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Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

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.  

Mae llif Twitter y Pwyllgor @SeneddESS yn cynnwys ein holl newyddion diweddaraf, a 
manylion am ymchwiliadau a chyfarfodydd. 
 

Gwaith a gyflawnwyd – 
Gwanwyn 2019 

Datblygiad Trafnidiaeth 
Cymru yn y Dyfodol  
 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad i 
Ddatblygiad Trafnidiaeth Cymru yn y 
Dyfodol, gan bwysleisio'n benodol ar 
lywodraethu effeithiol a thryloywder. 

Yn dilyn ymarfer ymgynghori, lle cafwyd 
27 o ymatebion, cynhaliodd y Pwyllgor 
sesiynau tystiolaeth lafar gyda nifer o 
randdeiliaid gan gynnwys yr Athro Iain 
Docherty, Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru, Cymdeithas Cludiant 
Cymunedol, Defnyddwyr Bysiau Cymru, 
Ffederasiwn Busnesau Bach, ac Undeb 
Llafur Prospect. Fel rhan o'r ymchwiliad, 
aeth y Pwyllgor i Fanceinion i gwrdd â 
chynrychiolwyr Transport for Greater 
Manchester, Transport for the North a 
Mersey Travel, er mwyn dysgu gwersi o 
arfer gorau.  

Daeth y Pwyllgor â'i ymchwiliad i ben 
ym mis Mawrth yn dilyn sesiynau 
tystiolaeth gyda Trafnidiaeth Cymru a 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, a 
bydd yn cyflwyno adroddiad ym mis 
Mai.  

Seilwaith Gwefru Cerbydau 
Trydan yng Nghymru  
 

Ar 13 Mawrth, cyhoeddodd y Pwyllgor ei 
adroddiad drafft (PDF 463KB) a oedd yn 
cynnwys 12 o gasgliadau a phwyntiau 
trafod. Hefyd, lansiodd y Pwyllgor fwrdd 
trafod a oedd yn caniatáu i randdeiliaid 
ymateb i'r adroddiad drafft a chyflwyno 
eu barn ar y casgliadau a'r pwyntiau 
trafod. Defnyddir yr adroddiad drafft a'r 
adborth fel sail i drafodaeth gyda 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
ar 15 Mai. Mae dadl y meinciau cefn ar 
Gerbydau Trydan wedi'i threfnu yn y 
Siambr y prynhawn hwnnw hefyd. 
 

Rhwystrau sy'n wynebu 
cwmnïau bach sy'n adeiladu 
tai 
 

Ym mis Rhagfyr, dechreuodd y Pwyllgor 
ymchwiliad byr i'r rhwystrau sy'n 
wynebu cwmnïau bach sy'n adeiladu tai. 
Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan nifer 
o arbenigwyr gan gynnwys Ffederasiwn 
y Meistr Adeiladwyr, Ffederasiwn 
Busnesau Bach, Ffederasiwn Adeiladwyr 
Cartrefi, Sefydliad Cynllunio Trefol 
Brenhinol a Chartrefi Cymunedol Cymru. 
Daeth yr ymchwiliad i ben ym mis 
Mawrth pan graffodd y Pwyllgor ar 
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waith y Dirprwy Weinidog Tai a 
Llywodraeth Leol, a bydd yn cyflwyno 
adroddiad yn ddiweddarach y tymor 
hwn.  
 

Ymchwil ac Arloesi 
 

Cyn y Bil Addysg a Hyfforddiant Ôl-
orfodol arfaethedig, yn ystod tymor yr 
hydref, cynhaliodd y Pwyllgor waith 
craffu cyn deddfu ar weithgarwch 
ymchwil ac arloesi mewn prifysgolion a 
ariennir gan Lywodraeth Cymru. Ar 11 
Ebrill, cyhoeddodd y Pwyllgor ei 
adroddiad (PDF 557KB) a oedd yn 
cynnwys 11 argymhelliad a 2 gasgliad. 
Disgwylir i Lywodraeth Cymru ymateb 
erbyn diwedd mis Mai. 

Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol 
 

Ym mis Ionawr, lansiodd y Pwyllgor ei 
ymchwiliad i Bartneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol, yn sgil eu dylanwad 
cynyddol a'u rôl allweddol ym maes 
datblygu economaidd yng Nghymru. Yn 
dilyn ymarfer ymgynghori, lle cafwyd 29 
o ymatebion, clywodd y Pwyllgor 
dystiolaeth lafar gan nifer o randdeiliaid, 
gan gynnwys cynrychiolwyr o'r tair 
Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. Daw'r 
ymchwiliad i ben ar 15 Mai pan fydd y 
Pwyllgor yn craffu ar waith Gweinidog yr 
Economi a Thrafnidiaeth a'r Gweinidog 
Addysg. 
 

Gwaith y pwyllgor ar 
gyfer tymor yr haf 2019 

Nodwch y gall y wybodaeth am 
ddyddiadau a phynciau ymchwiliadau 
newid wrth i flaenoriaethau newydd 
godi. 

Mae gwybodaeth wedi'i diweddaru ar 
gael yma: 
http://w.ly/WnQL30nC57n  

Mynediad at Fancio  

Lansiodd y Pwyllgor ymchwiliad i 
fynediad at fancio, er mwyn edrych ar 
effaith cau canghennau banc yng 
Nghymru ar fusnesau lleol, defnyddwyr 
ac economi Cymru, ac edrych ar ba 
gamau y gellir eu cymryd i fynd i'r afael 
ag unrhyw faterion. Y dyddiad cau ar 
gyfer cyflwyniadau i'r ymgynghoriad 
hwn yw dydd Gwener 17 Mai. 

Gwella trafnidiaeth gyhoeddus  

Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i wneud 
darn o waith byr i gynnal gwaith craffu 
cyn deddfu ar Bapur Gwyn Llywodraeth 
Cymru: Gwella trafnidiaeth gyhoeddus. 
Bydd y Pwyllgor yn cynnal digwyddiad i 
randdeiliaid ar 1 Mai i gasglu barn ar 
gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer 
bysiau a thacsis. Bydd y Pwyllgor hefyd 
yn clywed tystiolaeth gan gynrychiolwyr 
Llywodraeth Leol ar 23 Mai. 

Craffu blynyddol ar waith Gweinidog yr 
Economi a Thrafnidiaeth 

Mae'r Pwyllgor wedi gwahodd 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a 
Dirprwy Weinidog yr Economi a 
Thrafnidiaeth i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor 
ar 9 Mai 2019. 
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Cylch gwaith 

Cafodd y Pwyllgor ei sefydlu ar 28 
Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth 
ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif 
drwy graffu ar ei gwariant, ei 
gweinyddiaeth a’i pholisïau, gan 
gwmpasu’r meysydd a ganlyn (ond heb 
fod yn gyfyngedig iddynt): datblygu 
economaidd; trafnidiaeth; seilwaith; 
cyflogaeth; sgiliau; a gwaith ymchwil a 
datblygu, gan gynnwys technoleg a 
gwyddoniaeth. 

Manylion cyswllt                                     

Gallwch anfon neges e-bost at Dîm 
Clercio'r Pwyllgor: 
SeneddESS@cynulliad.cymru  

Ffoniwch ni: 0300 200 6565  

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddESS 

Gwefan: 
www.cynulliad.cymru/seneddESS   

 

Aelodau'r Pwyllgor 
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