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

Gwaith a gyflawnwyd – Haf 
2019 

Datblygu Trafnidiaeth Cymru 
i’r dyfodol  
 

Ar 1 Mai, cyhoeddodd y Pwyllgor ei 
adroddiad (PDF 667KB), a oedd yn 
cynnwys 13 o argymhellion. Hefyd, 
arweiniodd aelodau’r Pwyllgor ddadl ar 
yr adroddiad yn Siambr y Senedd ar 3 
Gorffennaf. Gellir gweld fideo o’r sesiwn 
hon ar Senedd.tv, ac mae trawsgrifiad 
ohoni ar gael i’w ddarllen hefyd. 

Mynediad at fancio  
 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad i 
fynediad at fancio i archwilio effaith cau 
canghennau banc yng Nghymru ar 
fusnesau lleol, cwsmeriaid ac economi 
Cymru, ac archwilio pa gamau y gellir eu 
cymryd i fynd i’r afael ag unrhyw faterion 
cysylltiedig. Cawsom 33 o ymatebion i’n 
hymgynghoriad, a thros 800 o 
ymatebion i’n harolwg ar-lein (PDF 
189KB).  

Hefyd, cynhaliodd y tîm Ymgysylltu â 
Dinasyddion grwpiau ffocws (PDF 
121KB) gyda chymunedau yn Llanwrtyd, 
Ceredigion, Llanfyllin ac Ynys Môn sydd 

wedi gweld eu canghennau banc olaf yn 
cau.  

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan 
ystod eang o arbenigwyr, gan gynnwys 
Swyddfa’r Post Cyf, LINK, Cyllid y DU, 
Banc Cambria, y Bwrdd Safonau 
Benthyca, Age Cymru ac Undeb Credyd 
Celtic. Fel rhan o’r ymchwiliad, aeth 
aelodau’r Pwyllgor ar ymweliad â chanol 
dinas Caerdydd, gan gyfarfod yn 
anffurfiol â chynrychiolwyr o Principality 
a Nationwide. 

Daeth y Pwyllgor â’i ymchwiliad i ben 
ym mis Gorffennaf yn dilyn sesiwn 
dystiolaeth gyda Gweinidog yr Economi 
a Thrafnidiaeth a’r Gweinidog Tai a 
Llywodraeth Leol. Mae’r adroddiad yn 
cael ei ddrafftio ar hyn o bryd a bwriedir 
ei gyhoeddi yn nes ymlaen eleni. 

Gwella trafnidiaeth 
gyhoeddus 
 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad byr i 
Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru: ‘Gwella 
trafnidiaeth gyhoeddus’.  

Ar 1 Mai, cynhaliodd y Pwyllgor 
ddigwyddiad rhanddeiliaid i glywed eu 
barn am gynigion Llywodraeth Cymru ar 
gyfer bysiau a thacsis. Hefyd, cymerodd 

https://twitter.com/SeneddESS
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld12511/cr-ld12511-w.pdf
http://senedd.tv/Meeting/Live/6ef14ae9-9cad-4e67-8ce6-89010ccae884
http://record.assembly.wales/Plenary/5671
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25058
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=354&RPID=1755653122&cp=yes
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s90402/Survey%20Results.pdf
http://www.senedd.assembly.wales/documents/s90401/Focus%20Group%20Summary.pdf
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/9aa317ae-99aa-45c8-8b73-548eca6fd8e3?autostart=True
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/9aa317ae-99aa-45c8-8b73-548eca6fd8e3?autostart=True
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=24487


2 | Tudalen 

 

y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr 
llywodraeth leol ar 23 Mai. 

Ym mis Mehefin 2019, cyhoeddodd y 
Pwyllgor ei ymateb i ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru.  

Seilwaith gwefru cerbydau 
trydan yng Nghymru  
 

Defnyddiwyd adroddiad drafft y 
Pwyllgor (PDF 463KB) ac adborth o 
arolwg fel sylfaen ar gyfer trafodaeth â 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
ar 15 Mai. Gellir gweld fideo o’r sesiwn 
hon ar Senedd.tv. Mae’r adroddiad 
terfynol yn cael ei ddrafftio ar hyn o 
bryd.  
 

Rhwystrau sy’n wynebu 
cwmnïau bach sy’n adeiladu 
cartrefi 
 

Daeth yr ymchwiliad i ben ym mis 
Mawrth pan graffodd y Pwyllgor ar 
waith y Dirprwy Weinidog Tai a 
Llywodraeth Leol, a bydd yn cyhoeddi ei 
adroddiad yn ddiweddarach y tymor 
hwn.  
 

Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol 
 

Daeth yr ymchwiliad i ben ym mis Mai 
pan graffodd y Pwyllgor ar waith 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
a’r Gweinidog Addysg. Bydd y Pwyllgor 
yn cyhoeddi ei adroddiad yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn.  
 

Prynu gorfodol  
 

Ar 6 Mai, cyhoeddodd y Pwyllgor ei 
adroddiad (PDF 486KB), a oedd yn 
cynnwys 7 o argymhellion. Disgwylir i 

Lywodraeth Cymru ymateb yn ystod mis 
Gorffennaf. 
 

Gwaith y pwyllgor ar 
gyfer tymor yr haf 2019 

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

Gellir gweld y wybodaeth ddiweddaraf 
yn: 
http://ow.ly/WnQL30nC57n   

Datgarboneiddio trafnidiaeth  

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gynnal 
ymchwiliad i ddatgarboneiddio 
trafnidiaeth i helpu i lywio gwaith 
Llywodraeth Cymru o ddatblygu 
Strategaeth Drafnidiaeth 2020. Mae 
rhagor o fanylion am y cylch gorchwyl a 
sut i ymateb ar gael ar ein gwefan. Y 
dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 16 
Ebrill 2019. 

Caffael cyhoeddus a’r economi 
sylfaenol  

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei 
bwriad yn ddiweddar i gyllido cynlluniau 
peilot ar gyfer gwahanol ddulliau o 
gaffael cyhoeddus ledled Cymru. Felly, 
mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gynnal 
ymchwiliad i gaffael cyhoeddus a’r 
economi sylfaenol. Mae rhagor o 
fanylion am y cylch gorchwyl a sut i 
ymateb ar gael ar ein gwefan. Y dyddiad 
cau ar gyfer cyflwyno sylwadau yw 13 
Medi.  

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld12634/cr-ld12634-w.pdf
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http://ow.ly/WnQL30nC57n
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http://www.senedd.assembly.wales/mgConsultationDisplay.aspx?id=357&RPID=1516724057&cp=yes
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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. 

Cafodd aelodaeth y Pwyllgor ei thorri o 
wyth i chwe Aelod ym mis Mehefin 2019. 

Manylion cyswllt                                     

Gallwch anfon e-bost at dîm clercio’r 
Pwyllgor drwy’r cyfeiriad a ganlyn: 
SeneddESS@Cynulliad.Cymru  

Rhif ffôn: 0300 200 6565  

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddESS 

Gwefan: 
www.cynulliad.cymru/seneddESS   

 

Aelodau’r Pwyllgor 
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