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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. Lluniwyd hi gan y tîm Clercio sy’n 

cefnogi gwaith y Pwyllgor.  

Yn ddiweddar, lansiodd y Pwyllgor ei negeseuon twitter newydd. I gael y 

newyddion diweddaraf am y Pwyllgor dilynwch ni ar: 

 @SeneddBusnes 

Gwaith a gyflawnwyd yn nhymor y gwanwyn 2014 

Effaith a gwaddod WOMEX  

Cynhaliwyd y digwyddiad masnach cerddoriaeth byd rhyngwladol, a elwir 

WOMEX, yng Nghaerdydd yn 2013. Ym mis Ionawr 2014, cynhaliodd y 

Pwyllgor ymchwiliad undydd ar effaith a gwaddod posibl, sef gwaddod 

economaidd a diwylliannol, cynnal y digwyddiad yng Nghymru. Clywodd y 

Pwyllgor dystiolaeth gan y trefnwyr a chan y diwydiant cerddoriaeth yng 

Nghymru. 

Mwynhaodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth ysbrydoledig ar 16 Ionawr, ac 

ysgrifennodd at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i’w 

llongyfarch hi a’i swyddogion am chwarae rôl mor allweddol yn cefnogi 

digwyddiad mor llwyddiannus. Ymatebodd y Gweinidog i’r Pwyllgor a 

diolchodd i’r Aelodau am eu sylwadau cadarnhaol. 

Rheoliadau Rhwydweithiau Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd a Chyfleuster 

Cysylltu Ewrop: 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ar y Rheoliadau TEN-T a CEF newydd 

gyda Robert Goodwill AS, yr Is-ysgrifennydd Seneddol dros Drafnidiaeth ar 

16 Ionawr. Eisoes cynhaliwyd sesiynau craffu gyda swyddogion o 

https://twitter.com/SeneddBusnes
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s24204/EBC4-05-14p.9%20Letter%20from%20the%20Chair%20to%20the%20Minister%20regarding%20WOMEX%20dated%2017%20January%202014.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s24205/EBC4-05-14p.10%20The%20Ministers%20response%20regarding%20WOMEX%20dated%2027%20January%202014.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s24205/EBC4-05-14p.10%20The%20Ministers%20response%20regarding%20WOMEX%20dated%2027%20January%202014.pdf


Gyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar Symudedd a 

Thrafnidiaeth ar 21 Tachwedd a chyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth 

a Thrafnidiaeth ar 5 Rhagfyr. Diben y sesiwn oedd ceisio cael eglurhad 

ynghylch pam nad yw seilwaith Cymru bellach yn rhan o goridor rhwydwaith 

craidd TEN-T. 

Yn dilyn sesiwn graffu’r Pwyllgor gyda’r Is-Ysgrifennydd Seneddol dros 

Drafnidiaeth, ysgrifennodd at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth ac at Gyfarwyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd i ofyn am 

eglurhad pellach ar y materion a godwyd. Ymatebodd y Gweinidog ar 5 

Chwefror, ac ymatebodd y Comisiwn Ewropeaidd ar 6 Chwefror. 

Llwyddodd y Pwyllgor hefyd i siarad â swyddogion y Comisiwn Ewropeaidd 

am y Rheoliadau TEN-T a CEF newydd yn ystod ei ymweliad â Brwsel ym mis 

Chwefror.  

Ymchwiliad i fasnach a buddsoddi  

Cynhaliodd y Pwyllgor Menter a Busnes ymchwiliad i ddulliau Llywodraeth 

Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi. Ar ôl ymgynghori, clywodd y 

Pwyllgor dystiolaeth lafar gan randdeiliaid allweddol a chynhaliodd sesiwn 

graffu gyda’r Prif Weinidog a Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth ar 3 Ebrill 2014. 

Fel rhan o’r ymchwiliad cynhyrchodd tîm allgymorth y Cynulliad fideo, a 

oedd yn cynnwys cyfweliadau a gynhaliwyd ag amrywiol fusnesau bach a 

chanolig o Gymru. Gofynnwyd i’r busnesau bach a chanolig am eu 

safbwyntiau ar y pedair thema allweddol a ganlyn: 

 y cymorth y maent wedi’i gael gan Lywodraeth Cymru hyd yma; 

 pa fanteision y maent wedi’u cael o fasnachu’n rhyngwladol; 

 pa rwystrau a ganfyddir wrth iddynt fasnachu eu cynnyrch dramor; ac 

 yr hyn a welant fel y meysydd lle y gellir eu gwella yn y dyfodol. 

I gloi’r gwaith o gasglu tystiolaeth, mae’r Pwyllgor wedi trefnu ymweliad â’r 

Athrofa Gwyddor Bywyd (ILS) ym Mhrifysgol Abertawe ar 8 Mai. Diben yr 

ymweliad fydd er mwyn i aelodau’r Pwyllgor gyfarfod â nifer o’r tenantiaid 

busnes yn yr Athrofa Gwyddor Bywyd ac i drafod eu safbwyntiau a/neu’u 

profiad o ran allforio.  

Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad yn ystod tymor yr haf. 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s24206/EBC4-05-14p.11%20-%20TEN-T%20Llythyr%20gan%20y%20Cadeirydd%20at%20y%20Gweinidog%20dyddiedig%2024%20Ionawr%202014.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s24206/EBC4-05-14p.11%20-%20TEN-T%20Llythyr%20gan%20y%20Cadeirydd%20at%20y%20Gweinidog%20dyddiedig%2024%20Ionawr%202014.pdf
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s26636/EBC4-05-14p.15%20-%20TEN-T%20-%20Letter%20from%20the%20Chair%20to%20Herald%20Ruijters%20dated%2024%20January%202014.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s24207/EBC4-05-14p.12%20-%20TEN-T%20-%20Ymateb%20y%20Gweinidog%20dyddiedig%205%20Chwefror%202014.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s24207/EBC4-05-14p.12%20-%20TEN-T%20-%20Ymateb%20y%20Gweinidog%20dyddiedig%205%20Chwefror%202014.pdf
http://www.senedd.assemblywales.org/documents/s24208/EBC4-05-14p.13%20TEN-T%20Letter%20from%20Herald%20Ruijters%20dated%2006.02.14.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8492
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8492
http://www.youtube.com/watch?v=VfjqDnDDylE


Ymchwiliad i Gyfleoedd Cyllido yr UE 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad i Gyfleoedd Cyllido yr UE ar gyfer 2014-

2020. Roedd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar y rhaglenni sy’n fwyaf 

perthnasol i gylch gwaith y Pwyllgor (ac eithrio rhaglenni Cronfeydd 

Strwythurol Cymru a Horizon 2020). Y rhaglenni a nodwyd oedd:  

 Erasmus+ 

 Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF)/TEN-T 

 Rhaglen Cystadleurwydd Busnesau Bach a Chanolig: 

 Ewrop Greadigol: 

 Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol (INTERREG) 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad ac aeth ar ymweliad canfod ffeithiau 

deuddydd â Brwsel, gan gynnal cyfarfodydd â Chyfarwyddiaethau perthnasol 

yn y Comisiwn Ewropeaidd a chynrychiolwyr cenedlaethol, rhanbarthol a 

chynrychiolwyr eraill ym Mrwsel. 

Hefyd, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn allgymorth â rhanddeiliaid ar gampws 

Coleg Cyncoed, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ar 6 Mawrth, gan 

ganolbwyntio’n benodol ar y rhaglen symudedd ar lefel addysg uwch/lefel 

prifysgol, Erasmus. 

  

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8564
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8564


Lluniau o gampws Coleg Cyncoed 

 

 



 

Yna, cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth lafar â rhanddeiliaid 

allweddol, gan gynnwys sesiwn graffu gyda’r Gweinidog Cyllid ar 20 Mawrth. 

Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad yn ystod tymor yr haf. 

Cronfeydd strwythurol yr UE ar gyfer 2014-2020: sesiwn i gael y wybodaeth 

ddiweddaraf am y paratoadau  

Rhoddodd y Gweinidog Cyllid y wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am 

ddatblygu rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr UE ar gyfer 2014-2020 ar 20 

Mawrth. Cyflwynodd y Gweinidog bapur a oedd yn cwmpasu’r sefyllfa o ran y 

paratoadau ar lefel yr UE, y DU a Chymru ar gyfer rhaglenni newydd y 

Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru ar gyfer y sesiwn hon. Mae hyn yn 

cynnwys aelodaeth o’r Pwyllgor Monitro Rhaglenni newydd, a gaiff ei gadeirio 

gan Jenny Rathbone AC, ac a gynhaliodd ei gyfarfod cyntaf ar ddiwedd mis 

Chwefror. 

Mentrau cymdeithasol 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad dilynol byr i fentrau cymdeithasol ar 3 

Ebrill i fonitro cynnydd ers i Bwyllgor Menter a Dysgu’r Trydydd Cynulliad 

gyhoeddi ei adroddiad ar Fentrau Cymdeithasol ym mis Tachwedd 2010. 

Ystyriodd y Pwyllgor rôl mentrau cymdeithasol yn economi Cymru yn fanwl 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s500001726/EBC4-08-14%20p.6%20-%20Y%20wybodaeth%20ddiweddaraf%20am%20Gronfeydd%20Strwythurol%20yr%20UE%20tystiolaeth%20gan%20y%20Gwei.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/ieListDocuments.aspx?CId=228&MId=2041&Ver=4
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/ieListDocuments.aspx?CId=228&MId=2041&Ver=4
http://www.cynulliadcymru.org/cr-ld8298-e.pdf


ddiwethaf, mewn sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth ar 4 Gorffennaf 2012. Yn ddiweddarach y mis hwnnw 

cyhoeddodd y Gweinidog ei bod wedi sefydlu Cwmni Cydweithredol Cymru a 

Chomisiwn Cwmnïau Cydfuddiannol (y Comisiwn), o dan gadeiryddiaeth yr 

Athro Andrew Davies, sy’n Ymgynghorydd Strategol ym Mhrifysgol Abertawe, 

ac yn gyn-Weinidog a chyn-Aelod Cynulliad hefyd.  

Cyhoeddwyd adroddiad y Comisiwn ar 21 Chwefror 2014 ac mae’n cynnwys 

25 o argymhellion. 

Yn ystod y sesiwn hon, cytunodd y Gweinidog i ddarparu dangosyddion 

perfformiad i’r Pwyllgor o ran cefnogaeth Llywodraeth Cymru i fentrau 

cymdeithasol yn ei bwletin rheolaidd bob chwe mis. 

Yn union cyn y sesiwn graffu â Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth a’r Athro Andrew Davies, cafodd y Pwyllgor gyfle i holi Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru. 

Ardaloedd Menter  

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu unwaith ac am byth ar Ardaloedd 

Menter gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 20 

Mawrth. Roedd y Pwyllgor wedi cytuno yn y gorffennol i barhau i adolygu’r 

pwnc hwn a bydd yn parhau i’w ystyried. Roedd Tracey Burke, Cyfarwyddwr 

Strategaeth a’r Arglwydd Bourne, Cadeirydd y byrddau parth menter ar y cyd 

gyda’r Gweinidog yn y cyfarfod hwn.  

 Yn dilyn trafodaethau yng nghyfarfod y Pwyllgor estynnodd y Gweinidog 

wahoddiad i’r Pwyllgor ymweld â’r ardaloedd menter. 

Maes awyr Caerdydd 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu unwaith ac am byth ar Faes Awyr 

Caerdydd gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 20 

Mawrth. Roedd y Pwyllgor eisoes wedi clywed tystiolaeth gan y Prif Weinidog 

ar Faes Awyr Caerdydd ar 30 Ionawr 2013, cyn iddo gyhoeddi ei ddatganiad 

ysgrifenedig am brynu’r Maes Awyr ar 27 Mawrth 2013. Bydd y Pwyllgor yn 

parhau i fonitro’r pwnc hwn. 

 

 

http://wales.gov.uk/docs/det/publications/140221coopreportcy.pdf?lang=cy
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/ieListDocuments.aspx?CId=228&MId=2038&Ver=4
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/ieListDocuments.aspx?CId=228&MId=2038&Ver=4
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/ieListDocuments.aspx?CId=228&MId=2038&Ver=4
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/ieListDocuments.aspx?CId=228&MId=2038&Ver=4
http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2013/cardiffairport/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2013/cardiffairport/?skip=1&lang=cy


Sesiwn graffu ariannol 

Cafodd Aelodau’r Pwyllgor sesiwn hyfforddi ar graffu ariannol gyda Don 

Peebles, Pennaeth CIPFA yn yr Alban ar 30 Ionawr. Gwelwyd bod yr 

hyfforddiant hwn yn amserol ar gyfer paratoi aelodau’r Pwyllgor at sesiwn 

graffu ariannol y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn ariannol (gweler isod). 

Adroddiad cynnydd chwe mis a chyllideb alldro 2012-13 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn unwaith ac am byth ar graffu ariannol yn ystod 

y flwyddyn, gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 19 

Chwefror. Roedd y sesiwn hon yn gyfle i holi’r Gweinidog yn fanwl am yr hyn 

a gyflawnwyd gan ei hadran yn 2012-13, am y cynnydd a wnaed hyd yma yn 

y flwyddyn ariannol gyfredol, yn ogystal â’i holi ynghylch y newidiadau a 

wnaed yn yr ail gyllideb atodol ddiweddar. 

Hyfforddiant i dystion arbenigol 

Mae tîm clercio’r Pwyllgor, mewn cysylltiad â Chwarae Teg, wedi cynnal dwy 

sesiwn hyfforddi i helpu i baratoi menywod arbenigol i ymddangos gerbron 

pwyllgorau’r Cynulliad. Mae Chwarae Teg yn gorff sy’n ceisio gwella 

cyfleoedd i fenywod yn y gweithle. Yn y Cynulliad, o’r 369 o dystion a 

ymddangosodd gerbron y Pwyllgor Menter a Busnes ers mis Gorffennaf 

2011, dim ond 110 oedd yn fenywod. Pan dynnir ymddangosiadau’r 

Gweinidog o’r ffigur hwn, mae’n syrthio i ddim ond 26%.  

Mewn cyfarfod cychwynnol ar 14 Mawrth, clywodd y cyfranogwyr 

gyflwyniadau ar feysydd fel safbwyntiau Aelodau a’r Cadeirydd; ar gyflwyno 

tystiolaeth ysgrifenedig a thystiolaeth lafar a chyflwyniad ar safbwynt tyst. 

Roedd yr ail sesiwn, ar 28 Mawrth, ar ffurf ffug-gyfarfod Pwyllgor ac fe’i 

cynhaliwyd yn un o Ystafelloedd Pwyllgor swyddogol y Senedd. Cadeiriwyd y 

cyfarfod gan David Melding AC a bu staff y Cynulliad yn chwarae rôl 

aelodau’r Pwyllgor.  

Gofynnwyd i dystion baratoi a chyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig ar y pwnc 

‘ymgysylltu â’r cyhoedd’ ar gyfer y sesiwn hon, ac yna bu aelodau’r Pwyllgor 

yn eu holi.  

Bydd tîm clercio’r Pwyllgor yn darparu adborth i’r tystion maes o law. 

 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/ieListDocuments.aspx?CId=228&MId=2034&Ver=4
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/ieListDocuments.aspx?CId=228&MId=2034&Ver=4


Lluniau o’r sesiynau hyfforddi tystion arbenigol. 

 

 

  



Gwaith y pwyllgor yn ystod tymor yr haf 2014: 

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

wrth i flaenoriaethau newydd godi.  

- Bydd y Pwyllgor yn dechrau ar ymchwiliad dilynol i Sgiliau 

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). 

Cynhaliwyd yr ymchwiliad cychwynnol gan y Pwyllgor Menter a Dysgu 

ym mis Tachwedd 2010 (yn ystod y Trydydd Cynulliad). 

 

Mae’r Pwyllgor wedi cynnal ymgynghoriad, a bydd yn dechrau clywed 

tystiolaeth gan randdeiliaid allweddol ar 30 Ebrill. Bydd y sesiwn 

gychwynnol hon ar ffurf dwy sgwrs gwe breifat, a bydd yn ceisio barn 

myfyrwyr Addysg Uwch / Addysg Bellach ar bynciau STEM a’r 

anghydbwysedd rhwng y rhywiau o fewn y pynciau hyn. Trefnwyd 

sesiwn graffu gyda’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, y Dirprwy Weinidog 

Technoleg a Sgiliau a’r Prif Gynghorydd Gwyddonol ar gyfer prynhawn 

dydd Iau, 22 Mai. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn dechrau ar ymchwiliad i dwristiaeth hefyd. Mae’r 

Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd, a bydd yn dechrau 

clywed tystiolaeth gan randdeiliaid allweddol ym mis Mehefin. 

Trefnwyd sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth ar gyfer bore dydd Iau, 10 Gorffennaf. 

 

Fel rhan o’r ymchwiliad, mae’r Pwyllgor yn bwriadu ymweld â sawl 

busnes sy’n gysylltiedig â thwristiaeth ledled Cymru a thrafod eu 

safbwyntiau a/neu’u profiad o ran ymrwymiadau a nodau Llywodraeth 

Cymru o ran twristiaeth. 

 

- Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ddilynol ar borthladdoedd 

Cymru gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth 

brynhawn dydd Iau, 10 Gorffennaf. Cyhoeddwyd adroddiad 

cychwynnol y Pwyllgor ym mis Mehefin 2012. 

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 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?ID=113
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?ID=113
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgConsultationDisplay.aspx?id=118&RPID=1003639010&cp=yes
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/cr-ld8972-e.pdf?langoption=3&ttl=CR-LD8972%20-%20Adroddiad%20gan%20y%20Pwyllgor%20Menter%20a%20Busnes%20ar%20Gysylltedd%20rhyngwladol%20drwy%20borthladdoedd%20a%20meysydd%20awyr%20Cymru
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/cr-ld8972-e.pdf?langoption=3&ttl=CR-LD8972%20-%20Adroddiad%20gan%20y%20Pwyllgor%20Menter%20a%20Busnes%20ar%20Gysylltedd%20rhyngwladol%20drwy%20borthladdoedd%20a%20meysydd%20awyr%20Cymru


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 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 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 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 

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 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 a hoffai wybod rhagor am waith a gweithdrefnau’r 

Pwyllgor Menter a Busnes.  

  

mailto:michael.lewis@wales.gov.uk


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. 

Manylion cyswllt 

Siân 

Phipps 

Clerc 0292089 8582 sian.phipps@cymru.gov.uk 

 

Claire 

Morris 

Ail Glerc 0292089 8148 claire.Morris@cymru.gov.uk 

 

Olga Lewis Dirprwy 

Glerc 

0292089 8154 olga.lewis@cymru.gov.uk 

 

Mike Lewis Cymorth i’r 

Pwyllgorau 

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:  

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgCommitteeDetails.aspx?ID=218 
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