
 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Y Pwyllgor Menter a Busnes - haf 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 yng 

ngwanwyn 2015 

Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith 
Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth 

derfynol gyda phanel o benaethiaid ysgolion 

uwchradd ac arweinwyr ysgol ar 15 Ionawr. 

Lansiodd y Pwyllgor ei adroddiad a chrynodeb 

o'i ganfyddiadau ar 19 Mawrth yn adeilad Tŷ 

Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Roedd y 

lansiad yn rhoi cyfle i randdeiliaid roi eu sylwadau 

ar yr adroddiad ac i ofyn cwestiynau i’r Aelodau 

am ei gynnwys.  

 
http://ow.ly/LUAcE 

Fideo: Keith Davies AC yn crynhoi 

canfyddiadau ein hadroddiad ar Helpu Pobl 

Ifanc i gael Gwaith  

 
Uchod: Aelodau’r Pwyllgor yn ymateb i 

gwestiynau rhanddeiliaid wrth lansio’r 

adroddiad. 

 
http://ow.ly/LTKAV 

Fideo: Arwyn Watkins, Cambrian Training yn 

rhoi ei farn ar ganfyddiadau adroddiad y 

Pwyllgor. 

 

Mae disgwyl i ddadl gael ei chynnal yn y Cyfarfod 

Llawn ar 20 Mai i gyd-fynd ag ymateb 

Llywodraeth Cymru i'r adroddiad.  

https://twitter.com/seneddEcon
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld10150%20-%20report%20by%20the%20enterprise%20and%20business%20committee%20on%20assisting%20young%20people%20into%20work/cr-ld10150-w.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s38035/Adroddiad%20hawdd%20ei%20ddarllen%20-%20Mawrth%202015.pdf
http://ow.ly/LUAcE
http://ow.ly/LTKAV
http://ow.ly/LUAcE
http://ow.ly/LTKAV


 

Sesiwn graffu Cyllid yr Undeb 

Ewropeaidd 
Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ddilynol 

gyda Gweinidog Cyllid a Busnes y 

Llywodraeth ar 21 Ionawr.  

Holodd yr Aelodau'r Gweinidog ar weithredu'r 

rhaglenni Cronfeydd Strwythurol newydd a 

thrafodwyd y camau gweithredu yr oedd 

Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd mewn ymateb 

i ymholiadau blaenorol y Pwyllgor i Horizon 2020 

(Cyfnod 1 a Chyfnod 2) a Chyfleoedd Cyllid yr 

UE 2014-2020. 

Cyfleoedd Cyflogaeth ar gyfer 

Pobl Dros 50 oed 
Dechreuodd y Pwyllgor ar ei ymchwiliad i 

Gyfleoedd Cyflogaeth i Bobl Dros 50 oed. Yn 

dilyn ymarfer ymgynghori, a orffennodd yn 

gynnar yn nhymor y gwanwyn, clywodd y 

Pwyllgor dystiolaeth lafar gan randdeiliaid 

allweddol mewn sesiynau ffurfiol ar 29 Ionawr a 

25 Chwefror. 

Fel rhan o'r gwaith casglu tystiolaeth, aeth y 

Pwyllgor ar ymweliadau rapporteur ar 12 

Chwefror i geisio barn cyflogwyr a sefydliadau 

ledled Cymru. Mae crynodeb o'r materion a 

drafodwyd yn ystod yr ymweliadau rapporteur 

wedi ei gyhoeddi. 

Mae disgwyl i'r Pwyllgor gyhoeddi ei adroddiad yn 

yr haf, a bydd dadl yn cael ei chynnal yn y 

Cyfarfod Llawn i gyd-fynd ag ymateb Llywodraeth 

Cymru. 

Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru 

a'r Gororau - craffu dilynol 
Yn dilyn datganiad Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar sefydlu is-

gwmni di-ddifidend o dan berchnogaeth lawn 

Llywodraeth Cymru, cynhaliodd y Pwyllgor 

sesiwn graffu ddilynol gyda'r Gweinidog ar 4 

Chwefror. 

Bydd y Pwyllgor yn parhau i fonitro'r sefyllfa ar 

Fasnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau. 

Dinas-ranbarthau a'r Metro 
Aeth y Pwyllgor ar ymweliad ag Awdurdod Cyfun 

Manceinion Fwyaf ar 5 Mawrth fel rhan o'u gwaith 

parhaus ar Ddinas-ranbarthau a'r Metro. Roedd yr 

Aelodau'n awyddus i ddysgu mwy am gludiant 

integredig, datblygu economaidd a llywodraethu 

o fewn yr awdurdod.  

http://ow.ly/LUBn6 

Fideo: Keith Davies AC yn siarad am 

ymweliad diweddar y Pwyllgor â Transport for 

Greater Manchester (TfGM). 

Uchod: Aelodau’r Pwyllgor gyda 

chynrychiolwyr TfGM ar ôl taith tram ar y 

Metrolink.  

http://senedd.tv/Meeting/Clip/1dff0fd2-98af-4e28-95fa-7f847e2206d1?inPoint=0:36:57&outPoint=1:55:29
http://senedd.tv/Meeting/Clip/1dff0fd2-98af-4e28-95fa-7f847e2206d1?inPoint=0:36:57&outPoint=1:55:29
http://senedd.tv/Meeting/Clip/1dff0fd2-98af-4e28-95fa-7f847e2206d1?inPoint=0:36:57&outPoint=1:55:29
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/cr-ld9017-e.pdf?langoption=3&ttl=CR-LD9017%20-%20Adroddiad%20gan%20y%20Pwyllgor%20Menter%20a%20Busnes%20ar%20Horizon%202020%3A%20Cyfnod%201
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/cr-ld9341-e.pdf?langoption=3&ttl=CR-LD9341%20-%20Adroddiad%20gan%20y%20Pwyllgor%20Menter%20a%20Busnes%20ar%20Horizon%202020%3A%20Cyfnod%202
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s29432/Adroddiad%20-%20Gorffennaf%202014.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s29432/Adroddiad%20-%20Gorffennaf%202014.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=11339
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?ID=153
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s37502/EBC4-07-15%20p.5%20Crynodeb%20or%20ymweliadau%20rapporteur%20ar%2012%20Chwefror%202015.pdf
http://senedd.tv/Meeting/Clip/b6bd1158-4185-4f1f-b102-5be3e9e27430?inPoint=1:15:35
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/documents/s22565/Adroddiad-%20Rhagfyr%202013.pdf
http://ow.ly/LUBn6
http://ow.ly/LUBn6


 

Polisi Ardrethi Busnes 
Datganolwyd ardrethi busnes yn llawn i Gymru ar 

1 Ebrill 2015. 

Cynhaliodd y Pwyllgor un sesiwn graffu ar y 

mater gyda Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 11 Mawrth. 

Hefyd, cafwyd tystiolaeth lafar gan Ffederasiwn y 

Busnesau Bach.  

Bydd y Pwyllgor yn ystyried y mater hwn eto yn 

ystod tymor yr hydref. 

Cyfleoedd buddsoddi'r UE ar gyfer 

Cymru 
Cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau fideo-gynadledda 

ar gyfleoedd buddsoddi'r UE ar gyfer Cymru gyda 

Chynrychiolaeth Barhaol y DU yn yr UE a 

swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Materion Morol a 

Physgodfeydd ar 19 Mawrth. 

Roedd y sesiwn gyda'r gynrychiolaeth yn gyfle i 

Aelodau ddysgu mwy am gynllun buddsoddi 

Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude 

Juncker. 

Trefnwyd y sesiwn gyda'r Gyfarwyddiaeth 

Materion Morol oherwydd y cyhoeddiadau 

diweddar am forlynnoedd llanw yng Nghymru a'r 

cynigion am gyllid gan yr UE. 

Hefyd, diweddarwyd y Pwyllgor ar Gynllun 

Buddsoddi Juncker yn ystod sesiwn fideo-

gynadledda gyda ASEau Cymru ar 25 Mawrth. 

Ymchwiliad i Dwristiaeth 
Cynhaliwyd dadl ar ymateb Llywodraeth 

Cymru i adroddiad y Pwyllgor yn y Cyfarfod 

Llawn ar 21 Ionawr. 

Gwaith y pwyllgor yn ystod 

tymor yr haf 2015 

Nodwch y gall y wybodaeth am ddyddiadau a 

phynciau ymchwiliadau newid wrth i 

flaenoriaethau newydd godi.  

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ar Fanc 

Datblygu i Gymru gyda Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 23 Ebrill. 

Yn bresennol gyda'r Gweinidog, bydd yr Athro 

Dylan Jones-Evans, Cadeirydd Grŵp Gorchwyl a 

Gorffen y Banc Datblygu i Gymru a Robert Lloyd 

Griffiths o Sefydliad y Cyfarwyddwyr. 

Mae sesiwn arall wedi ei threfnu gyda Chyllid 

Cymru ar 13 Mai. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu 

ddilynol ar Adfywio canol trefi gyda'r 

Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ar 29 

Ebrill. 

Bydd y Pwyllgor hefyd yn clywed tystiolaeth 

lafar gan nifer o randdeiliaid allweddol yn y 

sesiwn hon. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ar 

ystod o faterion trafnidiaeth gyda Mark 

Langman o Network Rail ar 13 Mai. 

 Bydd y Pwyllgor yn parhau â'u gwaith craffu a 

chasglu tystiolaeth ar Ardaloedd Menter, Dinas-

ranbarthau a'r Metro. 

Bydd yr Athro Gillian Bristow o Ysgol 

Daearyddiaeth Prifysgol Caerdydd yn darparu 

tystiolaeth lafar ar 13 Mai a bydd y Pwyllgor yn 

craffu ar waith Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ar 3 Mehefin.  

Bydd y Pwyllgor yn mynd ar ymweliad canfod 

ffeithiau gyda Transport for London ar 21 Mai. 

 Bydd y Pwyllgor yn gwneud rhywfaint o waith ar 

Fframwaith polisi newydd Llywodraeth 

Cymru ar gyfer Buddsoddi ar y cyd mewn 

http://senedd.tv/Meeting/Clip/93938e41-5f47-49bb-a28b-ec2f90472ca6?inPoint=1:08:36&outPoint=2:03:50
http://senedd.tv/Meeting/Clip/93938e41-5f47-49bb-a28b-ec2f90472ca6?inPoint=1:08:36&outPoint=2:03:50
http://senedd.tv/Meeting/Clip/93938e41-5f47-49bb-a28b-ec2f90472ca6?inPoint=1:08:36&outPoint=2:03:50
http://senedd.tv/Meeting/Clip/b641ea2c-54f9-48e8-a59a-a027b25512bc?inPoint=1:31:12&outPoint=2:36:54
http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld10068%20-%20response%20to%20the%20report%20by%20the%20enterprise%20and%20business%20committee%20on%20its%20inquiry%20into%20tourism/gen-ld10068-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld10068%20-%20response%20to%20the%20report%20by%20the%20enterprise%20and%20business%20committee%20on%20its%20inquiry%20into%20tourism/gen-ld10068-w.pdf
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/cr-ld8771-e.pdf?langoption=3&ttl=CR-LD8771%20-%20Adroddiad%20gan%20y%20Pwyllgor%20Menter%20a%20Busnes%20ar%20Adfywio%20canol%20trefi
http://gov.wales/docs/dcells/publications/141120-framework-for-co-investment-in-skills-cy.pdf
http://gov.wales/docs/dcells/publications/141120-framework-for-co-investment-in-skills-cy.pdf


 

Sgiliau, a'i effaith bosibl ar gyllido 

prentisiaethau. 

Bydd y Pwyllgor yn cynnal brecwast busnes yn 

y De ar 11 Mehefin ac yn y Gogledd ar 9 

Gorffennaf i geisio barn rhanddeiliaid allweddol.  

Croesewir safbwyntiau ar y pwnc hwn a gellir 

eu cyflwyno trwy gysylltu â'r Pwyllgor Menter 

a Busnes. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn graffu ar 

Gaffael Cyhoeddus gyda'r Gweinidog Cyllid a 

Busnes y Llywodraeth ar 17 Mehefin. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal un sesiwn graffu 

gyda Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth a’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a 

Thechnoleg ar effaith diswyddiadau ar raddfa 

fawr ar 1 Gorffennaf. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiynau ar 

Borthladdoedd yng Nghymru ar 9 a 15 

Gorffennaf. Mae hyn yn adeiladu ar waith 

blaenorol ar borthladdoedd yng ngoleuni 

tystiolaeth gan y Gyfarwyddiaeth Materion 

Morol ar 19 Mawrth 2015. 

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.  

http://gov.wales/docs/dcells/publications/141120-framework-for-co-investment-in-skills-cy.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=174&RPID=1005472982&cp=yes
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=174&RPID=1005472982&cp=yes
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=174&RPID=1005472982&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


 

 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@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 

Sian.Phipps@Cynulliad.Cymru 

 Martha da Gama Howells 

Ail Glerc 

 Martha.DaGamaHowells@Cynulliad.Cymru 

 Rachel Jones 

Dirprwy Glerc 

Rachel.Jones@Cynulliad.Cymru 

 Mike Lewis 

Cymorth y Pwyllgor 

Michael.Lewis@Cynulliad.Cymru 

Ffoniwch ni: 0300 200 6565  

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddBusnes 

Gwefan: www.cynulliad.cymru/SeneddBusnes 

mailto:SeneddBusnes@Cynulliad.Cymru
mailto:Sian.Phipps@Cynulliad.Cymru
mailto:Rachel.Jones@Cynulliad.Cymru
mailto:Michael.Lewis@Cynulliad.Cymru
https://twitter.com/seneddEcon
http://www.cynulliad.cymru/SeneddBusnes
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