
 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Y Pwyllgor Menter a Busnes – gwanwyn 2015 

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.  

I gael y newyddion diweddaraf am y Pwyllgor, dilynwch ni ar: @SeneddBusnes 

 

Gwaith a gyflawnwyd yn 

nhymor yr hydref 2014 

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr 

UE 2014-2020 

Gwahoddodd y Pwyllgor randdeiliaid allweddol i 

ginio cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 17 

Medi i glywed eu barn ar ymateb Llywodraeth 

Cymru i adroddiad y Pwyllgor. 

 
http://youtu.be/LqZd7xBZQkc 

Fideo: Huw Merfyn Hughes, Prifysgol 

Metropolitan Caerdydd yn rhoi ei farn ar 

ymateb Llywodraeth Cymru cyn y ddadl yn y 

Cyfarfod Llawn. 

 

 
http://youtu.be/2m68aGSmlyY 

Fideo: Andrew Potter, Prifysgol Caerdydd, yn 

rhoi ei farn ar ymateb Llywodraeth Cymru cyn 

y ddadl yn y Cyfarfod Llawn. 

Nododd aelodau'r Pwyllgor pa mor bwysig oedd 

sefydlu hyrwyddwr cyllid ar gyfer yr UE yn ystod y 

ddadl yn y Cyfarfod Llawn, ac o ganlyniad 

uniongyrchol i hynny, cyhoeddodd y Gweinidog 

Cyllid a Busnes y Llywodraeth ddatganiad yn 

ddiweddarach yn amlinellu sut y câi hynny ei roi 

ar waith.  

 

Ymchwiliad i'r modd y mae 

Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo 

masnach a mewnfuddsoddi 

Daeth gwaith y Pwyllgor o gasglu tystiolaeth i ben 

ag ymweliad ar 18 Medi â Halen Môn, Ynys Môn, 

sef un o gwmnïau mwyaf llwyddiannus Cymru ym 

maes allforio. Trafododd yr Aelodau faterion 

ynghylch masnach a mewnfuddsoddi gyda'r 

perchnogion, a chawsant daith o amgylch y 

cyfleuster.   

https://twitter.com/seneddEcon
http://senedd.tv/Meeting/Clip/909e6b82-8201-4424-ae7e-e4176a81d77d?inPoint=1:38:11&outPoint=2:25:25
http://youtu.be/LqZd7xBZQkc
http://youtu.be/2m68aGSmlyY
http://youtu.be/LqZd7xBZQkc
http://youtu.be/2m68aGSmlyY


 

Halen Môn, Ynys Môn 

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar agwedd 

Llywodraeth Cymru tuag at hybu masnach a 

mewnfuddsoddi ar 8 Hydref. Cyhoeddodd 

Llywodraeth Cymru ymateb i adroddiad y 

Pwyllgor ar 27 Tachwedd a chynhaliwyd dadl yn y 

Cyfarfod Llawn ar 3 Rhagfyr. 

Yn ystod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn, gwnaed 

consesiwn gan Weinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yng nghyswllt 

argymhelliad y Pwyllgor ar gyhoeddi mesurau 

perfformiad allweddol blynyddol o ran y cymorth 

a roddir i allforwyr ar gyfer teithiau a ffeiriau 

masnach. Ar ôl gwrthod yr argymhelliad yn 

wreiddiol, cytunodd y Gweinidog i ddarparu 

rhagor o wybodaeth ynghylch yr enillion a 

gafwyd yn sgil buddsoddi mewn mentrau o'r fath.  

Ymchwiliad i dwristiaeth 

Parhaodd y Pwyllgor â'i ymchwiliad i dwristiaeth 

gan ymweld â Cheudyllau Llechi Llechwedd ym 

Mlaenau Ffestiniog ar 18 Medi. Cyfarfu'r Pwyllgor 

â rhanddeiliaid a busnesau twristiaeth lleol o 

ogledd Cymru. Yn flaenorol, roedd y Pwyllgor 

wedi cynnal digwyddiadau tebyg i randdeiliaid 

yng Nghanolfan Ymwelwyr Tyddewi, Sir Benfro, 

ac yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd. 

 

 

 

 

 

 

Cheudyllau Llechi Llechwedd, Blaenau 

Ffestiniog 

 

 

 

 

Yn sesiwn derfynol yr ymchwiliad ar 2 Hydref, 

craffodd y Pwyllgor ar waith y Dirprwy 

Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a 

Thwristiaeth. 

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar 20 

Tachwedd ym Mlas a Gerddi Aberglasne, Sir 

Gaerfyrddin. Roedd yn cynnwys 24 o 

argymhellion ac mae dadl yn y Cyfarfod Llawn 

http://www.assemblywales.org/laid%20documents/cr-ld9942-r%20-%20enterprise%20and%20business%20committee%20report%20-%20the%20welsh%20government%e2%80%99s%20approach%20to%20the%20promotion%20of%20trade%20and%20inwa/cr-ld9942-r-w.pdf
http://www.assemblywales.org/laid%20documents/cr-ld9942-r%20-%20enterprise%20and%20business%20committee%20report%20-%20the%20welsh%20government%e2%80%99s%20approach%20to%20the%20promotion%20of%20trade%20and%20inwa/cr-ld9942-r-w.pdf
http://www.assemblywales.org/laid%20documents/cr-ld9942-r%20-%20enterprise%20and%20business%20committee%20report%20-%20the%20welsh%20government%e2%80%99s%20approach%20to%20the%20promotion%20of%20trade%20and%20inwa/cr-ld9942-r-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld10019%20-%20written%20response%20by%20the%20welsh%20government%20to%20the%20report%20of%20the%20enterprise%20and%20business%20committee/gen-ld10019-w.pdf
http://senedd.tv/Meeting/Clip/7d46bfea-1b74-41b8-bb32-8c189760e86c?inPoint=2:24:31&outPoint=2:59:01
http://senedd.tv/Meeting/Clip/c4e89411-6891-41dc-a7cf-8247e794991f?inPoint=0:00:38&outPoint=1:03:00
http://senedd.tv/Meeting/Clip/c4e89411-6891-41dc-a7cf-8247e794991f?inPoint=0:00:38&outPoint=1:03:00
http://senedd.tv/Meeting/Clip/c4e89411-6891-41dc-a7cf-8247e794991f?inPoint=0:00:38&outPoint=1:03:00
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld10004%20-%20report%20by%20the%20enterprise%20and%20business%20committee%20on%20tourism/cr-ld10004-w.pdf


 

wedi'i threfnu ar gyfer 21 Ionawr i gyd-fynd ag 

ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad. 

Plas a Gerddi Aberglasne, Sir Gaerfyrddin

 

Cynnig Cydsyniad 

Deddfwriaethol: y Bil Busnesau 

Bach, Menter a Chyflogaeth 

Bu'r Pwyllgor yn trafod Cynnig Cydsyniad 

Deddfwriaethol y Bil Busnesau Bach, Menter a 

Chyflogaeth ar 24 Medi, gan gytuno arno. 

Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y 

Bil Busnesau Bach, Menter a 

Chyflogaeth, Deddf Landlordiaid a 

Thenantiaid 1954 

Bu'r Pwyllgor yn trafod Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Atodol y Bil Busnesau Bach, 

Menter a Chyflogaeth, Deddf Landlordiaid a 

Thenantiaid 1954 ar 26 Tachwedd, gan gytuno 

arno. 

 

Ymchwiliad dilynol i Sgiliau 

Gwyddoniaeth, Technoleg, 

Peirianneg a Mathemateg (STEM) 

 

Lansiodd y Pwyllgor ei adroddiad ar sgiliau 

STEM yn y gynhadledd ar Adolygu'r Cwricwlwm a 

Threfniadau Asesu yng Nghaerdydd ar 26 Medi.  

 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys 14 o 

argymhellion, a dim ond pump ohonynt a 

dderbyniwyd yn llawn gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cyfarfu aelodau'r Pwyllgor â rhanddeiliaid dros 

ginio cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 26 

Tachwedd i gael eu barn ar ymateb 

Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor. 

 

 

 
http://youtu.be/XmekgezPOrE 

Fideo: Wendy Sadler, Prifysgol Caerdydd 

(chwith) ac Anita Shaw, Techniquest, (de) yn 

rhoi eu barn ar ôl y ddadl dros ginio. 

 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s31151/Adroddiad%20-%20Medi%202014.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s31151/Adroddiad%20-%20Medi%202014.pdf
http://senedd.tv/Meeting/Clip/dfc55294-a6c8-4495-b38f-d52ca75bb967?inPoint=1:50:07&outPoint=2:30:54
http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld10003%20-%20written%20response%20to%20the%20enterprise%20and%20business%20committee%e2%80%99s%20report%20on%20science,%20technology,%20engineering%20and%20ma/gen-ld10003-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld10003%20-%20written%20response%20to%20the%20enterprise%20and%20business%20committee%e2%80%99s%20report%20on%20science,%20technology,%20engineering%20and%20ma/gen-ld10003-w.pdf
http://youtu.be/XmekgezPOrE
http://youtu.be/XmekgezPOrE


 

 
http://youtu.be/vhOqOHf76XE 

Fideo: Alice Gray, Llysgennad STEM (chwith) a 

Zoe Morgan, Prifysgol Caerdydd (de) yn cael 

eu cyfweld ar ôl y ddadl dros ginio. 

 

Yn dilyn y ddadl, ysgrifennodd y Pwyllgor at y 

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg i argymell 

bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun 

gweithredu ar gyfer bwrw ymlaen â'r agenda 

bwysig hon. 

 

Gwaith craffu dilynol ar 

borthladdoedd a thrydaneiddio 

rheilffyrdd 
Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ddilynol ar 

borthladdoedd a thrydaneiddio rheilffyrdd 

gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth ar 2 Hydref. 

 

Mae gwaith craffu parhaus y Pwyllgor ar y 

pynciau hyn wedi bod yn ffactor pwysig o ran 

symud ymlaen â'r broses drydaneiddio. 

 

Bydd y Pwyllgor yn parhau i fonitro'r sefyllfa'n 

agos ac mae sesiwn ar Ddyfodol Masnachfraint 

Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau wedi'i threfnu ar 4 

Chwefror. 

 

Hefyd, bydd yr adroddiad etifeddiaeth sydd ar 

ddod gan y Pwyllgor yn sôn am ddatblygiadau 

seilwaith mawr yng nghyswllt porthladdoedd a 

thrydaneiddio rheilffyrdd. 

 

Y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar yr 

Iaith Gymraeg a Datblygu 

Economaidd 
Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn un-tro â dau aelod 

o'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gymraeg a 

Datblygu Economaidd ar 2 Hydref. 

 

Roedd y sesiwn hon yn ymateb i argymhelliad y 

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a 

Llywodraeth Leol y dylai pwyllgorau'r Cynulliad 

graffu ar faterion yng nghyswllt yr iaith Gymraeg 

yn eu portffolios perthnasol. 

 

Sectorau Blaenoriaeth 

Economaidd - craffu ar 

gadeiryddion y Panelau Sector 

Ym mis Ionawr 2013, cyhoeddodd Adran Busnes, 

Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth Llywodraeth 

Cymru Gynllun Cyflawni'r Sectorau. Mae'r 

ddogfen hon yn cynnwys crynodeb gweithredol 

o sefyllfa bresennol pob sector yng Nghymru, y 

cyfleoedd a'r heriau sy'n eu hwynebu a'r 

blaenoriaethau byrdymor, tymor canolig a 

hirdymor sy'n cael eu rhoi ar waith i gyflawni'r 

weledigaeth ar gyfer y sector. 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn un-tro ag aelodau 

saith o'r wyth panel sector ar 8 Hydref. Holwyd y 

panelau sector er mwyn pennu'r cynnydd a 

wnaed ar eu blaenoriaethau byrdymor.  

Cytunodd y Pwyllgor i fonitro'r sectorau â 

blaenoriaeth economaidd wrth symud ymlaen.  

Craffu ar y Gyllideb Ddrafft 

Ar 16 Hydref, cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau i 

graffu ar waith y Gweinidogion yng nghyswllt y 

cynigion ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth 

Cymru 2015-16. 

Craffwyd ar waith y Gweinidog Addysg a Sgiliau 

a'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg yn 

ystod sesiwn y bore a chraffwyd ar waith 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth yn ystod sesiwn y prynhawn. 

http://youtu.be/vhOqOHf76XE
http://senedd.tv/Meeting/Clip/c4e89411-6891-41dc-a7cf-8247e794991f?inPoint=1:03:00
http://senedd.tv/Meeting/Clip/c4e89411-6891-41dc-a7cf-8247e794991f?inPoint=1:03:00
http://senedd.tv/Meeting/Clip/c4e89411-6891-41dc-a7cf-8247e794991f?inPoint=1:03:00
http://senedd.tv/Meeting/Clip/c4e89411-6891-41dc-a7cf-8247e794991f?inPoint=1:03:00
http://senedd.tv/Meeting/Index/02111cc9-ab0e-40cb-8640-e310c2e87044
http://wales.gov.uk/docs/det/publications/130125deliveryplancy.pdf
http://senedd.tv/Meeting/Index/99e23230-75a9-4fc4-b72d-6c98ceabb07b
http://senedd.tv/Meeting/Index/e5040e86-8363-4c17-9d65-4cdf2e1843c9
http://senedd.tv/Meeting/Index/e5040e86-8363-4c17-9d65-4cdf2e1843c9
http://senedd.tv/Meeting/Index/635b66e7-3c15-4b1b-acc9-cc28783ac740
http://senedd.tv/Meeting/Index/635b66e7-3c15-4b1b-acc9-cc28783ac740
http://youtu.be/vhOqOHf76XE


 

Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi dau lythyr a 

anfonwyd at y Gweinidog Addysg a Sgiliau a 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth, mewn perthynas â'i waith o graffu 

ar y cynigion ynghylch cyllideb ddrafft 

Llywodraeth Cymru 2015-16.    

Mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau a Gweinidog 

yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth 

wedi ymateb i'r llythyron. 

Helpu pobl ifanc i gael gwaith 

Dechreuodd y Pwyllgor ei ymchwiliad i helpu pobl 

ifanc i gael gwaith ar 16 Hydref. Cyhoeddodd y 

Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus yn nhymor yr 

hydref 2014 a chafwyd 24 o ymatebion.  

Ar ôl ymgynghori, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth 

lafar gan randdeiliaid allweddol a chynhaliodd 

sesiwn graffu gyda'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a 

Thechnoleg ar 26 Tachwedd. 

Yn ogystal â'r gwaith o gasglu tystiolaeth ffurfiol, 

mae tîm allgymorth y Cynulliad wedi teithio ar 

hyd a lled Cymru yn gofyn am farn pobl ifanc ar y 

rhwystrau sy'n eu hwynebu wrth geisio dod o hyd 

i waith. Ffilmiwyd 17 o bobl ifanc a chynhyrchwyd 

y fideo a ganlyn. 

 

Video: http://youtu.be/ph8KmTM3HGw 

Trefnodd y tîm allgymorth ymweliadau ag Info-

Nation a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant yn 

Abertawe ar 20 Tachwedd hefyd. Cyfarfu'r 

Aelodau â phobl ifanc yn Info-Nation, gan glywed 

drostynt eu hunain am y problemau sy'n wynebu 

pobl ifanc wrth iddynt geisio dod o hyd i waith.  

Yna aeth y Pwyllgor ymlaen i Brifysgol y Drindod 

Dewi Sant i drafod y prif faterion gyda sefydliadau 

sydd â diddordeb ym mhwnc yr ymchwiliad. 

 

 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth 

derfynol gyda phanel o benaethiaid ysgolion 

uwchradd ac arweinwyr ysgol ar 15 Ionawr. 

Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad maes o 

law yn y gwanwyn. 

Ardaloedd Menter, Dinas-

ranbarthau a'r Metro 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn un-tro ar 4 Rhagfyr 

i edrych ar sefyllfa bresennol tri maes cysylltiedig 

o bolisi lywodraeth Cymru, sef ardaloedd menter, 

dinas-ranbarthau a'r metro. Clywodd y Pwyllgor 

dystiolaeth lafar gan randdeiliaid allweddol a 

chraffodd ar waith Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.  

 

Yn dilyn y sesiwn, cytunodd y Pwyllgor i ymweld â 

dinas-ranbarthau Manceinion Fwyaf a Lerpwl i 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s33251/Llythyr%20ir%20Gweinidog%20Addysg%20a%20Sgiliau.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s33252/Llythyr%20ir%20Gweinidog%20yr%20Economi%20Gwyddoniaeth%20a%20Thrafnidiaeth.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s33252/Llythyr%20ir%20Gweinidog%20yr%20Economi%20Gwyddoniaeth%20a%20Thrafnidiaeth.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s34136/Ymateb%20gan%20y%20Gweinidog%20Addysg%20a%20Sgiliau%20Saesneg%20yn%20unig.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s34137/Ymateb%20gan%20y%20Gweinidog%20yr%20Economi%20Gwyddoniaeth%20a%20Thrafnidiaeth%20Saesneg%20yn%20unig.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s34137/Ymateb%20gan%20y%20Gweinidog%20yr%20Economi%20Gwyddoniaeth%20a%20Thrafnidiaeth%20Saesneg%20yn%20unig.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?ID=146
http://youtu.be/ph8KmTM3HGw
http://senedd.tv/Meeting/Index/a8e66862-91b1-400d-8a24-75028922d845
http://senedd.tv/Meeting/Index/a8e66862-91b1-400d-8a24-75028922d845
http://youtu.be/ph8KmTM3HGw


 

gasglu ffeithiau ar 5 Mawrth a 19 Mawrth yn y 

drefn honno. 

 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i barhau i graffu ar y 

meysydd hyn yn ystod tymor yr haf.  

 

Band Eang y Genhedlaeth Nesaf  

Yn y sesiwn i graffu ar y gyllideb ddrafft ym mis 

Hydref, cynigiodd Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth drefnu sesiwn 

friffio i'r Aelodau ar gynllun band eang Cyflymu 

Cymru gyda chynrychiolwyr o BT. Cynhaliwyd y 

sesiwn anffurfiol hon ar 10 Rhagfyr yn 

swyddfeydd BT ym Mae Caerdydd a bydd y 

Pwyllgor yn monitro cynnydd wrth symud 

ymlaen. 

Gweithgareddau'r Pwyllgor ar 

gyfer tymor y gwanwyn 2015 
Nodwch y gall y wybodaeth am ddyddiadau a 

phynciau ymchwiliadau newid wrth i 

flaenoriaethau newydd godi.  

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu 

ddilynol ar raglenni ariannu'r UE (cyfleoedd 

cyllido yr UE 2014-20, Horizon 2020 a 

chronfeydd strwythurol) gyda'r Gweinidog 

Cyllid a Busnes y Llywodraeth ar 21 Ionawr. 

 Bydd y Pwyllgor yn dechrau ymchwiliad i 

gyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed. 

Cafodd cwmpas yr ymchwiliad ei bennu yn 

nhymor yr hydref a chytunodd y Pwyllgor ar y 

cylch gorchwyl yn fuan wedyn. 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad 

cyhoeddus drwy orsafoedd radio a'r wasg leol 

ac mae modd cyflwyno sylwadau o hyd. 

Bydd y Pwyllgor yn clywed tystiolaeth lafar gan 

amrywiaeth o randdeiliaid allweddol a bwriedir 

holi'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ar 

25 Chwefror.  

Fel rhan o'r gwaith o gasglu tystiolaeth, mae 

tîm allgymorth y Cynulliad wedi trefnu 

ymweliadau rapporteur â chyflogwyr ledled 

Cymru ar 12 Chwefror. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ar 

Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r 

Gororau gyda Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 4 Chwefror, 

yn dilyn ei datganiad ynghylch sefydlu is-

gwmni di-ddifidend o dan berchnogaeth lawn 

Llywodraeth Cymru.  

Bydd yr Athro Stuart Cole yn rhoi tystiolaeth yn 

y sesiwn hon hefyd. 

 Bydd y Pwyllgor yn ymweld â dinas-ranbarthau 

Manceinion Fwyaf a Lerpwl i gasglu ffeithiau ar 

5 Mawrth i ddysgu am brofiadau awdurdodau 

cyfun. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ar y 

polisi Ardrethi Busnes gyda Gweinidog yr 

Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 11 

Mawrth.   

 

 

 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=11339
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=11339
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?ID=153
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?ID=153


 

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. 

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@cynulliad.cymru.  

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. 



 

Manylion cyswllt 

Gallwch gysylltu â'r tîm clercio drwy e-bost: 

SeneddBusnes@cynulliad.cymru  

 Siân Phipps 

Clerc 

0300 200 6356 

sian.phipps@cynulliad.cymru 

 Rachel Jones 

Dirprwy Glerc 

0300 200 6351 

rachel.jones@cynulliad.cymru 

 Mike Lewis 

Committee Support 

0300 200 6350 

michael.lewis@cyulliad.cymru  

Ffoniwch ni: 0300 200 6565  

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddBusnes 

Gwefan: www.cynulliad.cymru/seneddbusnes 
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