
 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

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 llunio gan y tîm clercio sy'n cefnogi gwaith y Pwyllgor.  

Hefyd mae gan y Pwyllgor gyfrif Twitter. I gael y newyddion diweddaraf am y Pwyllgor, dilynwch ni ar: 

@SeneddBusnes 

 

Gwaith a gyflawnwyd yn 

nhymor yr hydref 

Sesiwn graffu gydag Adran 

Drafnidiaeth y DU 
Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu gydag 

Adran Drafnidiaeth y DU ar 17 Medi. Roedd y 

sesiwn hon yn ymdrin ag amrywiaeth o faterion 

rheilffyrdd, bysiau a phorthladdoedd sy'n 

berthnasol i nifer o feysydd gwaith y Pwyllgor 

nawr ac yn y dyfodol. 

Ymchwiliad i Botensial yr 

Economi Forol  

Parhaodd y Pwyllgor i gasglu tystiolaeth am ei 

ymchwiliad i Botensial yr Economi Forol yng 

Nghymru.  

Cynhaliwyd y sesiwn olaf yn Amgueddfa 

Genedlaethol y Glannau yn Abertawe fel rhan o 

fenter y Cynulliad, y Senedd @ Abertawe, ar 15 

Hydref. Holodd y Pwyllgor dystion o lywodraeth 

leol, y byd academaidd a phrosiect arfaethedig 

Morlyn Llanw Bae Abertawe. Hefyd, craffodd y 

Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn y cyfarfod hwn. 

Uchod: Joyce Watson AC a Jeff Cuthbert AC yn 

gwrando ar ymateb Edwina Hart AC, Gweinidog yr 

Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. 

Uchod: Eluned Parrot AC yn holi Philip Holmes, 

Cyngor Dinas a Sir Abertawe, a Gareth Nutt, 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. 

Ar 23 Medi, craffodd y Pwyllgor ar waith y 

Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth o 

ran gweithredu Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol 

yr UE ar gyfer 2014-2020, yn cynnwys y 
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flaenoriaeth a roddir i gefnogi'r economi forol ac 

ynni morol.  

Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad yn y 

flwyddyn newydd. 

Llysgenhadon Cyllid yr UE 
Holodd y Pwyllgor Lysgenhadon Cyllid yr UE 

ar 23 Medi, am y tro cyntaf ers eu penodi ym mis 

Rhagfyr 2014. Roedd yn gyfle i'r Aelodau gael 

gwell dealltwriaeth o rôl Llysgenhadon Cyllid yr 

UE, a benodwyd mewn ymateb i argymhelliad 

gan y pwyllgor.  

Hefyd, craffodd ar waith y Gweinidog Cyllid a 

Busnes y Llywodraeth ynghylch Rhaglenni 

Cyllid yr UE, gan gynnwys rôl Llysgenhadon Cyllid 

yr UE. 

Cyfleoedd Cyflogaeth ar gyfer 

Pobl Dros 50 oed 
Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF, 875 

KB) ar gyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl dros 50 

oed ym mis Gorffennaf 2015.  

Cyhoeddwyd ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 

133 KB) ym mis Medi 2015.  

Ar 7 Hydref, cafodd rhai o'r tystion a roddodd 

dystiolaeth lafar i'r ymchwiliad eu galw'n ôl gan y 

Pwyllgor i glywed eu barn am ymateb y Dirprwy 

Weinidog i argymhellion y Pwyllgor. 

Hefyd, craffodd y Pwyllgor ar ymateb y 

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg a'i 

chamau nesaf. 

Horizon 2020 ac Erasmus 
Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ddilynol 

ynghylch Horizon 2020 ac Erasmus+ gyda'r 

Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ar 21 

Hydref. Hefyd, cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth 

lafar gan randdeiliaid allweddol yn y sesiwn 

hon.  

Cynllunio Trafnidiaeth Cwpan 

Rygbi'r Byd 
Ar 5 Tachwedd, gwahoddodd y Pwyllgor ystod o 

randdeiliaid i ymchwiliad undydd i ymchwilio 

i'r gwaith o gynllunio a darparu trafnidiaeth o 

amgylch Cwpan Rygbi'r Byd a gweld pa wersi y 

gellid eu dysgu ar gyfer digwyddiadau uchel eu 

proffil yn y dyfodol. 

 

Uchod: Tlws Cwpan Rygbi'r Byd yn cael ei 

arddangos y tu allan i Adeilad y Senedd ym Mae 

Caerdydd. 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF 563 

KB), oedd yn cynnwys naw argymhelliad, ar 2 

Rhagfyr. Lluniodd y Pwyllgor adroddiad digidol 

byr Slate, sydd wedi'i gynllunio i fod yn fwy 

hygyrch. 

Cynhelir dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Chwefror. 

Gwasanaethau Bysiau a 

Thrafnidiaeth Gymunedol 

Cychwynnodd y Pwyllgor ei ymchwiliad i 

Wasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol 

a chyhoeddodd ymgynghoriad cyhoeddus a 

ddaeth i ben ar 21 Hydref. Cafodd y Pwyllgor 53 o 

ymatebion i'w ymgynghoriad a dros 1000 o 

ymatebion i'w arolwg ar-lein (PDF, 984 KB). 

Cynhaliwyd sesiynau tystiolaeth lafar gyda 

rhanddeiliaid allweddol a chraffwyd ar waith 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth ar 3 Rhagfyr. 

Bydd y Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad maes o 

law yn y gwanwyn. 
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Craffu ar waith y Prif Swyddog 

Gwyddonol 
Craffodd y Pwyllgor yr Athro Julie Williams, y 

Prif Gynghorydd Gwyddonol, ar y cynnydd a 

wnaed o ran argymhellion y gwnaeth y Pwyllgor 

yn ei ymchwiliad i Sgiliau Gwyddoniaeth, 

Technoleg, Peirianneg a Mathemateg a'i chylch 

gwaith ehangach ar 25 Tachwedd. 

Craffu'r Cyngor Cynghori ar 

Arloesi 
Lansiwyd y Cyngor Cynghori ar Arloesi Cymru 

ym mis Hydref 2014. Caiff ei gadeirio ar y cyd gan 

Adam Price ac Ian Menzies, ac mae'n cynnwys 

cynrychiolwyr o wasanaethau cyhoeddus, addysg 

uwch a busnes. Cymerodd y Pwyllgor y cyfle i 

graffu ar waith ei flwyddyn gyntaf ar 25 

Tachwedd. 

Datganoli Ardrethi Busnes i 

Gymru 

Datganolwyd ardrethi busnes yn llawn i Gymru ar 

1 Ebrill 2015. 

Cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod yn flaenorol ar 

Ardrethi Busnes ar 11 Mawrth.  

Cymerwyd tystiolaeth lafar yn dilyn hyn, ar 

wahân, gan y Sefydliad Refeniw, Trethi a Phrisio 

(IRRV), y Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) a 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth ar 9 Rhagfyr. 

 

Gweithgareddau'r Pwyllgor 

ar gyfer tymor y gwanwyn 

2016 

Nodwch y gall y wybodaeth am ddyddiadau a 

phynciau ymchwiliadau newid wrth i 

flaenoriaethau newydd godi.  

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael yn 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCo

mmitteeDetails.aspx?ID=228 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiynau craffu ar 

waith y Gweinidogion o ran y cynigion ar gyfer 

cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar 14 

Ionawr. Bydd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a 

Thechnoleg a Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn bresennol. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal digwyddiad anffurfiol 

i randdeiliaid ar 20 Ionawr i drafod cynnydd 

Llywodraeth Cymru o ran gweithredu Deddf 

Teithio Llesol (Cymru) 2013. Yn dilyn hyn, 

cynhelir sesiwn ar ôl deddfu gyda Gweinidog yr 

Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn y 

Senedd. 

 Bydd y Pwyllgor yn cychwyn ei ymchwiliad i’r 

blaenoriaethau ar gyfer dyfodol seilwaith y 

rheilffyrdd yng Nghymru. Lansiwyd 

ymgynghoriad cyhoeddus, gyda dyddiad cau 

o 14 Ionawr. 

Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiynau tystiolaeth 

lafar cyn hanner tymor ac yn craffu ar waith 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth ar 24 Chwefror. Bydd sesiwn 

graffu'r Gweinidog hefyd yn trafod y dinas-

ranbarthau, y Metro a masnachfraint y 

rheilffyrdd. 

Bydd y sesiwn dystiolaeth lafar gyntaf yn cael ei 

chynnal yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol 

Glyndŵr yn Wrecsam ar 28 Ionawr. 

 Bydd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg 

yn rhoi'r diweddaraf i'r Pwyllgor ar 24 Chwefror 
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am y cynnydd a wnaed o ran argymhellion 

adroddiad y Pwyllgor, Helpu Pobl Ifanc i 

Gael Gwaith (PDF, 621 KB). 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn undydd ar 3 

Mawrth ar y pwysau y mae'r diwydiant dur yn eu 

hwynebu. Bydd rhanddeiliaid allweddol yn rhoi 

tystiolaeth lafar, ac yna bydd craffu ar waith 

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth. 

 Bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn undydd ar 3 

Mawrth ar wneud y mwyaf o'r economi wledig. 

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 at 

unrhyw un y credwch yr hoffai wybod rhagor am 

waith a gweithdrefnau’r Pwyllgor Menter a 

Busnes.  

Cylch gwaith 

Sefydlwyd y Pwyllgor 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  

  Clerc  

 Gareth.Price@Cynulliad.Cymru  

  Ail Clerc  

 Martha.DaGamaHowells@Cynulliad.Cymru  

  Dirprwy Glerc  

 Rachel.Jones@Cynulliad.Cymru   

  Cymorth y Pwyllgor  

 Michael.Lewis@Cynulliad.Cymru  

Ffoniwch ni: 0300 200 6565  

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddBusnes  
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