International%20connectivity%20through%20Welsh%20ports%20and%20airports
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/cr-ld8972-e.pdf?langoption=3&ttl=CR-LD8972%20-%20Report%20by%20the%20Enterprise%20and%20Business%20Committee%20on%20International%20connectivity%20through%20Welsh%20ports%20and%20airports
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/policy/wled/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/policy/wled/?skip=1&lang=cy
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?id=139&RPID=1504162438&cp=yes
http://www.assemblywales.org/Laid%20Documents/LCM-LD9859%20LEGISLATIVE%20CONSENT%20MEMORANDUM%20Small%20Business,%20Enterprise%20and%20Employment%20Bill/LCM-LD9859-w.pdf
http://www.assemblywales.org/Laid%20Documents/LCM-LD9859%20LEGISLATIVE%20CONSENT%20MEMORANDUM%20Small%20Business,%20Enterprise%20and%20Employment%20Bill/LCM-LD9859-w.pdf
http://www.assemblywales.org/Laid%20Documents/LCM-LD9859%20LEGISLATIVE%20CONSENT%20MEMORANDUM%20Small%20Business,%20Enterprise%20and%20Employment%20Bill/LCM-LD9859-w.pdf
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/sector/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/sector/?skip=1&lang=cy
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_400000_20_03_2014&t=6599&l=en
http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_400000_20_03_2014&t=6599&l=en
http://ow.ly/BdDya
http://ow.ly/BdDya


 

gydag ymgyrch Cyflymu Cymru Llywodraeth 

Cymru. 

Sut yr ydym 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. 

Mae'r swyddogion ac Aelodau yn trafod y gwaith o 

gynllunio 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 am 

ailedrych ar ymchwiliadau penodol, ar ôl cyfnod 

priodol o amser, i benderfynu a yw Llywodraeth 

Cymru yn rhoi argymhellion y Pwyllgor ar waith. 

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 

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'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. Felly, gall sefydlu grŵp 

gorchwyl a gorffen sy'n 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 ichi, a yw ei 

chynnwys yn berthnasol ac yn briodol ai peidio, ac a 

oes unrhyw beth yr hoffech inni ei gynnwys nad 

ydym wedi'i 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.  

Cylch gwaith 

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. 

mailto:michael.lewis@cymru.gov.uk


 

Manylion cyswllt 

 Siân Phipps 

Clerc 

029 2089 8582 

sian.phipps@cymru.gov.uk 

 Claire Morris 

Ail glerc 

029 2089 8148 

claire.morris@cymru.gov.uk 

 Richard Watkins 

Dirprwy glerc 

029 2089 8154 

richard.watkins@cymru.gov.uk 

 Mike Lewis 

Cymorth y Pwyllgor 

0292089 8018 

michael.lewis@cymru.gov.uk 

Gallwch hefyd anfon neges e-bost at Dîm Clercio'r 

Pwyllgor drwy'r linc a ganlyn: 

pwyllgor.menter@cymru.gov.uk 

Dilynwch ni ar Twitter: 

 

@SeneddBusnes 

 

Ein rhif ffacs yw: 029 2089 8021 

Gwefan:  

www.senedd.cynulliadcymru.org/mgCommitte

eDetails.aspx?ID=228 

mailto:sian.phipps@cymru.gov.uk
mailto:claire.morris@cymru.gov.uk
mailto:richard.watkins@cymru.gov.uk
mailto:michael.lewis@cymru.gov.uk
mailto:pwyllgor.menter@cymru.gov.uk
https://twitter.com/seneddbusnes
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgCommitteeDetails.aspx?ID=228
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgCommitteeDetails.aspx?ID=228
https://twitter.com/seneddEcon

