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I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 
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------ 

 

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)  

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu 

gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu 

iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar 

www.senedd.tv  

 

Cyfarfod cyhoeddus (09.30)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

 

2 Cylch gwaith y pwyllgor 

(09.30-09.35) (Tudalennau 1 - 2)  

Dogfennau atodol: 

Cylch gwaith y pwyllgor 

 

3 Papurau i'w nodi 

   

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------

http://www.senedd.tv/


 

 

3.1 Adroddiad Gwaddol Fforwm y Cadeiryddion 

 (Tudalennau 3 - 22)  

Dogfennau atodol: 

Adroddiad Gwaddol Fforwm y Cadeiryddion 

 

3.2 Adroddiad Gwaddol Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

 (Tudalennau 23 - 53)  

Dogfennau atodol: 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Adroddiad Gwaddol y Bumed 

Senedd 

 

3.3 Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig - Adroddiad 

Gwaddol y Bumed Senedd 

 (Tudalennau 54 - 94)  

Dogfennau atodol: 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig – Adroddiad 

Gwaddol y Bumed Senedd 

 

3.4 Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Adroddiad 

Gwaddol y Bumed Senedd 

 (Tudalennau 95 - 114)  

Dogfennau atodol: 

Materion Allanol: Gwaith Craffu yn y Chweched Senedd 

 

3.5 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a 

Sgiliau: Adferiad hirdymor o COVID-19 

 (Tudalennau 115 - 148)  

Dogfennau atodol: 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a 

Sgiliau: Adferiad hirdymor o COVID-19 

 



 

 

3.6 Gweithio o Bell: Goblygiadau i Gymru - ymateb Llywodraeth Cymru 

 (Tudalennau 149 - 160)  

Dogfennau atodol: 

Ymateb Llywodraeth Cymru i'r Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a 

Sgiliau: Gweithio o Bell: Y Goblygiadau i Gymru 

 

3.7 Llythyr Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol gan Weinidog yr Economi, 

Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 

 (Tudalennau 161 - 162)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ar 

Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol 

 

3.8 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

 (Tudalennau 163 - 164)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch 

Cytundeb Masnach a Chydweithredu'r DU-UE 

 

3.9 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd 

 (Tudalennau 165 - 166)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

ynghylch Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Ymestyn Cyfnodau Trosiannol) 

2021 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(09.45)   

 



 

 

5 Gweithdrefnau'r Pwyllgor a ffyrdd o weithio 

(09.45-09.55) (Tudalennau 167 - 176)  

Dogfennau atodol: 

Gweithdrefnau'r Pwyllgor a ffyrdd o weithio 

 

6 Dull strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor 

(09.55-10.05) (Tudalennau 177 - 189)  

Dogfennau atodol: 

Dull strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor 

 

7 Gweithgarwch Cynnar y Pwyllgor 

(10.05-10.25) (Tudalennau 190 - 193)  

Dogfennau atodol: 

Gweithgarwch Cynnar y Pwyllgor 



 

 

 

 

 

 

Diben 

1. Mae'r papur yn nodi cylch gorchwyl a chyfrifoldebau Pwyllgor yr Economi, Masnach a 

Materion Gwledig. 

Argymhelliad 

2. Gwahoddir y Pwyllgor i nodi ei gylch gorchwyl. 

Cefndir 

3. Mae rheolau a gweithdrefnau'r Senedd wedi'u nodi yn y Rheolau Sefydlog. Mae Rheol 

Sefydlog 16.1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Senedd sefydlu pwyllgorau a chanddynt bŵer yn eu 

cylchoedd gorchwyl i: 

“(i) archwilio gwariant, trefniadau cyllido, gweinyddiaeth a pholisi’r 

llywodraeth a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi; 

(ii) archwilio deddfwriaeth; 

(iii) ymgymryd â swyddogaethau eraill a bennir yn y Rheolau Sefydlog; a 

(iv) ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar Gymru.” 

4. Drwy wneud hyn, mae'n rhaid i'r Pwyllgor Busnes sicrhau bod pob un o feysydd 

cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a'r cyrff cyhoeddus cysylltiedig, ynghyd â phob mater sy’n 

ymwneud â chymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a swyddogaethau Gweinidogion Cymru a’r 

Cwnsler Cyffredinol, yn destun gwaith craffu gan bwyllgorau.  

Senedd Cymru 

Y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig

 

Cylch gorchwyl Pwyllgor yr Economi, 

Masnach a Materion Gwledig 

 
Gorffennaf 2021 

 

www.senedd.cymru Tudalen y pecyn 1
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Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

5. Cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn, fel y cytunodd y Senedd arno ar 23 Mehefin 2021, yw: 

“Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor yr 

Economi, Masnach a Materion Gwledig i archwilio deddfwriaeth a dwyn 
Llywodraeth Cymru i gyfrif trwy graffu ar ei materion o ran gwariant, 
gweinyddiaeth a pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn 
gyfyngedig iddynt): datblygu economaidd, adfywio, sgiliau, masnach, ymchwil a 
datblygu (gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth), a materion gwledig.” 

6. Mae manylion pellach am rolau a chyfrifoldebau ehangach pwyllgorau'r Senedd wedi'u 

nodi yn adroddiad y Pwyllgor Busnes, sef Pwyllgorau yn y Chweched Senedd: Teitlau a 

chylchoedd gorchwyl, a osodwyd gerbron y Senedd ar 23 Mehefin 2021. 
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Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol 
yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau 
Cymru a’i phobl. Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, 
yn deddfu ar gyfer Cymru, yn cytuno ar 
drethi yng Nghymru, ac yn dwyn Llywodraeth 
Cymru i gyfrif.

Gallwch weld copi electronig o’r ddogfen hon ar wefan y Senedd: 
www.senedd.cymru

Gellir cael rhagor o gopïau o’r ddogfen hon mewn ffurfiau hygyrch, yn cynnwys 
Braille, print bras, fersiwn sain a chopïau caled gan: 
 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 6565 
E-bost:  UnedGydgysylltu@senedd.cymru

© Hawlfraint Comisiwn y Senedd 2021 
Ceir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw fformat neu 
gyfrwng cyn belled ag y caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio 
mewn cyd-destun camarweiniol na difrïol. Rhaid cydnabod mai Comisiwn y 
Senedd sy’n berchen ar hawlfraint y deunydd a rhaid nodi teitl y ddogfen.
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Senedd Cymru
Fforwm y Cadeiryddion 

Adroddiad Gwaddol y 
Bumed Senedd

Mawrth 2021
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Am y fforwm Cadeiryddion
Mae Fforwm y Cadeiryddion yn dwyn Cadeiryddion pwyllgorau’r Senedd ynghyd i 
gydgysylltu gwaith, mynd i’r afael â materion ymarferol sy’n effeithio ar weithrediad 
pwyllgorau, ac yn ystyried materion strategol trawsbynciol. Caiff y Fforwm ei gadeirio gan 
y Llywydd ac mae’n cyfarfod tua chwe gwaith y flwyddyn..

Cadeirydd:

Elin Jones AS (Llywydd) 
Plaid Cymru

Mick Antoniw AS 
Llafur Cymru

Jayne Bryant AS  
Llafur Cymru

Aelodau y Fforwm:

Janet Finch-Saunders AS 
Ceidwadwyr Cymreig

Russell George AS 
Ceidwadwyr Cymreig

John Griffiths AS 
Llafur Cymru

Llyr Gruffydd AS 
Plaid Cymru

Mike Hedges AS 
Llafur Cymru

Ann Jones AS 
Llafur Cymru

Dai Lloyd AS 
Plaid Cymru

Lynne Neagle AS 
Llafur Cymru

David Rees AS 
Llafur Cymru

Bethan Sayed AS 
Plaid Cymru

Helen Mary Jones AS 
Plaid Cymru
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Fforwm y Cadeiryddion 

Cyflwyniad 

1. Wrth i ni nesáu at ddiwedd y Bumed Senedd, rydym wedi myfyrio ar ein 
hamser fel Cadeiryddion pwyllgorau’r Senedd ac, yn yr adroddiad hwn, rydym 
wedi nodi rhai agweddau ar ein profiad a fydd, yn ein barn ni, yn ddefnyddiol i 
Bwyllgor Busnes y Chweched Senedd pan ddaw’r amser i ystyried ei rôl yn y 
broses o sefydlu pwyllgorau. 

2. Nid yw’r adroddiad hwn yn disgrifio hanes gwaith ein pwyllgorau nac yn 
ddadansoddiad o’u heffeithiolrwydd. Yn hytrach, rydym yn cynnig ein barn 
gyfunol yn seiliedig ar ein profiad o gadeirio pwyllgorau’r Senedd dros y pum 
mlynedd diwethaf. 

3. Rydym yn dechrau’r adroddiad gan fynegi ein barn ar rôl Cadeiryddion, cyn 
symud i drafod rhai o’r agweddau mwy ymarferol ar sut mae pwyllgorau’n 
gweithredu. 

4. Mae’r tabl yn Atodiad A yn rhoi crynodeb o’n casgliadau a’n hargymhellion. 
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1. Rôl Cadeiryddion 

1. 1. Ethol Cadeiryddion 

5. Ni yw’r garfan gyntaf o Gadeiryddion pwyllgorau’r Senedd i gael ein hethol 
gan y Senedd. Rydym yn cymeradwyo’r dull hwn yn unfrydol. 

6. Mae cael ein hethol gan y Senedd wedi ein galluogi i weithredu gyda mwy o 
annibyniaeth ac awdurdod. 

7. Mewn Senedd sydd wedi gweld newidiadau sylweddol i grwpiau 
gwleidyddol ac aelodaeth pwyllgorau, ac sydd wedi wynebu ansicrwydd mawr yn 
sgil ymadael â’r UE a phandemig COVID-19, mae Cadeiryddion pwyllgorau wedi 
darparu cysondeb pwysig i Fusnes y Senedd. 

1. 2. Ymrwymiad i’r rôl 

8. Mae cadeirio pwyllgor yn ymrwymiad sylweddol. Rhaid i gadeirydd roi cryn 
dipyn o’i amser y tu allan i gyfarfodydd pwyllgor i berfformio’n effeithiol. Mae’r rôl 
yn un o ddarparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol, a meithrin perthnasoedd 
ag aelodau pwyllgorau sydd, yn ei dro, yn hwyluso ymddiriedaeth a chonsensws. 
Mae’r rôl hefyd yn gofyn am ymgysylltu â rhanddeiliaid, cynrychioli’r pwyllgor 
mewn digwyddiadau allanol, gwaith cyfryngau, datblygu arbenigedd polisi ac 
ymgymryd â datblygiad proffesiynol. 

9. Yn ddelfrydol, byddai Cadeiryddion pwyllgorau yn cael eu rhyddhau o’u 
dyletswyddau seneddol eraill i’w galluogi i ganolbwyntio’n llawn amser ar fod yn 
Gadeirydd pwyllgor h.y. peidio ag eistedd ar bwyllgor arall a/neu beidio â bod yn 
llefarydd ar ran y blaid. 

Argymhelliad 1. Er ein bod yn cydnabod y gallai hyn fod yn anodd ei gyflawni, 
rydym yn argymell bod arweinwyr grwpiau pleidiau gwleidyddol yn y Chweched 
Senedd yn ystyried lleihau’r dyletswyddau seneddol a osodir ar aelodau o’u grŵp 
sy’n Gadeiryddion pwyllgorau, ac i osgoi gwrthdaro buddiannau posibl wrth 
ddyrannu cyfrifoldebau llefarydd. 

1. 3. Pennu’r cyfeiriad iawn 

10. Mae’n bwysig bod Cadeiryddion pwyllgorau yn gwneud popeth o fewn eu 
gallu i sicrhau bod y diwylliant cywir yn cael ei sefydlu o fewn eu pwyllgorau ar 
ddechrau Senedd, fel bod aelodau pwyllgorau, yn enwedig Aelodau newydd o’r 
Senedd, yn deall gwerth gwaith pwyllgor ac yn ymrwymo iddo. 
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11. Mae ein profiad o’r Bumed Senedd wedi dangos bod cymryd amser ar 
ddechrau bywyd pwyllgor i ddatblygu strategaeth sy’n ymgysylltu ag aelodau’r 
pwyllgor, yn gosod amcanion, ac yn mapio sut mae pwyllgor yn dymuno 
gweithredu yn hanfodol er mwyn cyflawni hyn. 

Argymhelliad 2. Rydym yn argymell bod pwyllgorau’r Chweched Senedd yn 
treulio amser yn sefydlu amcanion hirdymor ar gyfer eu gwaith, strategaeth ar 
gyfer cyflawni eu hamcanion, a gweledigaeth o sut y maent yn dymuno 
gweithredu, cyn penderfynu ar fanylion eu rhaglenni gwaith. 

12. Mae’n dilyn y dylai Cadeiryddion, trwy eu Clercod, sicrhau bod unrhyw Aelod 
sy’n ymuno â phwyllgor yn ystod Senedd yn cael cyfnod cynefino priodol i sicrhau 
eu bod yn ymwybodol o sut mae’r pwyllgor y maent yn ymuno ag ef yn 
gweithredu. At hynny, dylid rhoi cyfle i aelod newydd o’r pwyllgor gyfrannu at y 
gwaith o ddatblygu dull strategol pwyllgor yn y dyfodol. 

13. Mae craffu effeithiol yn gofyn am flaenoriaethu. Mae ein profiad wedi dangos 
pwysigrwydd blaenoriaethu nifer gyfyngedig o faterion a chynnal ffocws arnynt 
dros amser. Mae hyn yn aml yn cael mwy o effaith ar bolisi a chyflawni’r 
Llywodraeth. 

Ymgysylltu 

14. Mae pwyllgorau yn y Bumed Senedd wedi ymgysylltu â dinasyddion, 
rhanddeiliaid ac arbenigedd mewn amrywiaeth o ffyrdd. 

15. Mae ystyried gyda phwy y mae angen i bwyllgor ymgysylltu â hwy, a sut orau i 
ymgysylltu â hwy, er mwyn cyflawni amcanion pwyllgor yn rhan arferol o gynllunio 
gwaith. 

16. Mae cyfle ehangach i bwyllgorau, wrth sefydlu eu hunain ar ddechrau’r 
Senedd nesaf, osod dull mwy cyffredinol o ymgysylltu fel rhan o’u strategaeth 
unigol i gyflawni’r amcanion a osodir ganddynt. 

17. Er enghraifft, gallai pwyllgor benderfynu: 

▪ blaenoriaethu cael presenoldeb personol yn rheolaidd ar draws 
gwahanol leoliadau yng Nghymru; 

▪ defnyddio dull gweithredu rhithwir yn bennaf;  

▪ treulio llai o amser mewn cyfarfodydd ffurfiol a mwy o amser yn 
gweithio mewn ffyrdd eraill; 
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▪ blaenoriaethu ymgysylltu â dinasyddion (efallai drwy ddefnyddio 
cynulliadau dinasyddion); a/neu 

▪ blaenoriaethu ymgysylltu arbenigol. 

18. Wrth gwrs, mae llawer o ddulliau gweithredu eraill yn bosibl, nodir y rhai 
uchod fel enghraifft yn unig. 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell bod pwyllgorau yn ystyried eu dull 
ehangach o ymgysylltu pan fyddant yn sefydlu eu hamcanion a’u strategaeth ar 
ddechrau’r Chweched Senedd. 

19. Mae mwy y gellir ei wneud i ddeall y bobl y mae pwyllgorau yn ymgysylltu â 
hwy. Dylid ystyried sut y gellir casglu data fel y gall pwyllgorau ddeall yn well pwy y 
maent yn ymgysylltu â hwy drwy eu gwaith ac, yn hollbwysig efallai, pwy nad 
ydynt yn eu cyrraedd eto. 

Argymhelliad 4. Rydym yn argymell bod gwybodaeth am y bobl y mae 
pwyllgorau yn ymgysylltu â hwy yn cael ei chasglu a’i hadrodd drwy gydol y 
Chweched Senedd er mwyn galluogi pwyllgorau a Fforwm y Cadeiryddion i 
fonitro pwy y mae pwyllgorau yn ymgysylltu â hwy ac a yw’r ymgysylltiad hwnnw 
yn cyflawni amcanion y pwyllgor. 

Cymorth i’r pwyllgorau 

20. Mae’r cymorth a roddir i ni, ac i’n pwyllgorau, gan staff Comisiwn y Senedd yn 
cael ei werthfawrogi’n fawr iawn.  

21. Er ei fod yn bosibl y bydd angen lefel uwch o gymorth ar bwyllgor pan gaiff ei 
sefydlu ac yn ystod ei flynyddoedd cyntaf o weithredu, dylai’r dull o gefnogi 
pwyllgorau aeddfedu wrth iddynt ddatblygu, a bod yn gymesur ag anghenion 
pob pwyllgor ar adeg benodol. 

Argymhelliad 5. Rydym yn argymell bod Cadeiryddion, gyda chefnogaeth eu 
Clercod, yn ystyried y cymorth sydd ei angen ar aelodau pwyllgorau o bryd i’w 
gilydd. Efallai fod dadl dros addasu’r gefnogaeth honno wrth i aelodau’r pwyllgor 
ddatblygu yn eu rolau dros gyfnod Senedd, ac wrth i bwyllgor wynebu gwahanol 
dasgau. 

1. 4. Deall effaith gwaith pwyllgorau 

22. Rydym yn credu bod angen gwneud mwy i ddeall effaith gwaith pwyllgorau. 
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23. Mae’r Athro Diana Stirbu wedi cael ei chomisiynu i ddatblygu fframwaith ar 
gyfer gwerthuso effeithiolrwydd pwyllgorau’r Senedd yn y Chweched Senedd.  

24. Bydd hyn yn cynnwys cynnig ar gyfer sut y gall pwyllgorau fonitro amrywiaeth 
eu hymgysylltiad yn well a sut y gall Fforwm y Cadeiryddion chwarae rôl wrth 
ystyried y darlun cyffredinol o ran amrywiaeth ymgysylltiad pwyllgorau.  

25. Yn ein cyfarfod ar 22 Hydref 2020, gwnaethom gymeradwyo’r dull i’w gymryd 
gan yr Athro Stirbu i’r gwaith hwn, a chyfrannodd nifer o Gadeiryddion at ei 
gwaith.  

26. Disgwylir adroddiad terfynol o waith yr Athro Stirbu ym mis Ebrill 2021. 

Argymhelliad 6. Rydym yn argymell bod Fforwm Cadeiryddion y Chweched 
Senedd yn ystyried adroddiad yr Athro Stirbu cyn gynted â phosibl yn y 
Chweched Senedd.  
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2. Strwythurau pwyllgorau 

2. 1. Maint pwyllgorau 

27. Mae maint pwyllgorau yn amrywio yn ôl gofynion swyddogaeth a 
chydbwysedd gwleidyddol. 

Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth  

28. Dechreuodd y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth y Bumed Senedd gydag 
wyth aelod. Roedd hyn yn ostyngiad mewn maint o’i gymharu â’r Pwyllgorau 
Polisi a Deddfwriaeth yn y Pedwerydd Cynulliad [Senedd], a oedd yn gweithredu 
gyda 10 o aelodau.  

29. Ar 18 Mehefin 2019, gostyngwyd aelodaeth y Pwyllgorau Polisi a 
Deddfwriaeth i chwe aelod. 

30. Er yr oedd gan rai Cadeiryddion amheuon ar y dechrau o ran lleihau maint y 
Pwyllgorau o wyth i chwe aelod, oherwydd y risg uwch o gyfarfodydd heb 
gworwm, mae’r rhan fwyaf yn credu bod presenoldeb ac ymgysylltu ag aelodau 
wedi gwella ers y gostyngiad mewn maint. 

31. Er mwyn cadarnhau ein barn ar bresenoldeb, mae swyddogion Comisiwn y 
Senedd wedi rhoi data presenoldeb cyfanredol i ni ar gyfer y pwyllgorau hynny y 
mae’r newid yn nifer yr aelodau yn effeithio arnynt. 

32. Mae’r data hwn yn rhoi syniad bod presenoldeb wedi gwella yn sgil gostwng 
maint y pwyllgorau.1 

33. Er hwylustod, gellir nodi hyn fel nifer cyfartalog y seddi sy’n cael eu gadael yn 
wag ar draws y pwyllgorau yr effeithir arnynt. Mae sedd wag yn golygu nad yw 
aelod wedi mynychu cyfarfod ac nad oes eilydd wedi mynychu yn ei le h.y. mae 
sedd wedi cael ei gadael yn wag drwy gydol cyfarfod. 

34. Oherwydd y newid sylweddol i’r ffordd y mae pwyllgorau wedi gweithredu 
ers cyflwyno cyfyngiadau iechyd cyhoeddus mewn ymateb i bandemig COVID-19, 
rydym wedi cyfyngu’r cyfnod ar gyfer cymharu hyd at yr adeg pan symudodd 
pwyllgorau i weithredu’n rhithwir. 

 
1 Cofnodir bod aelod pwyllgor wedi mynychu cyfarfod pwyllgor os yw'n mynychu unrhyw ran o 
gyfarfod pwyllgor. 
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Nifer yr aelodau 
Nifer cymedrig y seddi sy’n cael eu gadael yn wag 

bob wythnos ar draws pwyllgorau yr effeithir 
arnynt (i’r sedd lawn agosaf) 

Wyth aelod (cyn 18 
Mehefin 2019) 

7 

Chwe aelod (rhwng 19 
Mehefin 2019 a 26 Ebrill 
2020) 

4 

35. Er ei fod yn sylw sy’n fwy perthnasol i adran arall o’r adroddiad hwn, mae’r 
data a gawsom hefyd wedi dangos gwelliant pellach o ran presenoldeb ar gyfer y 
garfan hon o bwyllgorau ers iddynt symud i gyfarfodydd rhithwir.2 

Nifer yr aelodau 
Nifer cymedrig y seddi sy’n cael eu gadael yn wag 

bob wythnos ar draws pwyllgorau yr effeithir 
arnynt (i’r sedd lawn agosaf) 

Chwe aelod (gan 
weithredu â chyfarfodydd 
rhithwir h.y. ar ôl 27 Ebrill 
2020). 

2 

36. Credwn fod y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth llai a welwyd yn y Bumed 
Senedd wedi gweithredu’n dda. Byddai cynnydd ym maint pwyllgorau, heb 
leihad yn nifer cyffredinol y pwyllgorau, yn gwanhau’r ffocws y gall aelodau unigol 
ei roi i waith pwyllgor (gan y byddai’n ofynnol i fwy o aelodau eistedd ar sawl 
pwyllgor). 

37. Mae’r penderfyniad ynglŷn â maint pwyllgorau yn rhyngddibynnol ag ystyried 
nifer y pwyllgorau, eu swyddogaethau, a chyfansoddiad gwleidyddol Senedd. 

Argymhelliad 7. Gan gydnabod bod yn rhaid ystyried y ffactorau ym mharagraff 
37 hefyd, rydym yn argymell y byddai aelodaeth o chwech (ac yn sicr dim mwy 
nag wyth), yn lle da i Bwyllgor Busnes y Chweched Senedd ddechrau pan fydd 
yn ystyried sefydlu Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 

 
2 Efallai bod ffactorau eraill, y tu hwnt i symud i gyfarfodydd rhithwir, wedi cyfrannu at y gwelliant o 
ran presenoldeb. Er enghraifft, lleihad mewn ymrwymiadau sy'n cystadlu o ganlyniad i'r 
cyfyngiadau iechyd cyhoeddus. 
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38. Wrth wneud yr argymhelliad hwn, nodwn hefyd fod newidiadau rheolaidd i 
aelodaeth pwyllgorau yn broblemus a bod sicrhau parhad aelodaeth yn allweddol 
i ddatblygu arbenigedd pwnc a chydlyniant pwyllgorau. 

Pwyllgorau Arbenigol 

39. Mae’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi 
gweithredu’n dda gydag aelodaeth o bedwar, yng ngoleuni ei swyddogaeth 
benodol. 

40. Ar y llaw arall, cafodd y Pwyllgor Deisebau broblemau i gynnal cworwm pan 
yr oedd ganddo aelodaeth o bedwar. Mae’r problemau hyn wedi lleihau i raddau 
helaeth ers iddo gael ei ehangu i bum aelod. Cafodd problemau sicrhau cworwm 
y Pwyllgor Deisebau ei effeithio hefyd o ganlyniad i’r ffaith bod ganddo aelodau 
annibynnol, nad ydynt yn gallu anfon dirprwy mewn amgylchiadau lle na allant 
ddod i gyfarfod.  

41. Mae’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog wedi nodi bod ei aelodaeth, 
sy’n cynnwys holl Gadeiryddion pwyllgorau eraill, wedi bod yn rhy fawr, ac mae o’r 
farn y byddai aelodaeth o wyth yn fwy priodol i bwyllgor sydd â’i swyddogaethau.  

Argymhelliad 8. Rydym yn argymell y dylid adolygu maint y Pwyllgor Craffu ar 
Waith y Prif Weinidog yn y Chweched Senedd, yng ngoleuni profiad yn y Bumed 
Senedd. 

42. O ganlyniad i’r gostyngiad ym maint y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ystod y 
Senedd hon, roedd y cydbwysedd gwleidyddol ar y Pwyllgor yn ffafrio’r wrthblaid. 
Cafodd hyn effaith sylweddol ar ddeinameg y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus. 

43. Nid oedd maint y Pwyllgor Cyllid yn effeithio’n benodol ar ei weithrediad. 
Roedd gan y Pwyllgor Cyllid gydbwysedd gwleidyddol a oedd yn ffafrio’r wrthblaid 
hefyd. 

44. Mae’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad wedi cael llwyth gwaith cynyddol yn y 
Bumed Senedd, gan olygu bod angen cyfarfodydd ychwanegol a mwy o 
ymrwymiad amser gan ei aelodau, yn ogystal â chymorth ychwanegol.  

2. 2. Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth â swyddogaeth ddeuol 

45. Credwn fod Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth cyfun h.y. pwyllgorau sy’n 
cyfuno rolau craffu ar bolisi a deddfwriaeth yn gweithio’n dda.  

Tudalen y pecyn 14



Fforwm y Cadeiryddion 

11 

46. Mae camau nad ydynt yn rhai deddfwriaethol a chamau deddfwriaethol yn 
rhyngddibynnol o fewn maes polisi. Mae’n hanfodol deall y camau hyn yn eu 
cyfanrwydd er mwyn craffu’n effeithiol ar y llywodraeth. 

47. Er bod gweithdrefnau penodol yn berthnasol i’r gwaith o graffu ar Filiau, mae 
cyd-destun polisi ehangach y mae pob darn o ddeddfwriaeth yn rhan ohono. Mae 
gwybodaeth bwnc o leiaf mor bwysig i’r gwaith o graffu ar Fil â bod yn gyfarwydd 
â’r weithdrefn. 

48. Mae Aelodau, a Chadeiryddion yn benodol, yn datblygu gwybodaeth bolisi a 
chysylltiadau â rhanddeiliaid sy’n amhrisiadwy pan gânt eu cymhwyso i’r ddwy 
swyddogaeth. 

49. Gall pwysau’r gwaith craffu ar Filiau effeithio ar allu pwyllgor i fynd ar 
drywydd agweddau eraill ar ei gylch gwaith, yn enwedig pan fydd Biliau’r 
llywodraeth yn cael eu dosbarthu’n anwastad ar draws meysydd polisi. Gall hyn 
leihau gallu pwyllgor i graffu ar Lywodraeth Cymru mewn meysydd eraill o gylch 
gwaith pwyllgor.  

50. Mae mwy y gellir ei wneud i fynd i’r afael â rhywfaint o’r pwysau hwn heb 
symud oddi wrth fodel gweithredu ar gyfer pwyllgorau sy’n canolbwyntio ar y dull 
swyddogaeth ddeuol. Rydym yn mynd i’r afael â hyn yn ddiweddarach yn yr 
adroddiad hwn. 

Argymhelliad 9. Rydym yn argymell y dylai’r Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth â 
swyddogaeth ddeuol barhau yn y Chweched Senedd. 

2. 3. Cylchoedd gwaith 

51. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni chafwyd problemau gyda chylchoedd gwaith 
pwyllgorau. Sefydlwyd y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth heb ffiniau llym i’w 
cylch gwaith er mwyn caniatáu iddynt fynd ar drywydd materion y tu hwnt i seilos 
polisïau. Mae hyn wedi bod yn fantais ar adegau wrth reoli llwythi gwaith craffu a 
mynd ar drywydd materion sy’n berthnasol i wahanol gyfrifoldebau Gweinidogol. 

52. Sefydlwyd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol gyda 
chylch gwaith penodol yn ymwneud ag ymadawiad y DU â’r UE. Er ei bod yn 
ymddangos yn annhebygol y bydd pwyllgor sydd â’r un cylch gwaith yn cael ei 
sefydlu yn y Chweched Senedd, cyflawnodd ystod o swyddogaethau craffu y bydd 
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angen i Bwyllgor Busnes y Chweched Senedd eu hystyried wrth gynnig strwythur 
pwyllgor.3 

53. Mae rhai pwyllgorau wedi wynebu llwythi gwaith a oedd bron yn 
anghynaladwy ar adegau yn ystod y Bumed Senedd. Yn benodol, rydym yn nodi 
ehangder cylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau a’i lwyth gwaith craffu ar Filiau, a maint y ddeddfwriaeth y bu’n 
rhaid i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad eu hystyried ar 
adegau ochr yn ochr â’i gylch gwaith craffu arall. 

Nifer y Biliau a drafodwyd gan y pwyllgor cyfrifol 

Y pwyllgor cyfrifol Biliau 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 1 

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan 3 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 4 

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 1 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 14 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 6 

Y Pwyllgor Cyllid5 1 

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 5 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  2 

54. Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y deisebau y 
mae’n ofynnol iddo eu hystyried. Bydd angen ystyried sut i reoli’r cynnydd hwn yn 
y llwyth gwaith, os bydd nifer y deisebau a geir yn parhau i gynyddu yn y 
Chweched Senedd.  

Argymhelliad 10. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhannu 
cymaint o wybodaeth â phosibl mewn perthynas â’i rhaglen ddeddfwriaethol ar 

 
3. Nid yw agweddau ar gylch gwaith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn 
gweithredu mwyach o ganlyniad i’r ffordd y mae’r broses o ymadael â’r UE wedi datblygu ers 
sefydlu’r Pwyllgor. Dyma’r rheswm pam ei bod yn ymddangos yn annhebygol y bydd pwyllgor 
sydd â’r un cylch gwaith yn cael ei sefydlu yn y Chweched Senedd.  
4 Cafodd y Bil a gyfeiriwyd i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ei dynnu’n ôl yn fuan ar ôl ei 
gyflwyno (y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru)).  
5 Cyflwynodd y Pwyllgor Cyllid ei Fil ei hun hefyd, sydd bellach yn Ddeddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019. 
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gyfer y Chweched Senedd cyn gynted ag y bo modd yn y Chweched Senedd, fel 
y gall y Pwyllgor Busnes ystyried y goblygiadau i bwyllgorau a’u llwyth gwaith. 

Argymhelliad 11. Gall y broses o graffu ar Filiau ei hun greu rhwystrau i bwyllgor 
a’i staff. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd (neu 
bwyllgor arall sy’n gyfrifol am weithdrefnau’r Senedd) yn cynnal adolygiad o’r 
broses o gynnal gwaith craffu ar Filiau i asesu a yw mor effeithlon ac effeithiol ag 
y gallai fod. 

55. Credwn y dylid cynnwys rhywfaint o gapasiti ychwanegol yn y system 
bwyllgorau.  

56. Rydym yn cydnabod bod Pwyllgor Busnes y Bumed Senedd wedi sefydlu 
Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth wrth gefn yn wreiddiol a oedd i’w ddefnyddio fel 
ffordd o leddfu pwysau yn y system bwyllgorau a sicrhau bod capasiti digonol i 
greu pwyllgor â therfyn amser i ystyried Diwygio Etholiadol y Senedd yn ystod y 
Bumed Senedd. 

57.  Yn ddealladwy, ailbennwyd tasg newydd yn gyflym i’r Pwyllgor wrth gefn i 
ystyried y goblygiadau i Gymru sy’n deillio o’r broses Brexit (fel y Pwyllgor Materion 
Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol) gan adael y Pwyllgor hwnnw heb fawr o 
gapasiti i ystyried Biliau nad ydynt yn gysylltiedig â’i gylch gwaith craidd.6 

Argymhelliad 12. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched 
Senedd, wrth ystyried sefydlu pwyllgorau, yn ystyried y ffordd orau o gynnwys 
capasiti a hyblygrwydd ychwanegol i ymateb i gyfnodau brig mewn llwythi 
gwaith pwyllgorau. 

58. Rydym wedi gweld nifer o achosion lle mae pwyllgorau’r Senedd wedi 
gweithio gyda’i gilydd yn ystod y Bumed Senedd.  

59. Rydym hefyd wedi gweld cynnydd mewn gwaith rhyngseneddol, er 
enghraifft trwy’r Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit ac mewn perthynas â’r 
Fframweithiau Polisi Cyffredin ledled y DU. 

60. Rydym yn cymeradwyo pwyllgorau’r Senedd sy’n gweithio gyda’i gilydd.  

 
6 Ystyriodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol un Bil Senedd, sef y Bil 
Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru). Fe reolodd hyn trwy greu is-bwyllgor. 
Mae'n ystyried ystod eang o faterion deddfwriaethol eraill, gan gynnwys Biliau'r DU, y broses o 
ddargadw Cyfraith yr UE, a deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â'r rhaglen fframweithiau cyffredin. 
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61. Rydym yn cydnabod y gwerth y gall gweithio rhyngseneddol ei gyfrannu at 
ein gwaith. 

Argymhelliad 13. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd 
yn ystyried a oes unrhyw gamau y gall eu cymryd i helpu i alluogi gweithio ar y 
cyd rhwng pwyllgorau’r Senedd a gweithio rhyngseneddol, er enghraifft wrth 
gynllunio amserlenni busnes pwyllgorau. 

2. 4. Cyfarfodydd rhithwir  

62. Yn ein barn ni, mae dulliau rhithwir a hybrid o gynnal busnes pwyllgorau yma 
i aros ar ryw ffurf neu’i gilydd, ochr yn ochr â chynnal cyfarfodydd personol yn y 
Senedd ac mewn mannau eraill. 

63. Mae ein profiad o weithredu o bell yn ystod y pandemig COVID-19 wedi 
dangos y gall pwyllgorau weithredu’n effeithiol trwy ddefnyddio technoleg 
cyfarfodydd rhithwir. 

64. At hynny, mae gan y defnydd hwn o dechnoleg y potensial i wneud busnes 
pwyllgorau yn fwy hygyrch a hyblyg mewn nifer o ffyrdd. Mae hyn o fudd i 
aelodau’r pwyllgor a’r rhai a wahoddir i gyfrannu at waith pwyllgor. 

65. Heb gyfyngiadau gofod ffisegol a’r angen i roi cyfrif am amser teithio, gellir 
cynnull cyfarfodydd rhithwir yn gyflymach ac ar adegau yn ystod yr wythnos na 
fyddai efallai wedi bod yn addas ar gyfer busnes y Senedd o’r blaen. 

66. Mae’n bosibl y gallai’r hyblygrwydd hwn alluogi busnes pwyllgorau i ystyried 
cyfrifoldebau teuluol aelodau pwyllgorau, staff, a’r rhai a wahoddir i gyfrannu at 
fusnes pwyllgorau yn well. 

Argymhelliad 14. Rydym yn argymell, o fewn y ffiniau a osodwyd ar gyfer 
busnes pwyllgorau gan Gomisiwn y Senedd a’r Pwyllgor Busnes yn y Chweched 
Senedd, y dylai fod yn fater i bwyllgorau unigol benderfynu ar eu dull 
gweithredu fesul cyfarfod h.y. a fydd cyfarfodydd yn bersonol, hybrid, a/neu’n 
gyfarfodydd a gynhelir o bell, a dyma fydd y ffordd orau o ’u galluogi i 
gyflawni eu hamcanion. 

2. 5. Fforwm y Cadeiryddion 

67. Mae Fforwm y Cadeiryddion wedi ychwanegu gwerth at ein gwaith trwy 
ddarparu amgylchedd lle gallwn fynd i’r afael â materion craffu trawsbynciol, 
rhannu arfer da, ac edrych yn fwy strategol ar waith pwyllgorau. 
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68. Yn ogystal, fel fforwm ymgynghorol, mae wedi helpu i lywio penderfyniadau 
Comisiwn y Senedd a’r Pwyllgor Busnes sy’n effeithio ar sut mae’r pwyllgorau’n 
gweithredu. Er enghraifft, mewn perthynas ag amserlennu a newidiadau i fusnes 
sy’n ofynnol o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws.  

69. Credwn fod Fforwm y Cadeiryddion yn gweithio’n dda fel grŵp anffurfiol ac 
rydym yn croesawu penderfyniad y Pwyllgor Busnes i ddarparu slot cyfarfod ar yr 
amserlen i’r Fforwm ar ddiwedd pob hanner tymor. 

Argymhelliad 15. Rydym yn argymell bod y Llywydd yn sefydlu Fforwm 
Cadeiryddion yn y Chweched Senedd a bod Pwyllgor Busnes y Chweched 
Senedd yn trefnu slot rheolaidd ar yr amserlen i’r Fforwm gyfarfod.  
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Atodiad A – Crynodeb o’n barn 

Ethol Cadeiryddion 

Ni yw’r garfan gyntaf o Gadeiryddion pwyllgorau’r Senedd i gael ein hethol gan y 
Senedd. Rydym yn cymeradwyo’r dull hwn yn unfrydol. 

Ymrwymiad i’r rôl 

Argymhelliad 1. Er ein bod yn cydnabod y gallai hyn fod yn anodd ei gyflawni, 
rydym yn argymell bod arweinwyr grwpiau pleidiau gwleidyddol yn y Chweched 
Senedd yn ystyried lleihau’r dyletswyddau seneddol a osodir ar aelodau o’u grŵp 
sy’n Gadeiryddion pwyllgorau, ac i osgoi gwrthdaro buddiannau posibl wrth 
ddyrannu cyfrifoldebau llefarydd. 

Pennu’r cyfeiriad iawn. 

Argymhelliad 2. Rydym yn argymell bod pwyllgorau’r Chweched Senedd yn 
treulio amser yn sefydlu amcanion hirdymor ar gyfer eu gwaith, strategaeth ar 
gyfer cyflawni eu hamcanion, a gweledigaeth o sut y maent yn dymuno 
gweithredu, cyn penderfynu ar fanylion eu rhaglenni gwaith. 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell bod pwyllgorau yn ystyried eu dull 
ehangach o ymgysylltu pan fyddant yn sefydlu eu hamcanion a’u strategaeth ar 
ddechrau’r Chweched Senedd. 

Argymhelliad 4. Rydym yn argymell bod gwybodaeth am y bobl y mae 
pwyllgorau yn ymgysylltu â hwy yn cael ei chasglu a’i hadrodd drwy gydol 
Chweched Senedd er mwyn galluogi pwyllgorau a Fforwm y Cadeiryddion i 
fonitro pwy y mae pwyllgorau yn ymgysylltu â hwy ac a yw’r ymgysylltiad hwnnw 
yn cyflawni amcanion y pwyllgor. 

Argymhelliad 5. Rydym yn argymell bod Cadeiryddion, gyda chefnogaeth eu 
Clercod, yn ystyried y cymorth sydd ei angen ar aelodau pwyllgorau o bryd i’w 
gilydd. Efallai fod dadl dros addasu’r gefnogaeth honno wrth i aelodau’r pwyllgor 
ddatblygu yn eu rolau dros gyfnod Senedd, ac wrth i bwyllgor wynebu gwahanol 
dasgau. 
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Deall effaith gwaith pwyllgorau 

Argymhelliad 6. Rydym yn argymell bod Fforwm Cadeiryddion y Chweched 
Senedd yn ystyried adroddiad yr Athro Stirbu cyn gynted â phosibl yn y 
Chweched Senedd. 

Maint pwyllgorau 

Argymhelliad 7. Gan gydnabod bod yn rhaid ystyried y ffactorau ym mharagraff 
36 hefyd, rydym yn argymell y byddai aelodaeth o chwech (ac yn sicr dim mwy 
nag wyth), yn lle da i Bwyllgor Busnes y Chweched Senedd ddechrau pan fydd 
yn ystyried sefydlu Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 

Argymhelliad 8. Rydym yn argymell y dylid adolygu maint y Pwyllgor Craffu ar 
Waith y Prif Weinidog yn y Chweched Senedd, yng ngoleuni profiad yn y Bumed 
Senedd. 

Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth â swyddogaeth ddeuol 

Argymhelliad 9. Rydym yn argymell y dylai’r Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth â 
swyddogaeth ddeuol barhau yn y Chweched Senedd. 

Cylchoedd gwaith 

Argymhelliad 10. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhannu 
cymaint o wybodaeth â phosibl mewn perthynas â’i rhaglen ddeddfwriaethol ar 
gyfer y Chweched Senedd cyn gynted ag y bo modd yn y Chweched Senedd, fel 
y gall y Pwyllgor Busnes ystyried y goblygiadau i bwyllgorau a’u llwyth gwaith. 

Argymhelliad 11. Gall y broses o graffu ar Filiau ei hun greu rhwystrau i bwyllgor 
a’i staff. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd (neu 
bwyllgor arall sy’n gyfrifol am weithdrefnau’r Senedd) yn cynnal adolygiad o’r 
broses o gynnal gwaith craffu ar Filiau i asesu a yw mor effeithlon ac effeithiol ag 
y gallai fod. 

Argymhelliad 12. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched 
Senedd, wrth ystyried sefydlu pwyllgorau, yn ystyried y ffordd orau o gynnwys 
capasiti a hyblygrwydd ychwanegol i ymateb i gyfnodau brig mewn llwythi 
gwaith pwyllgorau. 

Argymhelliad 13. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd 
yn ystyried a oes unrhyw gamau y gall eu cymryd i helpu i alluogi gweithio ar y 
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cyd rhwng pwyllgorau’r Senedd a gweithio rhyngseneddol, er enghraifft wrth 
gynllunio amserlenni busnes pwyllgorau. 

Cyfarfodydd rhithwir  

Argymhelliad 14. Rydym yn argymell, o fewn y ffiniau a osodwyd ar gyfer 
busnes pwyllgorau gan Gomisiwn y Senedd a’r Pwyllgor Busnes yn y Chweched 
Senedd, y dylai fod yn fater i bwyllgorau unigol benderfynu ar eu dull 
gweithredu fesul cyfarfod h.y. a fydd cyfarfodydd yn bersonol, hybrid, a/neu’n 
gyfarfodydd a gynhelir o bell, a dyma fydd y ffordd orau o’u galluogi i gyflawni eu 
hamcanion. 

Fforwm y Cadeiryddion 

Argymhelliad 15. Rydym yn argymell bod y Llywydd yn sefydlu Fforwm 
Cadeiryddion yn y Chweched Senedd a bod Pwyllgor Busnes y Chweched 
Senedd yn trefnu slot rheolaidd ar yr amserlen i’r Fforwm gyfarfod.  

 

Tudalen y pecyn 22



Senedd Cymru
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

www.senedd.cymru

Adroddiad Gwaddol y 
Bumed Senedd

Mawrth 2021

Tudalen y pecyn 23

Eitem 3.2



Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol 
yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau 
Cymru a’i phobl. Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, 
yn deddfu ar gyfer Cymru, yn cytuno ar 
drethi yng Nghymru, ac yn dwyn Llywodraeth 
Cymru i gyfrif.

Gallwch weld copi electronig o’r ddogfen hon ar wefan y Senedd:  
www.senedd.cymru/SeneddESS

Gellir cael rhagor o gopïau o’r ddogfen hon mewn ffurfiau hygyrch, yn cynnwys 
Braille, print bras, fersiwn sain a chopïau caled gan:

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 6565 
E-bost:  SeneddESS@senedd.cymru 
Twitter: @ SeneddESS

© Hawlfraint Comisiwn y Senedd 2021 
Ceir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw fformat neu 
gyfrwng cyn belled ag y caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio 
mewn cyd-destun camarweiniol na difrïol. Rhaid cydnabod mai Comisiwn y 
Senedd sy’n berchen ar hawlfraint y deunydd a rhaid nodi teitl y ddogfen.
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Rhagair y Cadeirydd 

Wrth i ni ysgrifennu’r adroddiad hwn, cefais fy atgoffa o 
sesiwn strategaeth a gynhaliom fel Pwyllgor newydd yn 2016. 
Fel rhan o’r sesiwn honno, buom yn trafod yr hyn yr oeddem 
am i bobl feddwl am y Pwyllgor yn 2021 gan benderfynu ar 
rai targedau. Roeddent yn cynnwys bod yn ddylanwadol, 
llunio argymhellion ystyrlon, cael eu parchu gan randdeiliaid 
a gallu newid polisi’r Llywodraeth. Gobeithio mai felly yr ydym 
yn cael ein gweld heddiw. 

Bryd hynny, nid wyf yn credu y byddai unrhyw un wedi rhagweld beth fyddai wedi 
digwydd yn ystod y pum mlynedd nesaf. Mae'n debyg mai’r Tymor Seneddol hwn 
fu’r mwyaf cythryblus yn hanes y sefydliad gydag anghydfod cyhoeddus yn gyntaf 
yn sgil canlyniad refferendwm Brexit ac yna Pandemig COVID-19. Fodd bynnag, yn 
ystod yr amser cythryblus hwn, parhaodd y Pwyllgor i ganolbwyntio ar ein tasg o 
graffu ar bolisi a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, gan anelu at fod y Pwyllgor yr 
oeddem yn ei ragweld yn ystod y sesiwn strategaeth honno.  

Mae gan y Pwyllgor gylch gwaith eang ac amrywiol ac roedd sicrhau ein bod yn 
rhoi amser a sylw dyladwy i bob elfen yn her, ond rwy’n credu serch hynny ein bod 
wedi cyflawni hynny. Yn sicr, gwnaeth ein gwaith ar Gyflwr y Ffyrdd yng Nghymru 
ddal dychymyg y cyhoedd. Un o fy hoff atgofion o gadeirio’r pwyllgor hwn yw 
beirniadu ein cystadleuaeth ffotograffiaeth tyllau yn y ffordd. Cafodd ein 
hymchwiliad Mynediad at Fancio sylw yn y penawdau gan dynnu sylw at 
effeithiau difrifol cau banciau ar bobl sy’n agored i niwed a busnesau bach. Fe 
glywsom hefyd am y gwaith ymchwil ac arloesedd gwych sy’n digwydd yng 
Nghymru a’r hyn sydd angen ei wneud i gryfhau’r sector. Mae’n amlwg i mi y bydd 
ymchwil ac arloesedd yn adnodd allweddol i helpu Cymru i ailadeiladu’n gryfach 
ar ôl y pandemig. 

Er fy mod i’n gobeithio y bydd Tymor nesaf y Senedd yn llawer llai cythryblus na 
hyn, gwn y bydd ein pwyllgor neu bwyllgorau olynol yn dal i fod yn brysur iawn yn 
craffu ar faterion fel datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol, datblygu 
rhanbarthol gan gynnwys cynnydd ein pedair Bargen Dwf a datblygiad pellach 
ein sector sgiliau gan gynnwys y rhaglen brentisiaeth. Bydd angen gwneud hyn, 
wrth gwrs, ochr yn ochr â materion enfawr sy’n cynnwys adferiad tymor hir o 
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COVID-19 a sut i fachu ar y cyfleoedd ac wynebu’r heriau a gyflwynir yn sgil y 
Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. 

Mae fy nghyfrifoldeb wedi bod yn fraint mawr ac rwyf wedi mwynhau fy amser yn 
cadeirio Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y Bumed Senedd. Hoffwn 
ddiolch yn fawr i’r holl Aelodau presennol a blaenorol, pawb sydd wedi ymgysylltu 
â’r Pwyllgor neu wedi darparu tystiolaeth dros y pum mlynedd diwethaf yn ogystal 
â thîm cymorth y Pwyllgor yn y Senedd.  

 

Russell George AS 
Cadeirydd, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
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1. Ymgysylltu â phobl Cymru 

Mae’r Pwyllgor wedi gweithio’n galed dros y pum mlynedd 
diwethaf i feithrin perthnasoedd cryf â rhanddeiliaid ac 
ymgysylltu â’r cyhoedd yn ei waith mewn gwahanol ffyrdd 
sydd wedi’u haddasu i’r pwnc a’r gynulleidfa ar gyfer ei 
ymchwiliadau. Roedd hyn yn cynnwys digwyddiadau 
rhanddeiliaid rheolaidd a chylchlythyr bwletin, ymweliadau 
allanol, gwaith grŵp ffocws, arolygon a hyd yn oed 
cystadleuaeth ffotograffiaeth. 

1. Cyhoeddodd y Pwyllgor gyfanswm o 14 o fwletinau cylchlythyr ar gyfer 
rhanddeiliaid dros y Bumed Senedd, ac fe fu ar 16 ymweliad i glywed tystiolaeth ar 
gyfer ymchwiliadau mewn gwahanol leoliadau o amgylch y Deyrnas Unedig a 
Brwsel. 

2. Yn 2016, cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad brecwast busnes ym Myd y 
Badau, Bae Caerdydd, fel rhan o ymchwiliad undydd i ddiwygio Ardrethi Busnes. 
Yn 2017 cynhaliodd yr Aelodau ddigwyddiad gweithdy yn yr Amwythig gyda 
chymorth Transport Focus, ochr yn ochr ag arolwg ar-lein mawr, fel rhan o’i 
ymchwiliad i’r fasnachfraint reilffordd newydd. Wrth ystyried datblygu Trafnidiaeth 
Cymru yn y dyfodol, aeth y Pwyllgor i gwrdd â Transport for Greater Manchester, 
Transport for the North ac Awdurdod Cyfun Rhanbarth Dinas Lerpwl. 

3. Ymwelodd yr Aelodau â Glasgow hefyd fel rhan o waith ar Fargeinion 
Dinesig. Roedd y Pwyllgor yn ddiolchgar i’r perchnogion busnes a gymerodd ran 
mewn fideo a wnaed i gyd-fynd â’i adroddiad ar seilwaith digidol. Ac yn 2017 
roedd gan yr Aelodau raglen undydd orlawn o gyfarfodydd ym Mrwsel i lywio ei 
ymchwiliad Gwerthu Cymru i’r Byd.  

4. Yn 2018 ymwelodd yr Aelodau ag ardaloedd Menter Gogledd Cymru, ac 
aethant i Lundain i gwrdd â’r Athro Graham Reid ac arbenigwyr yn 
Ymddiriedolaeth Wellcome, swyddogion Llywodraeth yr Alban yn Scotland House, 
ac Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI). Ar gyfer yr ymchwiliad hwnnw, cynhaliodd y 
Pwyllgor gyfarfod allanol ar gampws Prifysgol De Cymru yn Nhrefforest, ac 
ymwelodd â Chanolfan Ymchwil Canser Cymru yn Ysbyty Athrofaol Cymru. O 
fewn yr amserlen fusnes, bu’r Aelodau yn gwneud ymweliadau yn agosach i’r 
Senedd, gan gynnwys Coleg Caerdydd a’r Fro, Cymdeithasau Adeiladu’r 
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Principality a Nationwide, Uwchgyfrifiadura Prifysgol Caerdydd, Maes Awyr 
Caerdydd a Chanolfan Cynnal a Chadw British Airways. 

5. Cynhaliodd y Pwyllgor wyth digwyddiad rhanddeiliaid yn Senedd Cymru. 
Cawsant eu defnyddio i ymgysylltu’n uniongyrchol â rhanddeiliaid a chasglu barn 
yn fwy anffurfiol, o ran ymholiadau a gynlluniwyd ac i helpu i lywio cyfeiriad 
strategol y rhaglen waith. Yn 2017 cyhoeddodd y Pwyllgor ganlyniad seminarau 
ymgynghori ar Strategaeth Economaidd newydd Llywodraeth Cymru gan 
ddefnyddio Adobe Spark. Roedd gweithdai rhanddeiliaid eraill yn ymwneud ag 
adolygiad yr Athro Diamond o addysg uwch a chyllid myfyrwyr, yr ardoll 
brentisiaethau, seilwaith, adfywio canol trefi a’r Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth 
Gyhoeddus, yn ogystal ag ymgynghori ar flaenoriaethau rhaglen waith y Pwyllgor. 

6. Cynhaliodd y Pwyllgor arolygon a gwaith grŵp ffocws ar gyfer ei ymchwiliad i 
Fynediad at Fancio ac ar effeithiau COVID-19. Hefyd, cynhaliwyd cystadleuaeth 
ffotograffiaeth er mwyn hyrwyddo ymgysylltiad y cyhoedd â gwaith y Pwyllgor ar 
‘Gyflwr y Ffyrdd yng Nghymru’. 

7. Mae’r Pwyllgor yn hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi cynnal a chymryd rhan 
yn ein hymweliadau, cyfarfodydd, grwpiau ffocws a digwyddiadau rhanddeiliaid 
dros y pum mlynedd diwethaf. Mae tîm allgymorth a chyfathrebu’r Senedd wedi 
gweithio’n galed i’n helpu ni i ymgysylltu â’r bobl rydyn ni’n eu gwasanaethu. 
Rydym hefyd yn ddiolchgar i Kate Faragher o BeSpokeSkills am ei gwaith hwyluso 
rhagorol yn y sesiynau i osod ein cyfeiriad strategol a gwella effeithiolrwydd ein 
gwaith craffu. Mae eich holl gyfraniadau a’ch cydweithrediad wedi cryfhau ein 
gallu i ddwyn Llywodraeth Cymru hon i gyfrif a gwasanaethu’r rhai yr ydym yn eu 
cynrychioli fel Aelodau yn well.  
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2. Gwaith Craffu yn y Bumed Senedd 

Mae’r adran hon yn rhoi cefndir cryno o sut y bu’r Pwyllgor yn 
gweithredu trwy’r Bumed Senedd. Yn dilyn hynny bydd 
adrannau sy’n amlinellu materion allweddol a archwiliwyd 
gan y Pwyllgor, wedi’u rhannu yn gylchoedd gwaith yr 
economi, seilwaith, trafnidiaeth a sgiliau. 

Cefndir  

8. Ar ddechrau’r Bumed Senedd, ymgynghorodd Pwyllgor yr Economi, 
Seilwaith a Sgiliau ar beth ddylai ei flaenoriaethau fod, a daeth 49 o ymatebion i 
law i lywio cyfeiriad strategol ei waith. Dros gyfnod 2016-2020, roedd rhaglen 
waith y Pwyllgor yn anelu at gydbwysedd o waith ymchwilio polisi ar draws tair 
elfen ei gylch gwaith – yr economi, seilwaith (seilwaith trafnidiaeth yn bennaf) a 
sgiliau (sydd hefyd yn cynnwys ymchwil ac arloesedd).  

9. Ym mis Mawrth 2020, gorfododd pandemig COVID-19 i atal holl fusnes y 
Senedd dros dro, gan gynnwys busnes Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Yn 
dilyn toriad y Pasg, ailddechreuodd busnes y Pwyllgor, ond lleihawyd nifer y 
cyfarfodydd i bob pythefnos ac fe gawsant eu cynnal trwy fideogynhadledd. O 
dymor yr hydref 2020, cynhaliwyd cyfarfodydd pwyllgor wythnosol unwaith eto, 
ond roeddent yn parhau i gael eu cynnal trwy gyswllt fideo.  

10. O ailddechrau busnes tan ganol hydref 2020, roedd yr Aelodau’n teimlo ei 
bod yn bwysig bod y Pwyllgor yn blaenoriaethu ymateb i argyfwng COVID-19; 
gohiriodd yr Aelodau yr ymchwiliadau a oedd wedi’u cynllunio ac yn lle hynny, 
crëwyd rhaglen waith frys yn canolbwyntio ar effeithiau’r pandemig. Yng nghanol 
yr hydref, er mai’r pandemig oedd blaenoriaeth a ffocws y Pwyllgor o hyd, roedd yr 
Aelodau’n teimlo’n gyfforddus i ailgyflwyno elfen o waith nad oedd yn ymwneud 
â’r pandemig ac i orffen gwaith ymchwilio a gafodd ei atal ym mis Mawrth.  

11. Cyhoeddodd y Pwyllgor dri adroddiad yn ymwneud â’r pandemig: 

▪ Effaith COVID-19: Crynodeb o’r Canfyddiadau Cychwynnol – adroddiad 
byr yn amlinellu pryderon brys oedd gan yr Aelodau ar draws portffolio’r 
Pwyllgor; 

▪ Effaith COVID-19: Sgiliau – canfyddiadau cynnar – ail adroddiad byr yn 
amlinellu’n fanylach bryderon ym maes sgiliau’r portffolio; 
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▪ Adferiad tymor hir o COVID-19 – adroddiad cyfannol manwl ar sut beth 
ddylai adferiad fod ar draws cylch gwaith y Pwyllgor. 

12. Mae rhagor o fanylion am gynnwys pob un wedi’u cynnwys yn yr adrannau 
thematig isod. 

Yr economi 

13. Roedd dyfodol y diwydiant dur yn un o’r materion economaidd proffil uchaf 
ar ddechrau’r Bumed Senedd, a sbardun mawr i hyn oedd pryderon ynghylch 
dyfodol Gwaith Dur Port Talbot. Un o’r darnau cyntaf o waith a wnaeth y Pwyllgor 
oedd sesiwn undydd gyda busnesau, undebau a Llywodraeth Cymru. Yn dilyn y 
sesiwn hon ysgrifennodd y Cadeirydd at Brif Weinidog y DU. Mae pryderon 
ynghylch dyfodol gweithgynhyrchu Cymru, gan gynnwys dur, yn dal i fodoli yn 
enwedig o ganlyniad i’r pandemig, ac fe drafodir hynny yn adroddiad adferiad y 
Pwyllgor. 

14. Mae Ardrethi Busnes wedi bod yn bwnc allweddol o ddiddordeb i’r Pwyllgor 
hwn ers dechrau’r Bumed Senedd. Rhyddhawyd adroddiad cyntaf y Pwyllgor yn 
dilyn ymchwiliad undydd ar Ardrethi Busnes a gynhaliwyd ym mis Hydref 2016. Yn 
fwyaf diweddar, trafododd y Pwyllgor yr angen i ymestyn rhyddhad ardrethi 
busnes i sectorau sydd wedi’u taro’n galed. Ar 3 Mawrth cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru y byddai’n ymestyn y rhyddhad ardrethi busnes ar gyfer sectorau 
hamdden, lletygarwch a manwerthu.  

15. Yn ystod gwanwyn 2017, gan ragweld y byddai Llywodraeth Cymru yn 
datblygu strategaeth economaidd newydd, cynhaliodd y Pwyllgor seminarau a 
chyhoeddodd adroddiad ar rai safbwyntiau ‘lleisiau amgen’ ar yr hyn y gallai’r 
strategaeth ei gynnwys. 

16. Mae’r Pwyllgor wedi bod yn edrych ar bwnc datblygu economaidd 
rhanbarthol yn rheolaidd. Ym mis Tachwedd 2017 cyhoeddodd y Pwyllgor ei 
adroddiad cyntaf ar weithgareddau Bargeinion Dinesig yng Nghymru. Ar y pryd 
dim ond dwy fargen ddinesig oedd yng Nghymru, fodd bynnag, roedd bwrdd 
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn “arwain y ffordd” ar gyfer yr hyn a 
fyddai’n datblygu yn Fargen Dwf Gogledd Cymru yn y pen draw, ac yng 
nghanolbarth Cymru roedd sylw’n troi at yr hyn a fyddai’n dod yn Fargen Dwf 
Canolbarth Cymru. 

17. Wrth i’r Bargeinion ddatblygu, parhaodd y Pwyllgor i ddilyn eu datblygiad a’u 
cynnydd, gan gynnal sesiynau craffu blynyddol gydag arweinwyr pob Bargen. 
Cynhaliwyd y diweddaraf o’r rhain ar 3 Mawrth 2021. 
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18. Yn ogystal â’r Bargeinion Dinesig a Thwf mae’r Pwyllgor wedi edrych ar 
agweddau eraill ar ddatblygiad economaidd rhanbarthol. Yn 2018, bum mlynedd 
ar ôl eu sefydlu, cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ar Ardaloedd Menter. Yn 2020 
cychwynnodd y Pwyllgor ymchwiliad i Dasglu’r Cymoedd; fodd bynnag, 
llwyddodd yr ymchwiliad i gwblhau ei gam ymgynghori yn unig cyn i 
ddigwyddiadau eraill gymryd drosodd a phenderfynodd yr Aelodau ail-
flaenoriaethu i ganolbwyntio ar y pandemig COVID-19. 

19. Hefyd, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gyda Maria-Varinia Michalun, 
awdur adroddiad yr OECD ar ddyfodol datblygu rhanbarthol a buddsoddiad 
cyhoeddus yng Nghymru, ym mis Rhagfyr 2020.  

20. Bu’r Pwyllgor yn craffu ar bolisi ac agwedd Llywodraeth Cymru tuag at 
adfywio yn ystod y Bumed Senedd, gyda Adfywio Canol Trefi: 5 Mlynedd yn 
ddiweddarach ym mis Chwefror 2018. Bu’r Pwyllgor hefyd yn ystyried rôl y rhaglen 
Trawsnewid Canol Trefi mewn perthynas â pholisi Llywodraeth Cymru ar weithio o 
bell yn y dyfodol. 

21. Ym mis Awst 2018 cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad o’r enw Diwydiant 4.0 – 
Dyfodol Cymru. Roedd yr adroddiad hwn yn ystyried y ‘Pedwerydd Chwyldro 
Diwydiannol’, datblygiadau mewn awtomeiddio a deallusrwydd artiffisial. Roedd 
yn edrych ar eu heffaith a’r risgiau a’r cyfleoedd y maent yn eu cyflwyno i Gymru.  

22. Ym mis Medi 2018 cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad Gwerthu Cymru i’r Byd. 
Roedd yr adroddiad hwn yn edrych tuag at y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd 
ac yn archwilio sut y gwnaeth Cymru werthu ei hun i’r Byd o ran twristiaeth, 
addysg, a masnach a mewnfuddsoddi. 

23. Cododd problemau gyda’r defnydd o Orchmynion Prynu Gorfodol wrth 
graffu ar waith Llywodraeth Cymru ar ailddatblygu canol trefi, a theithio llesol, gan 
arwain at adroddiad Pwyllgor ym mis Mehefin 2019. 

24. Gwnaed llawer iawn o waith ymgysylltu â’r cyhoedd gydag ymchwiliad y 
Pwyllgor yn 2019 ar Fynediad at Fancio a chafodd canfyddiadau’r ymchwiliad sylw 
yn y wasg genedlaethol. Roedd yr ymchwiliad yn edrych ar effaith llai o fynediad 
at arian parod a changhennau banc ar unigolion, busnesau a chymunedau; 
materion arwyddocaol yn sgil allgáu digidol; a chymorth Llywodraeth Cymru i 
Fanc Cymunedol newydd arfaethedig, Banc Cambria. Mae sawl mater a nodwyd 
yn yr adroddiad, er enghraifft symud i daliadau heb arian parod, wedi cyflymu’n 
fawr yn sgil y pandemig. 

25. Caffael – Gwnaeth y Pwyllgor argymhellion eang i Lywodraeth Cymru yn 
2020 ar rôl Caffael Cyhoeddus yn yr Economi Sylfaenol a chraffu ar y cynnydd o 
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ran ymateb i hyn, a bydd adolygiad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol - Caffael 
Llesiant yng Nghymru - yn bwysig yn y Chweched Senedd i helpu i ysgogi adferiad 
economaidd teg a gwyrdd. 

26. Fel y soniwyd eisoes, ym mis Mawrth 2020, gorfodwyd i atal busnes y 
Pwyllgor dros dro yn sgil pandemig COVID-19. Pan ailddechreuodd busnes, 
cychwynnodd y Pwyllgor ar raglen waith frys yn canolbwyntio ar effeithiau’r 
pandemig. Ym mis Mehefin 2020 cyhoeddodd y Pwyllgor grynodeb o 
ganfyddiadau cychwynnol.  

27. Edrychodd yr adroddiad ar yr ymateb cychwynnol, beth ddylai ddigwydd 
nesaf, gan dynnu sylw at fylchau mewn cymorth busnes a phryderon diogelwch 
yn y gweithle. Dau fater allweddol o’r adroddiad hwnnw sy’n parhau i fod yn 
berthnasol iawn yw cymorth sector-benodol a monitro a gwerthuso’r ymateb. 

28. Dywedodd Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wrth y 
Pwyllgor ei fod am ‘adeiladu’n ôl yn well’ yn dilyn y pandemig. Penderfynodd yr 
Aelodau gychwyn ar archwiliad ar raddfa fawr o’r hyn y dylai hynny ei olygu ar 
draws cylch gwaith cyfan y Pwyllgor. 

29. Ar 3 Mawrth 2021 cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad cynhwysfawr ar 
Adferiad Tymor Hir o COVID-19. Gyda thros 60 o dudalennau a 53 o argymhellion, 
hwn oedd yr adroddiad hiraf a gyhoeddodd y Pwyllgor. Dylid darllen yr adroddiad 
yn ei chyfanrwydd, ond o safbwynt economaidd roedd yn nodi:  

▪ sut y dylid defnyddio cyllid ailadeiladu i adfywio ac ail-arfogi economi 
Cymru, gan ddefnyddio adferiad i fynd i’r afael â rhai materion endemig 
a wynebodd Cymru cyn y pandemig, ond hefyd hyrwyddo adferiad 
gwyrdd a pharatoi’r economi ar gyfer y dyfodol; 

▪ cymorth parhaus a fydd ei angen ar sectorau y mae’r pandemig yn 
effeithio'n benodol arnynt; 

▪ sut i sicrhau cydraddoldeb yn yr adferiad; ac 

▪ yr hyn y mae angen i Lywodraeth Cymru ei wneud er mwyn rhoi diwedd 
ar y cynnydd enfawr mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc. 

30. Yn ystod y cyfnod clo cyntaf yng Nghymru roedd tua 40 y cant o bobl yn 
gweithio gartref. Arweiniodd yr ‘arbrawf mawreddog’ hwn at lai o dagfeydd a 
llygredd aer yn ogystal ag enillion economaidd-gymdeithasol i rai. I gadw’r enillion 
hyn, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru uchelgais i gael 30 y cant o weithwyr yn 
parhau i weithio o’u cartref neu’n agos atynt a hynny’n rheolaidd. O ganlyniad i’r 
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uchelgais hon, penderfynodd y Pwyllgor gynnal ymchwiliad - Gweithio o Bell: y 
Goblygiadau i Gymru.  

31. Roedd yr Aelodau’n ymwybodol bod y polisi wrthi’n cael ei ddatblygu, felly 
cynlluniwyd yr ymchwiliad i fod yn ddarn byr o waith a fyddai’n canolbwyntio ar 
ddatblygu polisi ac ehangu’r sylfaen dystiolaeth. Edrychodd yr ymchwiliad ar 
effeithiau cadarnhaol a negyddol mwy o weithio o bell ar draws nifer o feysydd, 
ynghyd ag edrych ar ddatblygu hybiau ar gyfer gweithio o bell. Hefyd 
comisiynodd y Pwyllgor bapurau academaidd, sydd ar gael yn Saesneg yn unig, ar 
y pwnc: “Remote working – spatial implications in Wales” a “Outlining the 
contours of the ‘great homeworking experiment’ and its implications for Wales”.  

Seilwaith 

32. Yn 2016 craffodd y Pwyllgor ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sefydlu 
Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru, i gael eglurder i randdeiliaid ar sut y 
byddai’n cael ei ddatblygu ac i ddylanwadu ar ddatblygiad polisi. Ym mis Ionawr 
2017, cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ar y mater, gan gynnwys argymhelliad y 
dylai’r cadeirydd fod yn destun gwrandawiad cyn penodi gyda’r Pwyllgor 
perthnasol yn y Senedd.  

33. Derbyniodd y Llywodraeth yr argymhelliad hwn ac ar 7 Mehefin 2018 
cynhaliodd y Pwyllgor wrandawiad cyn penodi gyda’r ymgeisydd a oedd yn cael ei 
ffafrio ar gyfer y Cadeirydd, John Lloyd Jones. Yna cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau 
craffu pellach gyda’r Comisiwn ar ei ddatblygiad a’i ganfyddiadau cychwynnol.  

34. Gohiriwyd gwrandawiad cyn penodi disgwyliedig pellach ar gyfer Cadeirydd 
newydd y Comisiwn ar ôl i benodiad y Cadeirydd presennol gael ei estyn hyd at 
ddiwedd y Bumed Senedd, ond ysgrifennodd y Pwyllgor at  y Gweinidog Tai a 
Llywodraeth Leol ym mis Awst 2019 i amlinellu pryderon ynghylch cyfeiriad 
strategol y Comisiwn a’i ddisgwyliadau yn y dyfodol ar gyfer statws a 
swyddogaethau’r Comisiwn a rôl y Cadeirydd. Ni chynhaliodd y Pwyllgor sesiwn 
graffu gyda’r Comisiwn ar ei Adroddiad Blynyddol 2020 oherwydd pwysau yn 
gysylltiedig â COVID-19. 

35. Roedd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn 
arwain y cyfrifoldeb dros graffu ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft, cyn 
ei gyhoeddi fel Dyfodol Cymru: y cynllun cenedlaethol 2040. Fodd bynnag, 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau oedd yn gyfrifol am graffu ar y materion 
seilwaith. 
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36. Roedd cysylltedd a chau’r rhaniad digidol yn ganolbwynt trwy gydol y 
Bumed Senedd, gydag adroddiadau ar Seilwaith Digidol yng Nghymru ym mis 
Medi 2017, a Diweddariad ar y Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol ym mis 
Ionawr 2019. Roedd cysylltedd band eang a chynhwysiant digidol yn faterion 
allweddol yn adroddiadau’r Pwyllgor ar Fynediad at Fancio a Gweithio o Bell, a 
chraffwyd ar waith Gweinidogion o ran eu dull, yn fwyaf diweddar ar 24 Chwefror 
2021. 

37. Er bod tai yn dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 
Leol a Chymunedau yn bennaf, cyflwynodd y Pwyllgor adroddiad Rhwystrau sy’n 
wynebu cwmnïau bach sy’n adeiladu tai  ym mis Ebrill 2020, a gwnaed gwaith ar 
y cyd â’r Pwyllgor Cyllid ar Daliadau cadw yn y sector adeiladu.  

Trafnidiaeth 

38. Mae’r Pwyllgor wedi canolbwyntio ar lywodraethu trafnidiaeth a threfniadau 
cyflenwi, gan graffu ar uchelgais Llywodraeth Cymru i gael rhwydwaith 
trafnidiaeth integredig, ac ar ei dull strategol o ddatgarboneiddio trafnidiaeth a 
chreu newid moddol, gan gynnwys trwy hyrwyddo teithio llesol.  

39. Roedd datgarboneiddio trafnidiaeth a chyflawni newid moddol yn ganolog i 
ymchwiliad eang ac adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020. 
Rhagflaenwyd hyn gan argymhellion y Pwyllgor ar Seilwaith Gwefru Cerbydau 
Trydan ym mis Hydref 2019. Yn fwyaf diweddar, mae Adroddiad y Pwyllgor ar 
Adferiad Tymor Hir o COVID-19 yn cynnwys pedwar argymhelliad ar gyfer 
blaenoriaethau Adferiad Trafnidiaeth.  

40. Roedd dyfodol gwasanaethau rheilffordd yn flaenoriaeth i’r Bumed Senedd. 
Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad Ar y trywydd iawn? 
Masnachfraint y Rheilffyrdd a Metro De Cymru. Dangosodd y Pwyllgor 
ddiddordeb mawr yn Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol, gan adrodd ar ei 
gylch gwaith arfaethedig, ei swyddogaethau a’i drefniadau llywodraethu yn y 
dyfodol ym mis Mai 2019. Yn dilyn yr adroddiad cafwyd sesiwn graffu rheolaidd ar 
waith Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, yn ogystal â sesiynau 
tystiolaeth gyda Phrif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru, Keolis Amey, a Network 
Rail. Digon sigledig oedd dechrau masnachfraint newydd Trafnidiaeth Cymru yn 
2018, a chyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ar Amharu ar y Rheilffyrdd yn ystod yr 
Hydref 2018 ym mis Mai 2019. Er bod rhai mesurau perfformiad wedi gwella, gan 
gynnwys delio â phroblemau sy’n gysylltiedig â’r hydref, roedd y fasnachfraint yn 
llawn problemau gorlenwi nes i’r pandemig leihau nifer y teithwyr yn sylweddol.  
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41. Roedd bwriad i’r gwasanaethau bysiau gael ei ailwampio yn sgil 
deddfwriaeth arfaethedig a chyflawni’r Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru). Roedd y 
rhain i ddechrau yn rhan o gynigion deddfwriaethol ehangach yn y Papur Gwyn 
Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus, a oedd hefyd yn cynnwys ‘Cyd-awdurdodau 
Trafnidiaeth’ a diwygiadau i drwyddedu Tacsi a Cherbydau Llogi Preifat (gweler yr 
adran ddeddfwriaeth). Ymgynghorodd y Pwyllgor â rhanddeiliaid ac ymatebodd 
i’r Papur Gwyn.  

42. Mae Trafnidiaeth Cymru, sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru, yn hollbwysig o ran 
darparu rhwydwaith integredig, ac mae’n ehangu ei rôl yn sylweddol i gynnwys 
gwaith ar wasanaethau bysiau, priffyrdd, teithio llesol, modelu trafnidiaeth a 
chyflawni strategaeth a chynllunio trafnidiaeth. Bydd ei berthynas â chyrff 
strategol llywodraeth leol, y Cyd-bwyllgorau Corfforaethol sydd wedi’u deddfu yn 
Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, yn hanfodol. Yr hyn na 
ragwelwyd cyn i COVID-19 effeithio ar wasanaethau mor ddramatig oedd, erbyn 
mis Chwefror 2021, y byddai Trafnidiaeth Cymru hefyd wedi cymryd drosodd 
gweithrediadau rheilffyrdd Cymru a’r Gororau fel “gweithredwr dewis olaf”, ac y 
byddai Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwasanaethau bysiau drwy’r Bws Cynllun 
Brys (marc II). Mae’r Pwyllgor wedi craffu ar y datblygiadau hyn hyd at ddiwedd y 
tymor hwn o’r Senedd a byddant yn flaenoriaeth i’r pwyllgor olynol sy’n gyfrifol am 
y portffolio trafnidiaeth. 

43. Bu’r Arglwydd Burns yn briffio’r Pwyllgor ym mis Chwefror 2020 ac ar 3 
Chwefror 2021 sefydlwyd Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWTC) yn 
dilyn penderfyniad y Prif Weinidog i beidio â bwrw ymlaen â Ffordd Liniaru’r M4. 
Bydd angen i’r Chweched Senedd graffu ar y gwaith o weithredu argymhellion 
SEWTC.  

44. Roedd ymchwiliad y Pwyllgor yn 2018 i Gyflwr y Ffyrdd yng Nghymru yn 
cynnwys cystadleuaeth ffotograffiaeth boblogaidd ‘tyllau yn y ffordd’ – agwedd 
ysgafn ar bwnc difrifol i ddefnyddwyr ffyrdd Cymru. Mae nifer o’r materion a 
ystyriwyd yn yr Adroddiad yn parhau i fod yn bwysig, gan gynnwys sut mae 
awdurdodau priffyrdd yn sicrhau gwerth am arian wrth ddarparu rhaglenni cynnal 
a chadw, a sicrhau bod y Cynllun Cyflawni Cenedlaethol newydd ar gyfer 
Trafnidiaeth yn cynnwys cyfres glir o brosiectau mawr yn yr arfaeth. 

45. Mae perchnogaeth Llywodraeth Cymru ar Faes Awyr Caerdydd wedi bod yn 
eitem sy’n destun gwaith craffu rheolaidd. Yn fwyaf diweddar, gwahoddodd y 
Cadeirydd Aelodau’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i ymuno â sesiwn Pwyllgor yr 
Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 10 Mawrth 2021 i graffu ar becyn cymorth y Maes 
Awyr a gyhoeddwyd yr wythnos flaenorol. 
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Sgiliau, ymchwil ac arloesedd 

Sgiliau 

46. Y darn mawr cyntaf o waith ar sgiliau a wnaeth y Pwyllgor oedd yr 
Ymchwiliad i’r Ardoll Brentisiaethau yng Nghymru a adroddodd ym mis Mawrth 
2017. Mae’r Ardoll yn dâl o 0.5 y cant ar filiau cyflog cyflogwyr mawr. Mae’r ardoll 
yn berthnasol ledled y DU ac edrychodd yr ymchwiliad yn benodol ar yr effaith ar 
Gymru, ac ar faterion trawsffiniol. Ym mis Awst 2018 cyhoeddodd y Pwyllgor 
adroddiad dilynol Yr Ardoll Brentisiaethau: Flwyddyn yn Ddiweddarach. 

47. Roedd prentisiaethau yn thema allweddol yng ngwaith sgiliau'r Pwyllgor, gan 
gynnwys gradd-brentisiaethau. Ym mis Chwefror 2018 cyhoeddodd y Pwyllgor 
adroddiad Prentisiaethau yng Nghymru a oedd yn adeiladu ar rai o’r materion 
nad oeddent yn ymwneud â’r ardoll a nodwyd yn yr ymchwiliad blaenorol ar yr 
ardoll brentisiaethau, ac a oedd hefyd yn dilyn adroddiad gan y Pwyllgor Menter a 
Busnes o’r Pedwerydd Cynulliad o’r un enw.  

48. Yn ystod y Bumed Senedd cynigiodd Llywodraeth Cymru Fil Addysg, 
Hyfforddiant ac Ymchwil Ôl-orfodol (PCET) (a oedd yn fwy adnabyddus fel y Bil 
Addysg Drydyddol ac Ymchwil). Er mwyn cael gwell sail craffu ar y Bil, ac i graffu ar 
weithgarwch ymchwil ac arloesedd prifysgolion a ariennir gan Lywodraeth Cymru 
a sut mae’n cysylltu â busnesau, fe gynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad ar Ymchwil 
ac Arloesedd yng Nghymru a adroddodd ym mis Mehefin 2019. Cafodd cynlluniau 
ar gyfer y Bil eu rhoi o’r neilltu yn y pen draw o ganlyniad i COVID-19, gan ei fod yn 
cael ei gyhoeddi fel bil drafft ar gyfer ymgynghori. Fodd bynnag, mae’r adroddiad 
yn dal i fod yn ddadansoddiad defnyddiol o’r dirwedd ymchwil ac arloesedd yng 
Nghymru ac mae’r heriau a’r cyfleoedd a grybwyllir yn yr adroddiad yn parhau i 
fod yn fwy perthnasol nag erioed gyda diwedd ar gyllid yr UE bellach yn agosáu. 

49. Ym mis Hydref 2019 cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad Partneriaethau 
Sgiliau Rhanbarthol (RSPs). Roedd gan yr Aelodau ddiddordeb mawr yng 
ngweithgareddau’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol a’r cysylltiad rhyngddynt a 
diwydiant. O ystyried eu rôl allweddol yn y system sgiliau, a’u dylanwad dros gyfran 
fawr o ddarpariaeth addysg bellach a phrentisiaeth, daeth Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol yn nodwedd reolaidd o waith craffu’r Pwyllgor ar sgiliau.  

50. Ym mis Tachwedd 2020 clywodd y Pwyllgor gan bob Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol ynghylch eu rôl yn adferiad o bandemig COVID-19. Trafodir hyn 
ymhellach isod, ac roedd yr Aelodau’n pryderu am y diffyg cyllideb ar gyfer 
pedwaredd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru a addawyd yng 
nghyllideb 2021/22. Pan ofynnwyd iddo am hyn yn sesiwn graffu’r Pwyllgor 
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dywedodd y Gweinidog y byddai’n dod o hyd i’r cyllid. Roedd y Pwyllgor hefyd yn 
pryderu nad oedd rhanddeiliaid yn deall y partneriaethau yn dda ac nad oedd 
ganddynt yr adnoddau na’r gallu i gynnal y math o ddadansoddiad o’r farchnad 
lafur y teimlwyd yr oedd ei angen. 

51. Ar ddiwedd 2019 lansiodd y Pwyllgor ymchwiliad i Radd-Brentisiaethau. 
Cafodd yr ymchwiliad ei ohirio yn sgil atal busnes a phenderfyniad y Pwyllgor i 
ganolbwyntio ar y pandemig. Pan gafodd busnes ei atal roedd y Pwyllgor wedi 
cwblhau ei waith o gasglu tystiolaeth ac wedi ymweld â Champws Gwyddor 
Data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i gwrdd â grŵp o brentisiaid gradd, ond nid 
oeddent wedi gallu cymryd tystiolaeth gan y Llywodraeth. Ym mis Tachwedd 
2020, unwaith yr oedd yr Aelodau’n teimlo ei bod yn briodol ailgychwyn gwaith 
nad oedd yn waith COVID-19, cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ar yr ymchwiliad. 

52. Roedd lles prentisiaid a phobl sy’n gadael addysg, a pharhad y ddarpariaeth 
sgiliau, yn bryder allweddol i’r Aelodau yn nyddiau cynnar pandemig COVID-19. Er 
mai mater o bob un yn torchi ei lewys oedd hi mewn rhai sectorau, yn enwedig ar 
gyfer prentisiaid iechyd a gofal cymdeithasol, roedd prentisiaid eraill ar ffyrlo neu 
wedi eu hadleoli ac roedd eu dyfodol yn ansicr iawn – roedd y ddau beth hyn yn 
cyflwyno heriau difrifol i iechyd a lles y myfyriwr a chyrhaeddiad eu prentisiaeth. 
Roedd y Pwyllgor hefyd wedi clywed tystiolaeth bryderus am gynnydd uchel 
mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc ac ynghylch erydiad sgiliau a seilwaith 
hyfforddi. I’r perwyl hwn, cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad Effaith COVID-19: 
Sgiliau – Canfyddiadau Cynnar ym mis Mehefin 2020. 

53. Fel yr amlinellwyd uchod, penderfynodd yr Aelodau gynnal ymchwiliad 
cyfannol i sut y dylid adfer o COVID-19 ar draws portffolio’r Pwyllgor. Cafodd yr 
adroddiad ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2021 ac o safbwynt sgiliau, ac ymchwil ac 
arloesedd amlygwyd y canlynol: 

▪ Sut y gall adferiad a arweinir gan sgiliau adfywio ac ail-arfogi’r economi; 

▪ Pwysigrwydd buddsoddiad ymchwil ac arloesi mewn adferiad, gan 
gynnwys sut y gall hyn gryfhau gwydnwch i addasu i siociau yn y 
dyfodol; 

▪ Sut y gall sgiliau gefnogi adferiad gwyrdd a diogel at y dyfodol; 

▪ Pwysigrwydd sicrhau bod cyfleoedd hyfforddi ar gael i bawb, waeth 
beth fo’u cefndir, ac annog pobl i gymryd cyfleoedd hyfforddi a fydd yn 
arwain at swyddi mewn meysydd lle mae pobl fel nhw yn cael eu 
tangynrychioli. 
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Perthynas Cymru â’r UE/Cymru ar ôl Brexit 

54. Yn ystod y Bumed Senedd arweiniodd y Pwyllgor Materion Allanol a 
Deddfwriaeth Ychwanegol waith ar Borthladdoedd a Masnach gan ei fod yn 
ymwneud â pherthynas y DU â’r UE ac effaith Brexit ar Borthladdoedd Cymru. Pan 
godwyd materion yn ystod gwaith craffu’r Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, 
cawsant eu nodi mewn gohebiaeth â Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a 
Gogledd Cymru. Mae’r Pwyllgor wedi bod yn monitro datblygiad Fframweithiau 
Cyffredin sy’n dod o fewn ei gylch gwaith, yn bennaf mewn perthynas â thaliadau 
hwyr a chaffael cyhoeddus. Mater i’r Chweched Senedd fydd craffu ar 
fframweithiau terfynol a goblygiadau i Gymru. 

Eitemau craffu rheolaidd fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 16.1 

55. Mae gwaith craffu’r Pwyllgorau, fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 16.1 (i), o 
“wariant, trefniadau cyllido, gweinyddiaeth a pholisi’r Llywodraeth Cymru a’r cyrff 
cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi” wedi cynnwys: 

▪ Craffu cyffredinol ar waith Gweinidogion bob tymor; 

▪ Archwilio cyllideb yn ystod y flwyddyn ac yn flynyddol; 

▪ Craffu blynyddol ar waith Banc Datblygu Cymru; 

▪ Craffu ar flaenoriaethau Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru a 
gwrandawiadau cyn penodi ar gyfer unrhyw Gadeiryddion a benodir. 
Mae rhagor o fanylion yn yr adran seilwaith uchod. 
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3. Deddfwriaeth a gyfeiriwyd at y Pwyllgor 

Cyfeiriwyd swm cymharol fechan o ddeddfwriaeth at y 
Pwyllgor. Yr unig Fil Senedd oedd y Bil Gwasanaethau Bysiau 
(Cymru), a gafodd ei dynnu’n ôl wedi hynny gan y 
Llywodraeth oherwydd COVID-19.  

Y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) 

56. Cyflwynwyd y Bil gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ar 
16 Mawrth 2020 a’i anfon i'r Pwyllgor i graffu arno. Amcan y polisi oedd darparu 
ystod well o offer i awdurdodau lleol i’w defnyddio wrth gynllunio a darparu 
gwasanaethau bysiau lleol yn eu hardal, a gwella’r wybodaeth sydd ar gael am 
wasanaethau bysiau. 

57. Gwnaeth y Bil ddarpariaeth ar gyfer creu Cynlluniau Partneriaeth Cymru 
(WPS), Cynlluniau Masnachfreinio Cymru (WFS), ac i awdurdodau lleol redeg eu 
gwasanaethau bysiau eu hunain. Byddai awdurdodau lleol yn gallu defnyddio 
unrhyw un neu bob un o’r opsiynau hyn i wella gwasanaethau bysiau yn eu hardal. 
Ceisiodd y Bil hefyd ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr ddarparu data am 
wasanaethau bysiau lleol (‘data agored’) y gellid eu defnyddio i roi mynediad i’r 
cyhoedd at wybodaeth fwy cyson, dibynadwy a chyfoes am wasanaethau bysiau. 
Ceisiodd hefyd roi’r pŵer i awdurdodau lleol ofyn am wybodaeth, gan gynnwys 
data ar brisiau, refeniw a theithwyr, gan weithredwyr bysiau ar lwybrau y maent yn 
cynnig eu newid neu eu tynnu’n ôl. 

58. Gohiriwyd y gwaith craffu ar y Bil oherwydd y pandemig, ac ar 1 Ebrill 2020 
cyhoeddodd y Prif Weinidog ddatganiad ysgrifenedig ar ddull y Llywodraeth o 
ymdrin â deddfwriaeth yn dilyn yr achosion o COVID-19. Ni chafodd y Bil ei 
flaenoriaethu ar gyfer dilyniant ond roedd yn parhau i fod o dan adolygiad 
parhaus. Ar 15 Gorffennaf 2020, hysbysodd Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a 
Gogledd Cymru, sy’n gyfrifol am y Bil, fod y Bil yn cael ei dynnu'n ôl yn unol â 
Rheol Sefydlog 26.79. 

Gwaith Craffu ar ôl Deddfu ar Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 

59. Roedd craffu ar ôl deddfu ar sut roedd y Ddeddf yn cael ei gweithredu yn 
adeiladu ar waith craffu cychwynnol a wnaed gan y Pwyllgor Menter a Busnes 
blaenorol yn y Pedwerydd Cynulliad (Teithio Llesol: dechrau’r daith - Chwefror 
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2016.) Roedd y gwaith hwn yn cynnwys gweithgarwch ymgysylltu â grwpiau 
ffocws, arolwg a ffilm fer, ac adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2017. 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 

60. Adroddodd y Pwyllgor ar saith Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. 
Roedd pump ar ddeddfwriaeth y DU yn ymwneud ag ardrethi annomestig (h.y. 
cyfraddau busnes), gan gynnwys symud dyddiadau ailbrisio yn dilyn COVID-19. 
Roedd un arall ar orfodi towtio tocynnau yn ymwneud â Bil Gemau’r Gymanwlad 
Birmingham, ac roedd un yn ymwneud â darpariaethau yn y Bil Gwasanaethau 
Ariannol yn ymwneud â rheoli dyled a chyngor.  

61. Roedd y Pwyllgor yn fodlon bod yr holl Femoranda yr adroddodd arnynt yn 
ymwneud â Biliau a oedd yn darparu at ddibenion o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd. Felly, nid oedd y Pwyllgor yn gwrthwynebu i’r Senedd 
gymeradwyo’r Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol a oedd yn gysylltiedig ag 
unrhyw un ohonynt. 
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Ochr chwith, brig: Lansio’r Adroddiad Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yng Ngholeg 
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Yn y canol: Aelodau’r Pwyllgor yn ymweld â Chanolfan Cynnal a Chadw British Airways 
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Nhreganna.  
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4. Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd 

Ar sail ei waith ymchwiliadau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid 
yn ystod y Bumed Senedd, mae’r Pwyllgor o’r farn bod y 
materion a nodir isod yn flaenoriaethau pwysig i Bwyllgor(au) 
olynol y Chweched Senedd. 

Yr Economi 

Datblygu economaidd ac adfywio 

▪ Datblygu Economaidd Rhanbarthol a buddsoddiad mewn economïau 
rhanbarthol. Mae yna lawer o weithredwyr a llawer o bolisïau yn y gofod 
datblygu economaidd rhanbarthol. Bydd datblygiad parhaus y 
Bargeinion Dinesig a Thwf, yn enwedig y Bargeinion a gymeradwywyd 
yn y Bumed Senedd, yn bwysig.  

▪ Bydd sut mae polisïau a seilwaith datblygu economaidd rhanbarthol 
Llywodraeth Cymru yn rhyngweithio ag agenda codi’r gwastad 
Llywodraeth y DU yn fater pwysig. Byddai hyn yn cynnwys disodli cyllid 
yr UE gyda’r Gronfa Ffyniant Gyffredin, Cronfa Adnewyddu Cymunedol y 
DU, y Gronfa Codi’r Gwastad a’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol. 
Byddai hefyd yn ymdrin â datblygu a gweithredu’r Cyd-bwyllgorau 
Corfforaethol a’u rôl wrth hyrwyddo lles economaidd. 

▪ Gweithredu Adroddiad yr OECD ar Ddyfodol Datblygu Rhanbarthol a 
Buddsoddiad Cyhoeddus yng Nghymru. 

▪ Adfywio Canol Trefi a Chymunedau: Trawsnewid Canol Trefi; Tasglu’r 
Cymoedd a chefnogi’r cymunedau sydd wedi’u gadael ar ôl fwyaf. 

Adferiad COVID-19 

▪ Fel y trafodwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, cyhoeddodd y 
Pwyllgor adroddiad ar adferiad COVID gan nodi dull manwl a chyfannol 
o ailfywiogi ac ail-arfogi economi Cymru. Mae’r adroddiad hwn yn tynnu 
sylw at sawl risg a chyfleoedd y bydd angen eu cymryd a mynd i’r afael â 
nhw yn nhymor nesaf y Senedd gan gynnwys: 
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▪ Cefnogi sectorau sydd wedi’u taro’n galed gan gynnwys 
twristiaeth, lletygarwch, diwylliant/celfyddydau a gwallt a 
harddwch; 

▪ Mynd i’r afael â’r cynnydd o’n blaenau mewn diweithdra ymhlith 
pobl ifanc er mwyn atal cenhedlaeth wedi’i chreithio; 

▪ Cydraddoldeb yn yr adferiad, sicrhau nad oes unrhyw un yn cael 
ei adael ar ôl ond hefyd yn defnyddio’r adferiad i hyrwyddo 
nodau cydraddoldeb; 

▪ Hyrwyddo adferiad gwyrdd; a 

▪ Dyfodol manwerthu o ganlyniad i’r newidiadau mewn 
ymddygiad yn ystod y pandemig. 

Dyfodol diwydiant a gwaith 

▪ Dyfodol gweithgynhyrchu i Gymru - cefnogaeth barhaus i ddiwydiant 
gweithgynhyrchu Cymru, ac argymhellion a wnaed yn adroddiad y 
Pwyllgor ar Adferiad tymor hir o COVID-19 ar gefnogaeth i sectorau yr 
effeithir arnynt yn yr hirdymor gan gynnwys awyrofod a dur. 

▪ Cyfleoedd a’r risgiau parhaus o fwy o Awtomeiddio ac AI. 

▪ Gweithio o Bell: Goblygiadau i Gymru - symud ymlaen gyda chyfeiriad a 
gweithrediad polisi gweithio o bell ac effeithiau economaidd-
gymdeithasol hynny, gan gynnwys ymateb i’r 15 argymhelliad yn 
adroddiad y Pwyllgor y cafwyd dadl arno ar 17 Mawrth 2021.  

▪ Y rhyngweithio rhwng gofalu a chyflogaeth, gan gynnwys magu plant a 
gofal di-dâl. Yn y Bumed Senedd, cyhoeddodd y Pwyllgor 
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau adroddiad ar rianta a 
chyflogaeth, sef mater sy’n pontio cylch gwaith y ddau Bwyllgor. Wrth i 
weithio o bell gael ei sefydlu, bydd mwy o ryddid i bobl gydbwyso gofal 
a gwaith ond gall hynny hefyd roi mwy o ddisgwyliadau yn enwedig ar 
fenywod gan eu bod ar hyn o bryd yn ymgymryd â’r rhan fwyaf o’r 
gwaith gofalu. 

▪ Gwaith teg - craffu ar y gwaith o weithredu argymhellion y Comisiwn 
Gwaith Teg a mynd i'r afael â materion Gwaith Teg sy’n deillio o’r 
pandemig. 
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Yr economi sylfaenol a chaffael cyhoeddus 

▪ Cefnogi’r Economi Sylfaenol gan gynnwys rhaglenni ac unrhyw 
ddeddfwriaeth arfaethedig i gryfhau a chefnogi rôl caffael cyhoeddus i 
ysgogi gwerth cymdeithasol a chefnogi cadwyni cyflenwi lleol.  

▪ Yn ogystal â rhan o’r economi sylfaenol mae rôl caffael cyhoeddus yn 
fwy cyffredinol yn cynnwys cryfhau sgiliau caffael y sector cyhoeddus 
yng Nghymru a hyrwyddo statws y proffesiwn caffael. 

Gyrwyr economaidd eraill 

▪ Diwygio Ardrethi Busnes - cynnydd a goblygiadau i Gymru. 

▪ Mynediad at Fancio - craffu ar gefnogaeth Llywodraeth Cymru i Banc 
Cambria, yn dilyn adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn 
2019 a mapio’r dirywiad mewn mynediad at ganghennau arian parod a 
banciau yng Nghymru ac effaith hynny ar bobl a chymunedau. 

Seilwaith 

▪ Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru – ei statws yn y dyfodol, ei rôl, 
ei gyfeiriad strategol a’i arweinyddiaeth. 

▪ Cynllunio Gofodol Strategol: Dyfodol Cymru: y cynllun cenedlaethol 
2040 a datblygu Cynlluniau Datblygu Strategol gan awdurdodau lleol a 
Chyd-bwyllgorau Corfforaethol (cyfeiriwyd y cyfrifoldeb am graffu ar y 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig ond Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a 
Sgiliau fu’n craffu ar y materion seilwaith). 

▪ Cau’r rhaniad digidol, yn benodol y cwestiynau canlynol:  

▪ Band eang gwibgyswllt - sut y gall Cymru ddal i fyny â 
chyfartaledd y DU? 

▪ Pa mor agos at 100 y cant ddylai Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU geisio cael signal band eang cyflym iawn? 

▪ A yw Llywodraeth y DU yn gwneud digon i wella signal band 
eang yng Nghymru, o ystyried bod telathrebu yn fater a gadwyd 
yn ôl? 
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▪ A fydd angen trydydd cynllun seilwaith band eang ar raddfa fawr 
wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru? 

▪ A yw Llywodraeth Cymru yn gwneud digon gyda’i ysgogiadau 
datganoledig (e.e. cynllunio ac ardrethi busnes) i wella’r 
amgylchedd masnachol ar gyfer seilwaith telathrebu?  

Trafnidiaeth 

▪ Blaenoriaethau Adferiad COVID-19 – fel y nodir yn adran Adferiad 
Trafnidiaeth yn adroddiad y Pwyllgor ar Adferiad Tymor Hir o COVID-19. 

▪ Strategaeth Drafnidiaeth a chyflawni Cynlluniau Trafnidiaeth 
Cenedlaethol a Rhanbarthol. 

▪ Cynnydd ar ddatgarboneiddio targedau trafnidiaeth; cyflawni newid 
ymddygiad a newid moddol. 

▪ Craffu ar lywodraethu, cylch gwaith a swyddogaethau Trafnidiaeth 
Cymru, e.e. cyfrifoldeb am deithio llesol; bysiau; modelu trafnidiaeth; 
llywodraethu a darparu tair rhaglen Metro Cymru; cefnogi’r gwaith o 
ddatblygu a gweithredu Strategaeth Trafnidiaeth Cymru; a’i berthynas 
â’r Cyd-bwyllgorau Corfforaethol. 

▪ Dyfodol gwasanaethau rheilffyrdd – gan gynnwys craffu ar 
weithrediadau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru gwladoledig, 
blaenoriaethau seilwaith rheilffyrdd; cyflwyno’r rhaglenni Metro; a 
chanlyniad Adolygiad Rheilffordd Williams. 

▪ Dyfodol gwasanaethau bysiau – gweithredu Cynllun Argyfwng Bysiau II 
a’r angen am fodelau ariannu newydd a deddfwriaeth. 

▪ Cynnydd gyda diwygio trwyddedu tacsi a llogi preifat. 

▪ Datblygiad y Cyd-bwyllgorau Corfforaethol a’u rôl wrth ddarparu 
rhwydwaith trafnidiaeth integredig (gweler yr economi hefyd). 

▪ Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru yn gweithredu argymhellion 
SEWTC. 

▪ Cynnydd wrth weithredu Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. 

▪ Diogelwch ar y Ffyrdd, gan gynnwys cynnydd cynlluniau peilot terfyn 
20mya a deddfwriaeth arfaethedig. 
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▪ Maes Awyr Caerdydd – craffu ar y cynllun achub ac adfer a gyhoeddwyd 
ym mis Mawrth 2021. 

Sgiliau ac ymchwil ac arloesedd 

▪ Mae adroddiad y Pwyllgor ar Adferiad Tymor Hir o COVID-19 yn nodi 
gweledigaeth o adferiad dan arweiniad sgiliau.  

▪ Ni wnaeth Llywodraeth Cymru weithredu argymhellion Adolygiad Reid 
yn y Bumed Senedd yn llawn. Mae’n hysbys bod ymchwil ac arloesedd 
yn sbardun allweddol o ran cynhyrchiant a bydd ganddynt rôl 
hollbwysig yn adferiad COVID-19, ond eto maent yn wynebu heriau 
sylfaenol yng Nghymru oherwydd diwedd cyllid yr UE. Diffyg dull 
strategol ar gyfer ymchwil ac arloesedd yng Nghymru. Mae’r Pwyllgor yn 
pryderu efallai na fydd Llywodraeth Cymru yn deall yn llawn gyfanswm 
ei lefelau a’i meysydd gwariant ei hun ar y gweithgareddau hyn gan na 
ddarparwyd y wybodaeth hon yn y datganiadau cyllideb. 

▪ Ailddatblygu’r Cynllun Cyflogadwyedd a rhaglenni cymorth 
Cyflogadwyedd gyda phwyslais penodol ar effeithiolrwydd y rhaglen 
cyflogadwyedd sy’n cael ei chaffael ar hyn o bryd; deall ac olrhain 
dysgwyr unigol ac unrhyw “drosiant” rhwng cyflogaeth, hyfforddiant a 
pheidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant; a gyda ffocws 
beirniadol ar rôl y system sgiliau wrth atal diweithdra ymysg pobl ifanc. 

▪ Datblygiad pellach a gallu Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, a’u rôl 
wrth gefnogi adferiad COVID-19 a gwella economi Cymru. Yn enwedig 
datblygu Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru. 

▪ Rhaglen dyfodol Prentisiaeth 2021 newydd gan gynnwys datblygu 
fframweithiau prentisiaeth newydd, gradd-brentisiaethau ac arallgyfeirio 
mynediad at raglenni prentisiaeth sydd fel arfer yn cael eu dominyddu 
gan un rhywedd neu un ran o gymdeithas. 

▪ Rôl Sgiliau wrth annog pobl i ddilyn gyrfaoedd mewn meysydd lle mae 
pobl o’u cefndir nhw wedi’u tangynrychioli, ac felly mynd i’r afael ag 
anghydbwysedd strwythurol yn y gweithlu. Mae hyn yn arbennig o 
allweddol yng ngoleuni’r cyfleoedd a ddaw yn sgil adferiad COVID-19. 

▪ Sgiliau ar gyfer y dyfodol - hyfforddiant sgiliau ar gyfer economi’r 
dyfodol. Defnyddio hyfforddiant sgiliau i gefnogi’r gwaith o ddatblygu 
meysydd twf yr economi a ffyniant a chyfleoedd bywyd unigolion. Mae 
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hyn yn cyd-fynd yn benodol ag argymhellion adferiad COVID-19 y 
Pwyllgor a’r syniad o ‘Adferiad Gwyrdd’. 

Perthynas Cymru â’r UE/Cymru ar ôl Brexit 

▪ Gwerthu Cymru i’r byd. Mae hyn yn cynnwys meithrin perthnasoedd 
economaidd gan gynnwys hyrwyddo masnach ac atyniad buddsoddiad 
mewnol ynghyd â hyrwyddo Cymru i ymwelwyr i gefnogi sector 
twristiaeth sy’n adfer. 

▪ Dyfodol porthladdoedd Cymru, mewn byd ar ôl Brexit gan gynnwys y 
posibilrwydd o ddatblygu porthladdoedd rhydd yma ac yng ngweddill y 
DU. 

▪ Craffu ar Fframweithiau Cyffredin, gan gynnwys y fframwaith ar gyfer 
caffael cyhoeddus. 

Cyffredinol 

62. Roedd yr Aelodau yn teimlo bod monitro a gwerthuso a sicrhau dull 
cydgysylltiedig yn ymddangos fel themâu yn nifer o adroddiadau ac argymhellion 
y Pwyllgor. Yn benodol: 

▪ Bydd monitro a gwerthuso effeithiol yn erbyn canlyniadau ystyrlon sydd 
wedi’u gosod ar ddechrau prosiectau a rhaglenni yn hanfodol, yn anad 
dim er mwyn sicrhau bod gwariant ar gyfer Adferiad COVID yn cael yr 
effaith orau bosibl; a 

▪ Mae cymaint o wahanol bolisïau a gweithredwyr ar waith ym maes 
datblygu rhanbarthol fel y bydd dull cydgysylltiedig yn hanfodol er 
mwyn osgoi, ar y gwaethaf, dryswch ac, ar y gorau, gwariant cystadleuol 
a gwastraffus. Mae materion tebyg yn bodoli ym maes trafnidiaeth yn 
ymwneud â chynllunio, defnydd tir a rhyngweithio â pholisi trafnidiaeth 
ac mewn ymchwil ac arloesi ynghylch ffynonellau cyllido a gwariant.  

Cyngor i aelodau’r dyfodol 

63. Er mai Cadeirydd ac Aelodau’r Pwyllgor neu Bwyllgorau olynol sydd i 
benderfynu ar eu fformat a’u cyfeiriad, roedd yr Aelodau yn awyddus i gynnwys 
rhai pwyntiau bwled o gyngor ynghylch yr hyn a oedd yn ddefnyddiol yn y tymor 
seneddol hwn a’r hyn y gallai’r Aelodau gadw mewn golwg ar gyfer y Chweched 
Senedd: 
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▪ Ar ddechrau’r Tymor, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn hyfforddi ar graffu 
gyda hwylusydd allanol. Yn ystod y sesiwn hon fe wnaethom ddysgu 
llawer, fe wnaethom osod y nodau ar gyfer y Pwyllgor y soniwyd 
amdanynt yn Rhagair y Cadeirydd ac fe wnaeth hyfforddiant y sesiwn 
ein helpu ni i gydweithio fel grŵp. Rydym yn argymell bod y pwyllgor 
olynol yn edrych ar gynnal ymarfer hyfforddi a gosod nodau tebyg. 

▪ Rydym yn trafod uchod bod angen i’r Llywodraeth gael dull 
cydgysylltiedig. Mae craffu cydgysylltiedig hefyd yn bwysig. Roedd 
mwyafrif yr Aelodau yn y tymor seneddol hwn yn eistedd ar sawl 
Pwyllgor ac roedd gan bob un ohonom ein diddordebau etholaethol 
amrywiol ein hunain, aelodaeth o grwpiau trawsbleidiol a meysydd 
arbenigedd eraill nad ydynt yn gysylltiedig â Phwyllgorau. Roedd dod â’r 
cyfoeth hwn o wybodaeth at y bwrdd yn caniatáu inni edrych ar y darlun 
mawr ac effeithiau ehangach, nid manylion yn unig, y polisi yr oeddem 
yn ei archwilio. 
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1. Trosolwg 

Craffu ar bolisi  

1. Yn ystod tymor y Senedd hon, cynhaliom 20 ymchwiliad polisi, yn ogystal â 
sawl sesiwn untro. Caiff y rhain eu rhestru yn y penodau sy’n dilyn yn ôl pwnc. 
Hefyd, cynhaliom sesiynau craffu cyffredinol gyda Gweinidogion a Dirprwy 
Weinidogion yr oedd eu portffolios yn berthnasol i gylch gwaith y Pwyllgor. 

Deddfwriaeth 

2. Yn ystod tymor y Senedd hon, trafododd y Pwyllgor un Bil ar gyfer Cymru, 14 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a sawl darn o is-ddeddfwriaeth. Hefyd, 
cynhaliodd y Pwyllgor waith craffu statudol ar y Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol (gweler Pennod 8). 

Covid-19 a ffyrdd o weithio 

3. Ers dechrau pandemig y coronafeirws, mae’r Pwyllgor wedi canolbwyntio ar 
effaith y feirws ar feysydd sydd o fewn ei gylch gwaith. Mae hyn wedi cynnwys 
sesiynau craffu misol gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, a 
sesiynau rheolaidd gyda rhanddeiliaid allweddol mewn sectorau y mae’r feirws 
wedi effeithio arnynt. 

4. Yn sgil y pandemig Covid-19, mae pwyllgorau’r Senedd wedi bod yn gweithio 
o bell yn ystod blwyddyn olaf tymor y Senedd. Cred y Pwyllgor fod defnyddio 
technoleg i hwyluso gwaith pwyllgorau yn esgor ar fanteision, yn enwedig wrth 
gasglu tystiolaeth gan dystion. Mae’r dull newydd hwn yn golygu bod y Pwyllgor 
wedi gallu clywed gan dystion o bob rhan o Gymru a thu hwnt, heb y cyfyngiadau 
arferol o ran amser a theithio. Mae dull sy’n lleihau’r angen i deithio’n bell yn 
ddefnyddiol, o ystyried yr argyfwng hinsawdd. 

Ymgysylltu â phobl Cymru  

5. Yn ystod y Bumed Senedd, mae’r Pwyllgor wedi ymdrechu i gynnwys lleisiau 
unigolion sydd â phrofiadau byw i lywio ei broses graffu. 

6. Roedd ymchwiliad y Pwyllgor i dai carbon isel yn archwilio’r heriau sylweddol 
y mae Cymru yn eu hwynebu wrth fodloni eu hymrwymiadau newid hinsawdd. 
Fel rhan o’i waith craffu, casglodd y Pwyllgor safbwyntiau unigolion o bob rhan o 
Gymru trwy gynnal arolwg a chyfres o gyfweliadau un i un gyda’r bwriad o gofnodi 
agwedd y cyhoedd at dai carbon isel.  
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7. Fel rhan o’i waith craffu Cyfnod 1 ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), 
casglodd y Pwyllgor farn pobl ledled Cymru trwy fforwm trafod ar-lein ac yn ystod 
sesiynau addysg gydag ysgolion a grwpiau ieuenctid. Hefyd, casglodd brofiadau 
pobl o dlodi tanwydd o bob rhan o Gymru, yn ystod cyfres o grwpiau ffocws. 

8. Un anfantais sy’n codi o weithio o bell yw’r diffyg cysylltiad wyneb yn wyneb a 
sgyrsiau ar gyrion cyfarfodydd. Yn anochel, bu llai o gyfleoedd hefyd i gwrdd â’r 
cyhoedd a rhanddeiliaid yn eu hamgylchedd. Mae’r Pwyllgor o’r farn bod hyn yn 
gallu bod yn werthfawr iawn ac roedd yn rhan allweddol o’i ddull gweithredu yn 
hanner cyntaf tymor y Senedd. 

Cyngor arbenigol 

Cymrodoriaethau academaidd a chynghorydd arbennig  

9. Defnyddiodd y Pwyllgor gynllun cymrodoriaethau academaidd y Senedd i 
fanteisio ar arbenigedd sawl academydd ym meysydd newid yn yr hinsawdd1, TB 
Buchol2, y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol3, a pholisïau ar ôl Brexit, gan 
gynnwys llywodraethu amgylcheddol4 ac olynydd i gynllun masnachu allyriadau’r 
UE5.  

10. Defnyddiodd y Pwyllgor wasanaethau cynghorydd arbenigol, sef Dr Graeme 
Purves, ar gyfer ei ddau ddarn o waith craffu yn ymwneud â’r Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol.  

 

 

 
1 Fe wnaeth Dr Filippos Proedrou, sef cymrawd academaidd Materion Rhyngwladol ym Mhrifysgol 
De Cymru, baratoi gwaith ymchwil ar gyfer y Pwyllgor, sef “Yn mynd i’r afael â’r bwlch yn y polisi 
hinsawdd yng Nghymru”. 
2 Fe wnaeth Dr Gareth Enticott o Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Prifysgol Caerdydd baratoi 
ymchwil ar gyfer y Pwyllgor ar “Twbercwlosis Buchol: Dysgu o Ymchwil Gymdeithasol. Brexit, 
masnachu ar sail risg a llywodraethu.” 
3 Fe wnaeth Ludi Simpson, Athro mewn Astudiaethau Poblogaeth ym Mhrifysgol Manceinion 
baratoi ymchwil ar gyfer y Pwyllgor ynghylch “Amcanestyniadau demograffig a chynllunio: 
partneriaeth gydweithredol”. 
4 Fe wnaeth Dr Victoria Jenkins o Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton baratoi ymchwil ar gyfer 
y Pwyllgor ynghylch “Persbectif Newydd ar Fframweithiau Cyffredin i’r Deyrnas Unedig: y cyfleoedd 
ar gyfer Rheoli Adnoddau Naturiol yng Nghymru yn Gynaliadwy”.  
5 Fe wnaeth Joshua Burke o Sefydliad Ymchwil Grantham ar Newid Hinsawdd a'r Amgylchedd, 
Ysgol Economeg a Gwyddor Gwleidyddol Llundain, baratoi ymchwil ar gyfer y Pwyllgor ynghylch 
opsiynau posibl i ddisodli cynllun masnachu allyriadau’r Undeb Ewropeaidd. 
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Y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid yn yr Hinsawdd 

11. Ym mis Hydref 2016, cytunodd y Pwyllgor i sefydlu grŵp i’w gynorthwyo 
gyda’i waith craffu ar bolisïau, camau gweithredu a chynnydd ym maes newid yn 
yr hinsawdd. Cynhaliodd y Grŵp bedwar cyfarfod rhwng mis Chwefror 2017 a mis 
Chwefror 2018, a oedd yn cynnwys cyflwyniadau a thrafodaethau ar faterion 
perthnasol gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Farwnes 
Brown, Cadeirydd is-bwyllgor y Pwyllgor Addasu i Newid yn yr Hinsawdd. Llywiodd 
y gwaith hwn adroddiad blynyddol cyntaf y Pwyllgor ar newid yn yr hinsawdd.  

Cydweithio gyda deddfwrfeydd eraill 

12. Fel rhan o’i waith craffu ar Brexit, cynhaliodd y Pwyllgor sawl cyfarfod gyda 
phwyllgorau yn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig. Nodir y rhain yn fanylach yn y 
bennod nesaf. 

13. Ar 4 Chwefror 2021, cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod anffurfiol ar y cyd ag Is-
bwyllgor Amgylchedd yr UE Tŷ’r Arglwyddi i drafod y materion sy’n codi o 
drefniadau masnachu’r DU â’r UE a COP26.  

14. Ar 15 Mawrth 2021, fe wnaeth y Pwyllgor gymryd rhan mewn cyfarfod ar y cyd 
â chynrychiolwyr o sawl pwyllgor seneddol o Dŷ’r Cyffredin a’r deddfwrfeydd 
datganoledig. Diben y digwyddiad oedd ystyried cyfranogiad y DU yn COP26.  

Materion ar gyfer y Chweched Senedd 

Casgliad 1. Dylai ein Pwyllgor olynol barhau i ddefnyddio technoleg i gynnal 
cyfarfodydd o bell pan fo hynny’n fanteisiol, yn anad dim oherwydd ei fuddion 
amgylcheddol. 

Casgliad 2. Dylai ein Pwyllgor olynol ystyried sut y gellir defnyddio’r cyfleoedd y 
mae technoleg yn eu cyflwyno i gynyddu amrywiaeth y cyfranogwyr yn ei waith. 

Casgliad 3. Dylai ein Pwyllgor olynol wneud defnydd llawn o’r arbenigedd a’r 
cyngor sydd ar gael yng Nghymru a thu hwnt, trwy ddefnyddio Cynghorwyr 
Arbenigol ac ymchwil academaidd allanol. 

Casgliad 4. Dylai ein Pwyllgor olynol fynd ar drywydd cyfleoedd i weithio gyda 
Phwyllgorau eraill y Senedd, yn enwedig ar faterion trawsbynciol, lle byddai 
hynny’n cryfhau’r gwaith craffu. 
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2. Brexit 

O ystyried bod cylch gwaith y Pwyllgor yn cynnwys 
amaethyddiaeth, pysgodfeydd a’r amgylchedd, roedd yn 
anochel mai Brexit fyddai thema gyffredinol gwaith y 
Pwyllgor yn ystod tymor y Senedd hon. Yn wir, effeithiodd 
Brexit ar bron pob maes pwnc a ystyriodd y Pwyllgor. 

Dull gweithredu’r Pwyllgor 

15. Ym mis Mawrth 2018, cytunodd y Pwyllgor ar ddull gweithredu o ran ystyried 
materion sy’n codi o ymadawiad y DU â’r UE. Roedd hyn yn cynnwys tair elfen: 
sganio’r gorwel; blaenoriaethu a ffocws; a meithrin perthynas.  

Sganio’r gorwel 

16. Cafodd y Pwyllgor ddiweddariadau rheolaidd gan Wasanaeth Ymchwil y 
Senedd ynghylch materion yn ymwneud â Brexit. Roedd cael digon o wybodaeth 
am y datblygiadau diweddaraf wedi galluogi’r Pwyllgor i flaenoriaethu a 
phenderfynu ar y meysydd yr oedd am ganolbwyntio arnynt. 

17. Defnyddiodd y Pwyllgor wasanaethau academyddion ynghylch nifer o 
faterion yn ymwneud â Brexit. 

Blaenoriaethu a ffocws 

18. Cytunodd y Pwyllgor i sicrhau bod ei flaenraglen waith yn ddigon hyblyg i 
ymateb i faterion sy’n ymwneud ag ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, yn enwedig 
deddfwriaeth. O ystyried na fyddai gan y Pwyllgor ddigon o amser nac adnoddau i 
allu ystyried yr holl faterion yn ymwneud â Brexit, cytunodd i flaenoriaethu 
deddfwriaeth ar ôl Brexit a fframweithiau arfaethedig ar gyfer y DU, gan mai 
dyma’r meysydd lle gallai ei fewnbwn gael yr effaith fwyaf. 

Meithrin perthynas 

19. Cytunodd y Pwyllgor i barhau i ddatblygu perthnasoedd â phwyllgorau 
cyfatebol mewn deddfwrfeydd eraill i rannu gwybodaeth ac arferion da. Yn ystod 
y Bumed Senedd, mae’r Pwyllgor wedi cwrdd â chynrychiolwyr o Bwyllgor 
Amgylchedd, Newid Hinsawdd a Diwygio Tir a Phwyllgor Economi Gwledig a 
Chysylltedd Senedd yr Alban; Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol Tŷ’r Cyffredin; Is-
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bwyllgor Ynni ac Amgylchedd yr UE Tŷ’r Arglwyddi; ac Is-bwyllgor Amgylchedd yr 
UE Tŷ’r Arglwyddi.  

20. Ym mis Mai 2018, fe wnaeth aelodau’r Pwyllgor ymweld â Senedd y DU i 
gwrdd â’r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 
a’r Gweinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd ar y pryd. Pwrpas yr 
ymweliad oedd trafod y trefniadau arfaethedig ar gyfer llywodraethu 
amgylcheddol ar ôl i’r DU adael yr UE; trefniadau cyllido yn y dyfodol ar gyfer 
amaethyddiaeth a mynediad i farchnadoedd tramor ar gyfer cynhyrchwyr bwyd o 
Brydain.  

Deddfwriaeth 

21. Penderfynodd y Pwyllgor ganolbwyntio ar y cyfryngau deddfwriaethol a 
fyddai’n cael eu defnyddio i roi trefniadau newydd ar waith yn dilyn ymadawiad y 
DU â’r UE. Yn ymarferol, roedd hyn yn cynnwys craffu ar gynigion mewn tri phrif 
faes - amaethyddiaeth, pysgodfeydd a’r amgylchedd. Mae rhagor o fanylion am 
bob un o’r pynciau hyn yn y bennod berthnasol o’r adroddiad hwn. 

Fframweithiau cyffredin y DU 

22. Penderfynodd y Pwyllgor ganolbwyntio ar fframweithiau cyffredin a fyddai’n 
angenrheidiol ar ôl i’r DU adael yr UE.6 Yn 2018, ymgymerodd y Pwyllgor â gwaith 
cychwynnol yn y maes hwn i ddatblygu darlun cliriach o’r meysydd polisi y byddai 
angen fframweithiau deddfwriaethol neu fframweithiau anneddfwriaethol arnynt.  

23. Roedd oedi wrth ddatblygu’r fframweithiau yn cyfyngu ar allu’r Pwyllgor i 
graffu’n fanwl ar y mwyafrif. Fodd bynnag, bu’r Pwyllgor yn ystyried y Fframwaith 
Cyffredin ar gyfer Cynllunio o ran Sylweddau Peryglus ac yn gwneud gwaith 
cychwynnol ar Fframwaith Cyffredin Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU.  

Materion ar gyfer y Chweched Senedd 

Casgliad 5. Bydd perthynas y DU â’r UE yn parhau i fod yn allweddol yn ystod 
tymor nesaf y Senedd. Bydd datblygu trefniadau newydd yn mynnu llawer o 
ffocws Gweinidogion a gweision sifil. Dylai ein Pwyllgor olynol barhau i adeiladu 

 
6 Cytunodd Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodi Ewropeaidd) y byddai fframweithiau cyffredin 
yn cael eu sefydlu pan fyddant yn angenrheidiol er mwyn (ymhlith pethau eraill) galluogi 
marchnad fewnol y DU i weithredu. Pan gaiff ei benderfynu bod dull cyffredin yn hanfodol, bydd 
fframweithiau deddfwriaethol y DU yn cael eu datblygu. Pan fo cyffredinrwydd ond yn ddymunol, 
gellir sefydlu Memoranda Cyd-ddealltwriaeth neu drefniadau mwy anffurfiol, fel rhannu 
gwybodaeth.  
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perthnasoedd â phwyllgorau seneddol cyfatebol ledled y DU i rannu 
gwybodaeth a chryfhau’r gwaith craffu ar gamau gweithredu llywodraethau o 
dan y trefniadau sydd ar waith ar ôl Brexit.  

Casgliad 6. Dylai ein Pwyllgor olynol barhau i adolygu cytundebau masnach sy’n 
codi yn sgil ymadawiad y DU â’r UE. Mae bwyd a carbon yn feysydd y bydd 
angen eu hystyried yn fanwl oherwydd gallant gael effaith sylweddol ar Gymru a 
pholisïau Llywodraeth Cymru. 

  

Tudalen y pecyn 66



Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig – Adroddiad Gwaddol 

12 

3. Amaethyddiaeth a bwyd 

Treuliodd y Pwyllgor lawer o dymor y Senedd hon yn ystyried 
goblygiadau Brexit ar bolisi amaethyddiaeth a bwyd yng 
Nghymru. Roedd adroddiad cyntaf y Pwyllgor yn trafod y 
pwnc hwn ac fe’i cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2017, yr un 
mis ag y cafodd Erthygl 507 ei gweithredu gan Brif Weinidog 
y DU ar y pryd.  

Ymchwiliadau polisi a deddfwriaeth 

▪ Ymchwiliad i ddyfodol rheoli tir yng Nghymru (Mawrth 2017) 

▪ Ymchwiliad i Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Caffael Cyhoeddus 
mewn cysylltiad â Bwyd (Mai 2018) 

▪ Risgiau a chyfleoedd dull sy’n seiliedig ar ganlyniadau ar gyfer cynllun 
Nwyddau Cyhoeddus arfaethedig Llywodraeth Cymru (Tachwedd 2018) 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil 
Amaethyddiaeth y DU (Ionawr 2019) 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil 
Amaethyddiaeth (Mehefin 2019) 

▪ Ymchwiliad i Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Bwyd: brandio a 
phrosesu (Mehefin 2019) 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Taliadau 
Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) (Ionawr 2020) 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil 
Amaethyddiaeth y DU (Mai 2020) 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil 
Amaethyddiaeth (Gorffennaf 2020) 

 
7 Erthygl 50 yw'r mecanwaith sydd wedi'i gynnwys yng nghytuniad Lisbon i aelod-wladwriaeth 
adael yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n nodi'r camau y mae angen i wlad eu cymryd i dynnu'n ôl o'i 
rhwymedigaethau yn y cytuniad.  
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Polisi amaethyddol yn y dyfodol 

24. Am dros 40 mlynedd, roedd ffermwyr wedi gweithredu o fewn gwahanol 
iteriadau o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin. Yn y cyfnod yn syth ar ôl Brexit, byddai 
angen deddfwriaeth er mwyn galluogi cymorth ariannol i barhau i gael ei 
ddarparu i’r sector o dan gynlluniau’r Polisi presennol. Heb ddeddfwriaeth, ni allai 
cymorth ariannol barhau y tu hwnt i 2020. Hefyd, byddai angen deddfwriaeth i 
danategu unrhyw bolisi amaethyddol newydd ar gyfer Cymru, gan gynnwys 
unrhyw system newydd o ddarparu cymorth ariannol. 

25. Penderfynodd Llywodraeth Cymru y byddai’n briodol defnyddio Bil 
Amaethyddiaeth arfaethedig Llywodraeth y DU fel cyfrwng deddfwriaethol i 
weithredu’r newidiadau hyn. Byddai’n ceisio cydsyniad deddfwriaethol y Senedd 
ar yr adeg briodol. Credai’r Pwyllgor y dylid blaenoriaethu sicrhau parhad ar gyfer y 
sector yn y cyfnod yn syth ar ôl Brexit ac, o’r herwydd, cytunodd fod achos dros 
ddefnyddio Bil y DU i ddeddfu at y diben cul hwn.  

26. Fodd bynnag, roedd y Pwyllgor yn pryderu bod y darpariaethau ar gyfer 
Cymru ym Mil y DU yn ymestyn y tu hwnt i alluogi parhad y polisi cyfredol yn ystod 
y cyfnod yn syth ar ôl Brexit. Yn lle hynny, fe wnaethant ddarparu pwerau 
gweithredol helaeth a fyddai’n galluogi Gweinidogion Cymru i gyflwyno polisi 
amaethyddol newydd yng Nghymru gyda chyfranogiad a gwaith craffu 
cyfyngedig gan y Senedd. Daeth y Pwyllgor i’r casgliad mai’r ffordd fwyaf priodol o 
ddeddfu ar bwnc mor arwyddocaol â dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru yn y 
tymor hir byddai drwy Fil Senedd. Cafodd y darpariaethau hyn ym Mil y DU eu 
dileu wedi hynny. 

Polisi bwyd 

27. Cyhoeddodd y Pwyllgor ddau adroddiad yn ymwneud â pholisi bwyd yn 
ystod tymor y Senedd hon o dan y faner “Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru”.  

28. Mae dull Llywodraeth Cymru o ymdrin â pholisi bwyd yn ystod tymor y 
Senedd hon wedi’i nodi yn ‘Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y 
Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020‘.  

29. Yn ei adroddiad cyntaf, sef Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â Bwyd (Mai 
2018), daeth y Pwyllgor i’r casgliad bod angen gweledigaeth strategol ar gyfer y 
sector bwyd yng Nghymru sy’n gwneud cysylltiadau rhwng meysydd polisi 
gwahanol, fel iechyd, llesiant a chynaliadwyedd, ynghyd â thwf economaidd. 
Byddai hyn yn arbennig o bwysig yn sgil Brexit.  
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30. Ar adeg cyhoeddi’r adroddiad cyntaf, roedd y ffigurau swyddogol diweddaraf 
yn amcangyfrif bod gwariant caffael bwyd a diod y sector cyhoeddus yn £74.4 
miliwn y flwyddyn yng Nghymru. Daeth y Pwyllgor i’r casgliad y dylid meddwl am 
y cyllid cyhoeddus hwn, sy’n cael ei ddefnyddio i ddarparu bwyd yn ysgolion ac 
ysbytai Cymru, fel buddsoddiad mewn iechyd a lles pobl Cymru. Daeth y Pwyllgor 
i’r casgliad y dylai caffael cyhoeddus mewn perthynas â bwyd fod yn rhan ganolog 
o strategaeth fwyd Llywodraeth Cymru ar ôl Brexit. 

31. Yn fuan ar ôl cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor, cyhoeddodd y Gweinidog fod y 
Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod yn dechrau gweithio ar Gynllun Gweithredu 
newydd “er mwyn rhoi cyfeiriad strategol i’r diwydiant ar ôl 2020”8. Flwyddyn yn 
ddiweddarach, fe wnaeth Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod 
ymgynghori ar gynigion ar y cyd ar gyfer “cynllun strategol i ddatblygu sector 
bwyd a diod Cymru ymhellach ar gyfer y cyfnod 2020-2026”9. Fodd bynnag, nid 
yw’r cynllun terfynol wedi ei gyhoeddi eto. 

32. Mewn diweddariad i’r Pwyllgor ym mis Ionawr 2021, dywedodd y Gweinidog 
ei bod wedi ymrwymo i’r uchelgeisiau tymor hir a nodwyd yn y cynllun strategol. 
Dywedodd y byddai Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r cynllun pan fydd yr amser 
yn iawn10.  

Materion ar gyfer y Chweched Senedd 

Casgliad 7. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Bapur Gwyn ar gyfer y Bil 
Amaethyddiaeth (Cymru) disgwyliedig ym mis Rhagfyr 2020. Penderfynodd y 
Pwyllgor hwn y byddai’n well pe bai Pwyllgor olynol yn craffu ar gynigion y Papur 
Gwyn a’r Bil dilynol. Mae gwaith y Pwyllgor wedi amlygu maint yr her i 
Lywodraeth Cymru os yw’n mynd i ddatblygu a gweithredu cynllun yn seiliedig 
ar ei hamserlen. Bydd angen modelu, asesu effaith a sefydlu cynlluniau peilot, yn 
gynnar yn y Senedd nesaf a bydd hyn o ddiddordeb i’n holynydd. 

Casgliad 8. Bydd angen i’n Pwyllgor olynol ystyried yr iteriad nesaf o bolisi bwyd 
Llywodraeth Cymru. Rydym yn credu’n gryf bod angen strategaeth fwyd 
gyfannol, sy’n ystyried llesiant pobl Cymru a phryderon amgylcheddol ochr yn 

 
8 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â Bwyd, 
Awst 2018 
9 Papur ymgynghori Llywodraeth Cymru, Ein huchelgais i ddatblygu’r sector bwyd a diod yng 
Nghymru ymhellach, Gorffennaf 2019 
10 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (Saesneg yn unig), 
dyddiedig 29 Ionawr 2021 
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ochr â manteision economaidd. Mae hyn yn arbennig o wir o ystyried effaith 
pandemig Covid-19 a Brexit ar y maes polisi hwn. 

Casgliad 9. Dylai ein Pwyllgor olynol ystyried sut caiff garddwriaeth ei chynnwys 
mewn polisi bwyd yn y dyfodol, a dylai ystyried polisïau Llywodraeth Cymru yn 
ymwneud â garddwriaeth yn fwy eang. 

Casgliad 10. Fe ddaethom i’r casgliad yn ein hadroddiad ar gaffael bwyd bod y 
graddau y mae rheoliadau’r UE wedi cyfyngu ar arferion caffael wedi cael eu 
gorliwio dros nifer o flynyddoedd. Fodd bynnag, efallai yr hoffai ein Pwyllgor 
olynol ystyried y dull o gaffael bwyd yng Nghymru i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â 
strategaeth fwyd Llywodraeth Cymru. Hefyd, efallai yr hoffai ystyried sut y gall 
dull Llywodraeth Cymru wneud y gorau o’r modd y caiff cyllid cyhoeddus ei 
wario er mwyn cefnogi cynhyrchwyr a chwmnïau yng Nghymru. 
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4. Pysgodfeydd 

Bydd ymadawiad y DU â’r UE yn effeithio’n sylfaenol ar bolisi 
pysgodfeydd y dyfodol. Yn ystod tymor y Senedd hon, 
canolbwyntiodd y Pwyllgor ar geisio dylanwadu ar y syniadau 
sy’n dod i’r amlwg yn y maes polisi hwn.  

Ymchwiliadau polisi a deddfwriaeth 

▪ Effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru (Hydref 2018) 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil 
Pysgodfeydd y DU (Chwefror 2019) 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Pysgodfeydd y DU 
2019-21 (Mai 2020)  

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil 
Pysgodfeydd y DU 2019-21 (Medi 2020)  

Polisi pysgodfeydd yn y dyfodol 

33. Am ddegawdau, roedd polisi pysgodfeydd yng Nghymru yn cael ei 
lywodraethu gan gytundebau rhyngwladol, yn fwyaf nodedig, y Polisi Pysgodfeydd 
Cyffredin. Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad cyntaf ar bysgodfeydd ar ôl Brexit 
ym mis Hydref 2018. Cynhaliodd y Pwyllgor weithdy i randdeiliaid yn 
Aberdaugleddau er mwyn llywio’r gwaith cychwynnol hwn. Daeth y Pwyllgor i’r 
casgliad, er mwyn sicrhau bod polisïau yn y dyfodol yn gallu bodloni’r heriau sy’n 
deillio o Brexit, mae angen i dair elfen graidd fod ar waith. 

34. Yn gyntaf, mae angen fframwaith rheoleiddio ar gyfer y DU, i ddisodli 
cytundebau cyfredol yr UE. Mae angen i hyn gael ei danategu gan berthynas 
newydd rhwng cenhedloedd y DU, i ystyried materion o ddiddordeb cyffredin. 
Bydd hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau rheolaeth fewnol deg ac effeithiol yn y DU 
ar faterion pysgodfeydd, megis cyfran cwota. Yn ail, mae angen i’r DU feithrin 
perthynas newydd gyda’r UE a gwledydd eraill. Mae hyn yn hanfodol er mwyn 
sicrhau nad yw sector pysgodfeydd Cymru yn colli mynediad at farchnadoedd a 
bod ganddi fynediad priodol at ddyfroedd. Yn olaf, mae angen i Lywodraeth 
Cymru ddatblygu strategaeth uchelgeisiol gyda ffocws ar gyfer cyfeiriad 
pysgodfeydd yng Nghymru yn y dyfodol. 
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35. Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar bolisïau morol a physgodfeydd ar ôl 
Brexit (‘Brexit a’n Moroedd’) rhwng mis Mai a mis Awst 2019.  

36. Yn ystod tymor y Senedd hon, trafododd y Pwyllgor Femoranda Cydsyniad 
Deddfwriaethol mewn perthynas â dau Fil Pysgodfeydd y DU. Prif bwrpas Biliau’r 
DU (a oedd yn weddol debyg) oedd sefydlu fframwaith ar gyfer rheoli 
pysgodfeydd yn y DU ar ôl iddi adael y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin. Dywedodd y 
Gweinidog fod y pwerau a gymerir ym Miliau’r DU yn “drosiannol” a’i bod yn “llwyr 
fwriadu” cyflwyno Bil Pysgodfeydd Cymru cyn diwedd y Bumed Senedd. Ers 
hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi newid ei safbwynt ac wedi ymrwymo i 
gyflwyno Bil Pysgodfeydd ar gyfer Cymru yn y Chweched Senedd. 

Problemau allforio sy’n deillio o Brexit 

37. Ers diwedd cyfnod pontio Brexit, mae busnesau bwyd môr Cymru wedi nodi 
bod allforion yn cael eu gohirio oherwydd rheolau ffiniau newydd, gan arwain at 
brotestiadau gan ddiwydiant ehangach y DU. Ers 1 Ionawr 2021, mae pysgod 
cregyn a elwir yn folysgiaid dwygragennog byw wedi’u cynaeafu’n wyllt, sy’n cael 
eu dal yn y DU ond nad ydynt yn barod i’w bwyta gan bobl wedi’u gwahardd rhag 
mynd i mewn i’r UE.  

38. Ar 19 Ionawr 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y DU gronfa gymorth gwerth £23 
miliwn ar gyfer busnesau pysgota sy’n allforio i’r UE, i’w gweinyddu gan y Sefydliad 
Rheoli Morol ar draws y DU ar ran Defra. Dywedodd Llywodraeth y DU ei bod yn 
gweithio gyda’r gweinyddiaethau datganoledig ar feini prawf cymhwysedd y 
gronfa gymorth.  

39. Mewn tystiolaeth i’r Pwyllgor hwn, dywedodd y Gweinidog nad oedd 
Llywodraeth Cymru wedi gweithio ar yr un rhan o’r cynllun allforwyr hwnnw:  

“We hadn’t seen the text. We just knew nothing about that scheme. So, 
you must remember, in all this, fisheries is wholly devolved and so any 
funding that’s coming in any scheme should be for—. I should get my 
share and I can decide how we support our fishers. I think the fishers 
need support, the aqua culture sector needs support, the processors 
need support as well as the exporters. So, the scheme that DEFRA 
brought forward was only for exporters and I think that’s wrong.”11 

40. Ar 21 Chwefror 2021, cyhoeddodd Defra ei bod wedi gwrando ar bryderon 
gan fusnesau pysgota ac ehangu’r meini prawf cymhwysedd i dargedu busnesau 
dal a dyframaethu pysgod cregyn. Yn dilyn hyn, ymrwymodd Prif Weinidog y DU i 

 
11 Cofnod y Trafodion, paragraff 141, 4 Chwefror 2021 
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gronfa gwerth £100 miliwn i helpu i foderneiddio fflydoedd pysgota, y diwydiant 
prosesu pysgod, ac i adnewyddu diwydiant pysgota’r DU.  

41. Ar 11 Mawrth 2021, cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig gronfa cadernid gwerth £2.3 miliwn ar gyfer pysgodfeydd, dyframaeth a 
chymunedau arfordirol. Roedd y cyllid hwn yn ychwanegol at Gronfa Ymateb 
Bwyd Môr Llywodraeth y DU, sydd, yn ôl y Gweinidog, dim ond yn darparu 
cefnogaeth rannol i fusnesau pysgodfeydd a dyframaethu Cymru.  

Materion ar gyfer y Chweched Senedd 

Casgliad 11. O ystyried yr arwyddion cynnar bod cytundeb masnach rhwng y DU 
a’r UE wedi cael (a bydd yn parhau i gael) effaith ddifrifol ar allforio pysgod a 
chynhyrchion dyframaeth Cymru, credwn y dylai ein Pwyllgor olynol adolygu hyn 
yn gynnar yn nhymor nesaf y Senedd. 

Casgliad 12. Addawyd cynnydd yn y cwota i bysgotwyr Cymru (a’r DU) o 
ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE. Mae’r Pwyllgor hwn wedi dadlau na fydd 
cynnydd teg i Gymru yn digwydd oni bai bod dyraniad cwota o dan Goncordat 
Pysgodfeydd y DU 2012 yn cael ei ddiwygio. Dylai ein Pwyllgor olynol barhau i 
bwyso am y diwygiadau hyn. 

Casgliad 13. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd Bil Pysgodfeydd 
Cymru yn cael ei gyflwyno yn nhymor nesaf y Senedd, ac rydym yn rhagweld y 
bydd ein Pwyllgor olynol yn craffu ar y Bil. Yn y cyfamser, bydd y fframwaith 
cyffredin ar gyfer pysgodfeydd a nodir ym Mil Pysgodfeydd y DU 2020 yn 
datblygu. Bydd angen cyhoeddi’r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd, y darperir ar ei 
gyfer ym Mil Pysgodfeydd y DU, cyn mis Tachwedd 2022. Credwn ei bod yn 
werth parhau i adolygu’r fframwaith cyffredin deddfwriaethol a darpariaethau 
cysylltiedig. 

Casgliad 14. Credwn y dylai Llywodraeth nesaf Cymru gyflwyno strategaeth 
uchelgeisiol ar gyfer pysgodfeydd a dyframaeth, sy’n cyd-fynd â’r strategaeth 
fwyd gyffredinol. Dylai ein Pwyllgor olynol ystyried a ddylid cynnwys strategaeth 
o’r fath fel gofyniad mewn Bil Pysgodfeydd ar gyfer Cymru. 
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5. Newid hinsawdd ac ynni 

Ymchwiliadau polisi a deddfwriaeth 

▪ Adroddiad Blynyddol ar Newid Hinsawdd 2018: Cynnydd Llywodraeth 
Cymru ar liniaru newid hinsawdd (Mai 2018) 

▪ Ymchwiliad i dai carbon isel (Awst 2018) 

▪ Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018 (Tachwedd 2018) 

▪ Adroddiad blynyddol ar gynnydd Llywodraeth Cymru ar newid 
hinsawdd 2019-20 (Rhagfyr 2019) 

▪ Ymchwiliad i Dlodi Tanwydd yng Nghymru (Mawrth 2020) 

▪ Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU: Fframwaith Cyffredin (Medi 2020) 

▪ Ymchwiliad i Lifogydd yng Nghymru (Rhagfyr 2020) 

▪ Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2021 (Mawrth 2021) 

Polisi a chraffu ar newid hinsawdd 

42. Ar ddechrau’r Bumed Senedd, roedd newid yn yr hinsawdd eisoes yn codi’n 
gyflym yn yr agenda wleidyddol, yn fyd-eang ac yn genedlaethol. Roedd 
momentwm cynyddol ac ymrwymiad rhyngwladol tuag at ddatgarboneiddio, a 
ddangoswyd trwy fabwysiadu Cytundeb Paris ym mis Rhagfyr 2015. Yng Nghymru, 
sefydlwyd fframwaith statudol newydd ar gyfer mynd i’r afael â newid hinsawdd o 
dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (‘Deddf 2016’). Roedd hyn yn cynnwys 
cyflwyno targedau statudol i leihau allyriadau a chyllidebu carbon. Ym mis Mai 
2019, Llywodraeth Cymru oedd un o’r cenhedloedd cyntaf yn y DU i ddatgan 
argyfwng hinsawdd.  

43. Gyda hyn yn gefndir i’r cyfan, penderfynodd y Pwyllgor y byddai newid yn yr 
hinsawdd yn un o’i feysydd blaenoriaeth. Ym mis Rhagfyr 2016, cytunodd y 
Pwyllgor ar ei ddull o graffu ym maes newid yn yr hinsawdd, a oedd yn cynnwys: 

▪ sesiynau craffu blynyddol gyda Llywodraeth Cymru i fonitro’r cynnydd o 
ran lliniaru newid hinsawdd;  

▪ craffu ad hoc ar bolisïau sector-benodol sy’n cyfrannu at yr agenda 
datgarboneiddio; a 
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▪ chraffu ar ôl deddfu yn unol â’r cerrig milltir allweddol o ran gweithredu 
Rhan 2 o Ddeddf 2016.  

44. I gefnogi gwaith cynnar y Pwyllgor ar newid hinsawdd, sefydlodd y Grŵp 
Cyfeirio Arbenigol ar Newid yn yr Hinsawdd. Hefyd, datblygodd y Pwyllgor 
berthynas waith gadarnhaol gyda’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, cynghorydd 
annibynnol y DU ar fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, y dylai ein Pwyllgor 
olynol geisio parhau. 

45. Yn ystod tymor y Senedd hon, mae’r Pwyllgor wedi canolbwyntio ar y 
canlynol: 

▪ monitro’r cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru wrth osod targedau 
a chyllidebau carbon newydd, a datblygu cynllun cyflawni carbon isel 
cyntaf Cymru;  

▪ craffu ar reoliadau newid yn yr hinsawdd; 

▪ craffu ar y graddau y mae cyllideb Llywodraeth Cymru yn ariannu’n 
ddigonol datgarboneiddio, sy’n fater traws-bortffolio; ac 

▪ adolygu’r cynnydd tuag at dargedau gan ddefnyddio adroddiadau 
cynnydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd fel sail i’r gwaith hwn.  

46. Mae gwaith y Pwyllgor wedi tynnu sylw at sawl gwendid yn y fframwaith 
statudol ar gyfer lleihau allyriadau carbon. Yn benodol: 

▪ nid oes llawer o gyfle i graffu ar reoliadau newid yn yr hinsawdd; 

▪ nid oes gweithdrefn graffu benodol gan y Senedd ar gyfer cynlluniau 
cyflawni carbon isel; ac 

▪ nid oes digon o ofynion adrodd mewn perthynas â chynnydd tuag at 
dargedau, cyllidebau carbon a gweithredu cynlluniau cyflawni carbon 
isel.  

47. Mae’r Pwyllgor wedi ceisio mynd i’r afael â’r uchod wrth wneud nifer o 
argymhellion i Lywodraeth Cymru, er enghraifft, drwy geisio ymrwymiad i 
ymgynghori ar reoliadau drafft a chynlluniau cyflawni. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi bod yn anfodlon gwneud hyn, gan ddweud bod ei dull yn bodloni’r gofynion 
a nodir yn Rhan 2 Deddf 2016.  

48. Yn ei adroddiad diweddar ar Reoliadau Newid yn yr Hinsawdd 2021, daeth y 
Pwyllgor i’r casgliad bod angen adolygiad o’r fframwaith statudol er mwyn 
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cyflwyno gweithdrefnau craffu mwy trylwyr, gwella tryloywder a chryfhau 
trefniadau atebolrwydd. 

Tai  

49. Ni all Cymru gyflawni ei thargedau carbon heb bolisi cryf mewn sectorau 
allweddol, gan gynnwys tai. Mae sicrhau bod stoc dai bresennol a newydd Cymru 
yn effeithlon o ran ynni yn hanfodol nid yn unig i leihau allyriadau ond i helpu i 
fynd i’r afael â thlodi tanwydd, sy’n parhau i fod ar lefel annerbyniol o uchel.  

50. Ym mis Medi 2017, dechreuodd y Pwyllgor ei ymchwiliad i dai carbon isel. 
Argymhelliad cyffredinol y Pwyllgor oedd i Lywodraeth Cymru baratoi a chyhoeddi 
strategaeth ddeng mlynedd ar gyfer tai carbon isel, a fyddai’n darparu’r canlynol: 

▪ ôl-osod yr holl dai sydd mewn tlodi tanwydd yng Nghymru i safonau di-
garbon ar waith;  

▪ adeiladu pob tŷ newydd yng Nghymru i safonau di-garbon ar waith;  

▪ system gynllunio ac adeiladu ategol gydag effeithlonrwydd ynni a 
charbon isel wrth eu gwraidd, a chyda chefnogaeth cyfundrefnau 
arolygu annibynnol, trylwyr;  

▪ cymhellion ariannol i annog prynwyr a pherchnogion i brynu tai carbon 
isel a buddsoddi mewn mesurau ôl-osod;  

▪ ymyriadau cyllido sy’n gwneud y mwyaf o fuddsoddiad Llywodraeth 
Cymru mewn tai carbon isel; a  

▪ gweithlu wedi’i hyfforddi’n llawn, yn barod i adeiladu a gwella cartrefi 
gan ddefnyddio’r technolegau diweddaraf.12 

51. Yn ei hymateb i adroddiad y Pwyllgor, dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod 
eisoes yn datblygu “rhaglen newydd o gamau a fydd yn datgarboneiddio tai yng 
Nghymru 80 y cant erbyn 2050”. Byddai’r rhaglen yn cael ei llywio gan waith y 
Grŵp Cynghori ar Ddatgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru, a oedd i fod i gael ei 
adrodd yn haf 2020. Dywedodd Llywodraeth Cymru wrth y Pwyllgor: “Ymdrinnir 
â’r her o dai newydd [carbon isel] drwy’r Rheoliadau Adeiladu”, a oedd wrthi’n cael 
eu hadolygu.  

 
12 Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Tai Carbon Isel: yr her, 
Awst 2018 
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52. Ers adroddiad y Pwyllgor, bu nifer o ddatblygiadau yn y maes polisi hwn. Ym 
mis Mawrth 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun cyflawni carbon 
isel cyntaf, sy’n cynnwys polisïau a chynigion ar gyfer lleihau allyriadau mewn 
adeiladau a thai preswyl. Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd y Grŵp Cynghori 
ar Ddatgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru ei adroddiad, a oedd yn cynnwys 
cyfres o argymhellion amrywiol. Yn ei adroddiad, daeth y Grŵp i’r casgliad a 
ganlyn:  

“Mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar gamau 
gweithredu i fynd i’r afael â’r materion anodd ynghylch 
datgarboneiddio cartrefi, gan ddechrau’n syth gyda rhaglen 10 
mlynedd. Mae angen cael targedau uchelgeisiol sy’n gofyn llawer er 
mwyn sicrhau bod cysondeb ar draws deiliadaethau ac i sefydlu a 
normaleiddio safon ar gyfer 2030-50.” 

53. Derbyniodd Llywodraeth Cymru argymhellion y Grŵp mewn egwyddor ond 
dywedodd bod angen gwneud rhagor o waith i asesu’r goblygiadau o ran costau. 

54. Yn niweddariad y Gweinidog ym mis Ionawr 2021, dywedodd bod cryn dipyn 
o weithgarwch yn digwydd ar dai carbon isel er mwyn bodloni’r materion 
allweddol a nodwyd gan y Pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys strategaeth newydd ar 
gyfer tlodi tanwydd; map ffordd sy’n nodi’r llinell amser a’r cerrig milltir wrth 
drosglwyddo o ddulliau adeiladu traddodiadol i adeiladu cartrefi fforddiadwy 
carbon sero-net; a newidiadau arfaethedig i Ran L o’r rheoliadau adeiladu i wella 
effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi newydd.13  

55. Yn ei adroddiad cynnydd ym mis Rhagfyr 2020 ar leihau allyriadau yng 
Nghymru, nododd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, er gwaethaf cynnydd polisi mewn 
sawl maes, nad oes strategaeth gydlynol, hirdymor ar gyfer effeithlonrwydd gwres 
ac ynni yng nghartrefi ac adeiladau eraill Cymru. Mae’n nodi effeithlonrwydd 
adeiladau a gwres fel sector i’w flaenoriaethu wrth symud ymlaen.  

Tlodi tanwydd 

56. Roedd gan Lywodraeth Cymru darged statudol i ddileu tlodi tanwydd yng 
Nghymru erbyn 2018, ond methodd â’i gyrraedd. Yn ôl amcangyfrifon 2018, roedd 
155,000 o aelwydydd yng Nghymru, sy’n cyfateb i 12 y cant o’r holl gartrefi, yn dal i 
fyw mewn tlodi tanwydd. Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad i archwilio’r 
rhesymau dros hyn, ac i ddylanwadu ar strategaeth nesaf Llywodraeth Cymru ar 
gyfer tlodi tanwydd.  

 
13 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, dyddiedig 29 Ionawr 2021 
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57. Yn ei adroddiad, nododd y Pwyllgor wersi i’w dysgu o Strategaeth Tlodi 
Tanwydd 2010 a galwodd am strategaeth newydd gynhwysfawr sy’n cyd-fynd â 
blaenoriaethau allweddol eraill, gan gynnwys datgarboneiddio stoc dai Cymru. 
Roedd yr adroddiad yn cynnwys 21 o argymhellion. Derbyniodd Llywodraeth 
Cymru 19 o’r argymhellion yn llawn a dau mewn egwyddor.14  

58. Galwodd y Pwyllgor ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno targedau tlodi tanwydd 
statudol newydd, gan gynnwys targedau dros dro, sy’n heriol ac yn realistig. 
Galwodd hefyd am sefydlu fframwaith monitro cadarn i oruchwylio’r cynnydd o 
ran cyflawni’r strategaeth newydd a’r targedau. Awgrymodd y Pwyllgor y dylai’r 
fframwaith gynnwys: cyhoeddi amcangyfrifon tlodi tanwydd blynyddol; Bwrdd 
Cynghori ar Dlodi Tanwydd; ac ymrwymiad i Lywodraeth Cymru adrodd yn 
rheolaidd ar y cynnydd tuag at ei thargedau.  

59. Cododd y Pwyllgor bryder ynghylch na allai cynlluniau Nyth ac Arbed 
gyflawni gwelliannau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi ar y raddfa a’r cyflymder 
sy’n ofynnol i fynd i’r afael â thlodi tanwydd o fewn amserlen dderbyniol. Gwnaeth 
gyfres o argymhellion i wella’r cynlluniau, gan gynnwys newidiadau i feini prawf 
cymhwysedd Nest a thargedau gwell mewn perthynas ag Arbed.  

60. Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun tlodi tanwydd 
newydd (‘y Cynllun’) yn hytrach na strategaeth. Mae’r Cynllun yn cynnwys 10 cam 
gweithredu tymor byr i’w cyflawni rhwng 2021 a 2023. Mae’n rhoi effaith i lawer o 
argymhellion y pwyllgor, naill ai yn llawn neu’n rhannol. 

61. Mae’r Cynllun yn cynnwys targedau tlodi tanwydd newydd Llywodraeth 
Cymru ar gyfer 203515. Mae hefyd yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i ymgynghori 
ar iteriad nesaf y Rhaglen Cartrefi Clyd cyn diwedd 2021.  

62. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i adolygu camau gweithredu’r 
Cynllun fel rhan o’i hadolygiad ac adroddiad dwyflynyddol ar dlodi tanwydd. Bydd 
yr adolygiad cyntaf yn cael ei gynnal yn 2023.  

 

 
14 Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion 
Gwledig ar dlodi tanwydd yng Nghymru 
15 Y targed tlodi tanwydd newydd yw, erbyn 2035: amcangyfrifir na fydd unrhyw aelwyd yn byw 
mewn tlodi tanwydd difrifol neu barhaus cyn belled ag y bo hynny’n rhesymol ymarferol; 
amcangyfrifir na fydd mwy na 5 y cant o aelwydydd yn byw mewn tlodi tanwydd ar unrhyw adeg 
cyn belled ag y bo hynny’n rhesymol ymarferol; a bydd nifer yr aelwydydd sydd “mewn perygl” o 
syrthio i dlodi tanwydd wedi mwy na haneru, yn seiliedig ar amcangyfrifon 2018. 
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Llifogydd 

63. Ym mis Chwefror 2020, tarwyd Cymru gan y llifogydd gwaethaf ers dros 40 
mlynedd, a gafodd effaith ddinistriol a hirhoedlog ar gymunedau. Cytunodd y 
Pwyllgor i gynnal ymchwiliad byr i archwilio ymateb Llywodraeth Cymru i’r 
llifogydd.16 Mae adroddiad y Pwyllgor, Llifogydd yng Nghymru (Rhagfyr 2020), yn 
rhoi cipolwg ar yr ymateb ac yn tynnu sylw at feysydd posibl i’w gwella. Mae hefyd 
yn sôn am faterion ehangach sy’n ymwneud â rheoli risg llifogydd, gan gynnwys 
lefelau buddsoddi. 

64. Yn ei adroddiad, tynnodd y Pwyllgor sylw at fygythiad parhaus llifogydd i 
gymunedau ledled Cymru. Daeth i’r casgliad bod angen gwneud gwaith mwy 
sylweddol i archwilio pa mor effeithiol yw Strategaeth Genedlaethol newydd 
Llywodraeth Cymru ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (‘y 
Strategaeth Genedlaethol’).  

Materion ar gyfer y Chweched Senedd 

Casgliad 16. Mae’r 2020au yn ddegawd hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid yn 
yr hinsawdd. Er mwyn i Gymru gyflawni sero-net erbyn 2050, rhaid i Lywodraeth 
Cymru gymryd camau beiddgar a phendant i sicrhau toriadau sylweddol mewn 
allyriadau ar draws pob sector o economi Cymru. Credwn y dylai ein Pwyllgor 
olynol graffu ar weithredu ar yr hinsawdd ar draws y Llywodraeth a monitro’r 
cynnydd tuag at y targedau statudol newydd, mwy uchelgeisiol, a thargedau 
sector-benodol. Dylai ganfod ffyrdd o ymgysylltu â phwyllgorau eraill y Senedd o 
ran y gwaith hwn. Efallai yr hoffai ein Pwyllgor olynol ystyried y ffordd orau o 
gydbwyso ei waith craffu ar newid yn yr hinsawdd â’i waith craffu ehangach ar 
bolisïau a deddfwriaeth. 

Casgliad 17. Mae’r Pwyllgor wedi ei gwneud yn glir i Lywodraeth Cymru bod yn 
rhaid caniatáu i’r Pwyllgor olynol drafod drafft o’r cynllun cyflawni carbon isel cyn 
y caiff ei gwblhau ym mis Tachwedd 2021. O ystyried yr amserlenni dan sylw, 
efallai y bydd ein Pwyllgor olynol yn dymuno mynd ar drywydd y mater hwn 
gyda Llywodraeth newydd Cymru ar y cyfle cyntaf posibl, a blaenoriaethu gwaith 
ar ddrafft y cynllun cyflawni.  

Casgliad 18. Efallai y bydd ein Pwyllgor olynol yn dymuno mynd ar drywydd y 
potensial ar gyfer adolygu Rhan 2 o Ddeddf 2016 gyda Llywodraeth Cymru er 
mwyn cyflwyno gweithdrefnau craffu mwy trylwyr, gwella tryloywder a chryfhau 

 
16 Roedd ymchwiliad y Pwyllgor i lifogydd mis Chwefror 2020 wedi’i drefnu i ddechrau ym mis 
Mawrth 2020. Cafodd yr ymchwiliad ei ohirio tan dymor yr hydref yn dilyn atal Busnes y Senedd 
dros dro oherwydd pandemig y coronafeirws (Covid-19).  
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trefniadau atebolrwydd. Fel man cychwyn, gallai’r adolygiad ystyried a ellir dysgu 
gwersi gan ddeddfwrfeydd eraill, yn enwedig Senedd yr Alban sydd wedi newid 
ei deddfwriaeth gymharol yn ddiweddar. Dylid cynnal unrhyw adolygiad o’r fath 
fel mater o frys. 

Casgliad 19. Mae’r DU yn cynnal y 26ain Cynhadledd Partïon y Cenhedloedd 
Unedig ar Newid Hinsawdd (COP 26) yn Glasgow ym mis Tachwedd 2021. Mae’r 
Pwyllgor hwn wedi cymryd rhan mewn sawl trafodaeth ynghylch sut y gellir 
defnyddio’r digwyddiad i gyflymu gweithredu ar Newid Hinsawdd a’r rôl y gall 
Cymru ei chwarae yn y gynhadledd. Efallai y bydd ein Pwyllgor olynol yn dymuno 
ystyried sut y gall gyfrannu at COP26. 

Casgliad 20. Mae tai o ansawdd da yn faes polisi a all, o’i ddarparu’n effeithiol, 
sicrhau buddion ar draws sawl maes polisi arall gan gynnwys llesiant, 
datgarboneiddio a lleihau tlodi. Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu 
dadansoddiad annibynnol yn y maes hwn, sydd wedi gwneud argymhellion 
uchelgeisiol mewn meysydd fel ôl-osod tai. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth 
Cymru wedi cyflawni’r uchelgais hwnnw eto. Efallai yr hoffai ein Pwyllgor olynol 
ystyried hyn yn gynnar yn nhymor nesaf y Senedd. 

Casgliad 21. Efallai yr hoffai ein Pwyllgor olynol ystyried craffu ar y cynnydd a 
wnaed gan Lywodraeth Cymru wrth gyflawni camau gweithredu’r cynllun tlodi 
tanwydd a thuag at y targedau tlodi tanwydd newydd. 

Casgliad 22. Efallai yr hoffai ein Pwyllgor olynol ystyried archwilio pa mor 
effeithiol yw adroddiad newydd Llywodraeth Cymru, sef Strategaeth 
Genedlaethol Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol wrth leihau’r risg 
llifogydd mewn cymunedau. Mae’n ofynnol i Gyfoeth Naturiol Cymru adrodd ar 
gymhwyso’r Strategaeth Genedlaethol newydd yn 2022. Efallai yr hoffai ein 
Pwyllgor olynol ystyried hyn wrth gynllunio ei raglen waith yn y dyfodol. 
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6. Adfer natur a bioamrywiaeth 

Ochr yn ochr â’r argyfwng hinsawdd, mae’r Pwyllgor o’r farn 
mai un o’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd yw 
dirywiad bioamrywiaeth. Mae atal a gwrthdroi’r dirywiad 
hwnnw wedi bod yn flaenoriaeth i’r Pwyllgor.  

Ymchwiliadau polisi a deddfwriaeth 

▪ Sesiwn untro ar yr Adroddiad ar Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR) 
(Hydref 2016) 

▪ Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau 
coetiroedd (Gorffennaf 2017) 

▪ Y Llanw’n Troi? Ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd 
Morol Gwarchodedig (Awst 2017) 

▪ Adborth ar Gynllun Morol Cenedlaethol drafft Llywodraeth Cymru (Ebrill 
2018) 

▪ Trefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol 
ar ôl Brexit (Mehefin 2018) 

▪ Fframweithiau cyffredin ar gyfer yr amgylchedd ar ôl Brexit (Gorffennaf 
2018) 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau Afonydd 
a Draenio Tir (Ebrill 2019) 

▪ Ymchwiliad i bolisïau a chynigion sy’n ymwneud â llygredd plastig a 
gwastraff pecynnu (Mehefin 2019) 

▪ Ymchwiliad dilynol i egwyddorion a threfniadau llywodraethu 
amgylcheddol ar ôl Brexit (Hydref 2019)  

▪ Ymchwiliad i Gynllun Ffermio Cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth 
Cymru: adfer bioamrywiaeth (Hydref 2019) 

▪ Ymchwiliad dilynol i gynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli 
Ardaloedd Morol Gwarchodedig (Tachwedd 2019) 
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▪ Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Amgylchedd y DU 
(Gorffennaf 2020 a Chwefror 2021)  

▪ Sesiwn untro ynghylch bioamrywiaeth ac ail-wylltio yng Nghymru 
(Tachwedd 2020) 

Polisi coedwigaeth a choetiroedd 

65. Ar ddechrau 2017, cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad i ystyried y diffyg 
cynnydd o ran y modd y mae Llywodraeth Cymru’n cyflawni’r strategaeth ar gyfer 
coetiroedd a choed 50-mlynedd ar y pryd, sef Strategaeth Coetiroedd i Gymru 
(2009). Roedd y Pwyllgor yn pryderu ynghylch y ffaith mai dim ond un rhan o 
ddeg o’i tharged o 35,000 hectar y mae Cymru wedi llwyddo i’w blannu ers 
lansio’r strategaeth yn 2010.  

66. Argymhellodd y Pwyllgor y dylid gweithredu ar frys i fynd i’r afael â’r diffyg 
hwn, gan ddechrau gydag adnewyddu’r strategaeth Coetiroedd i Gymru. Roedd 
hyn i’w ddilyn gan gamau gweithredu penodol i fynd i’r afael â’r rhwystrau rhag 
cynyddu’r gwaith plannu, gan gynnwys trwy archwilio’r potensial i fabwysiadu 
rhagdybiaeth o gymeradwyo ceisiadau mewn ardaloedd sydd wedi’u nodi ar y 
Map Cyfleoedd Coetir fel rhai sy’n addas iawn ar gyfer coetiroedd.17 

67. Mewn diweddariad ym mis Ionawr 2021, fe wnaeth y Gweinidog gydnabod y 
bydd angen creu coetir ar raddfa fwy nag unrhyw adeg yn ystod y 50 mlynedd 
diwethaf er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng newid yn yr hinsawdd. Dywedodd 
wrth y Pwyllgor fod Llywodraeth Cymru yn gweithio i wella’r broses ar gyfer cyllido 
a chymeradwyo cynlluniau coetir newydd, gan gynnwys ymestyn y cyfnod a 
ganiateir i wneud y gwaith. Esboniodd y byddai’r newidiadau hyn yn cael eu 
hadlewyrchu yn nyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd arfaethedig.  

68. Yn y diweddariad hwnnw, cyfeiriodd y Gweinidog hefyd at bolisi Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Coedwig Genedlaethol. Dywedodd wrth y Pwyllgor fod y gwaith 
wedi cychwyn ac y bydd y Goedwig Genedlaethol, ymhen amser, “yn creu 
rhwydwaith ecolegol cysylltiedig trwy Gymru, gan esgor ar fanteision 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.” Esboniodd y byddai rhannau 
pellach o’r Goedwig Genedlaethol a dull tymor hir o gyflawni’r Goedwig yn cael eu 
datblygu yn ystod 2021.18 

 
17 Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: 
uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd, Gorffennaf 2017 
18 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, dyddiedig 29 Ionawr 2021 
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Polisïau morol 

69. Cynhaliodd Pwyllgor ddau ymchwiliad i reolaeth Ardaloedd Morol 
Gwarchodedig (MPA). Roedd yr ymchwiliad cyntaf yn awyddus i nodi cyfleoedd i 
gynyddu manteision Ardaloedd Morol Gwarchodedig i’r eithaf, ac roedd yn 
ystyried goblygiadau Brexit. Fe wnaeth yr adroddiad ‘Y Llanw’n Troi?’ argymhellion 
allweddol y dylai Lywodraeth Cymru ddarparu’r flaenoriaeth wleidyddol 
angenrheidiol, yr arweinyddiaeth a’r cyllid er mwyn gallu gweithredu’n 
genedlaethol ac yn lleol.  

70. Ym mis Medi 2018, fe wnaeth y Pwyllgor ymgymryd â gwaith dilynol i asesu’r 
cynnydd a wnaed gan Lywodraeth Cymru wrth fwrw ymlaen â’r argymhellion yn 
adroddiad cyntaf y Pwyllgor, ac wrth gyflawni Cynllun Gweithredu Rheoli 
Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig 2018-19, a gyhoeddwyd ochr yn 
ochr â’r Fframwaith Rheoli Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig ar gyfer 
Cymru 2018-2023.  

71. Eto, argymhellodd yr ail adroddiad hwn y dylai Llywodraeth Cymru “gyflwyno 
strategaeth uchelgeisiol ar gyfer Ardaloedd Morol Gwarchodedig ar frys”, a 
gwnaeth nifer o argymhellion ynghylch nodi a dynodi Parthau Cadwraeth Forol. 

Llywodraethu amgylcheddol 

72. Yn dilyn canlyniad refferendwm yr UE, roedd pryder eang ar draws y sector 
amgylcheddol ynghylch bylchau mewn egwyddorion a llywodraethu 
amgylcheddol yn deillio o ymadawiad y DU â’r UE.19 Ymrwymodd Llywodraeth 
Cymru i gynnal a gwella’r safonau amgylcheddol, a “manteisio ar y cyfle 
deddfwriaethol priodol cyntaf i gynnwys yr egwyddorion amgylcheddol mewn 
cyfraith a chau’r bwlch llywodraethu”.20  

73. Mae’r Pwyllgor wedi ceisio dylanwadu ar ddatblygiad trefniadau 
llywodraethu amgylcheddol o adeg gynnar. Ym mis Mehefin 2018, cyhoeddodd 
adroddiad rhagarweiniol, sy’n cynnwys argymhellion lefel uchel. Galwodd y 
Pwyllgor ar Lywodraeth Cymru i wneud y canlynol, ymhlith pethau eraill:  

 
19Mae'r UE yn datblygu polisïau a chyfreithiau amgylcheddol ac yn gweithredu fel corff gwarchod i 
sicrhau bod Aelod-wladwriaethau'n cydymffurfio â hwy. Gall yr UE weithredu yn erbyn 
llywodraethau sy'n methu â chydymffurfio, a all arwain at gosbau ariannol sylweddol yn y pen 
draw. Ar ddiwedd Cyfnod Gweithredu Brexit, fe wnaeth trefniadau llywodraethu amgylcheddol 
beidio â bod yn gymwys yn y DU.  
20 Cofnod y Trafodion, paragraff 409, 21 Mawrth 2018 
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▪ cyflwyno deddfwriaeth i ymgorffori egwyddorion amgylcheddol yr UE yn 
y gyfraith;  

▪ egluro ei safbwynt ar sefydlu corff llywodraethu amgylcheddol newydd; 
ac  

▪ archwilio’r potensial ar gyfer trefniadau llywodraethu dros dro pe na bai 
corff llywodraethu newydd yn cael ei sefydlu cyn i’r DU adael yr UE. 

74. Yn ei hymateb i’n hadroddiad (Awst 2018) esboniodd Llywodraeth Cymru ei 
bod yn cynnal dadansoddiad llawn o’r bylchau llywodraethu yng Nghymru er 
mwyn llywio cynigion yn y dyfodol. Ymrwymodd i ymgynghori ar y cynigion hyn 
cyn cyflwyno Bil ar gyfer Cymru. 

75. Flwyddyn yn ddiweddarach, a chyda chynigion wedi dod i’r amlwg gan 
Lywodraeth Cymru a gweinyddiaethau eraill y DU, cytunodd y Pwyllgor i gynnal ail 
ymchwiliad i ailymweld â’r mater hwn. Yn ystod yr ymchwiliad hwnnw, 
cadarnhaodd y Prif Weinidog ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddeddfu ar 
lywodraethu amgylcheddol. Fodd bynnag, nid oedd Bil ar gyfer Cymru ar 
lywodraethu amgylcheddol wedi cael ei gynnwys yn y rhaglen ddeddfwriaeth 
nesaf.21 Yn sgil hyn, dywedodd rhanddeiliaid bod hyn yn golygu ein wynebu’r 
posibiliad y bydd gan Gymru’r trefniadau llywodraethu amgylcheddol gwaethaf o 
unrhyw wlad yng ngorllewin Ewrop.22 

76. Ym mis Hydref 2019, cyhoeddodd y Pwyllgor ei ail adroddiad. Daeth i’r 
casgliad bod “achos cryf dros gorff llywodraethu newydd, pwrpasol i ddarparu 
system gadarn ac effeithiol o lywodraethu amgylcheddol yng Nghymru ar ôl 
Brexit”. Fodd bynnag, gyda chyhoeddiad y Prif Weinidog nad oes unrhyw 
gynlluniau penodol ar gyfer Bil Cymru, gallai fod yn flynyddoedd nes sefydlu corff 
o’r fath. Cododd y Pwyllgor bryder ynghylch y diffyg cynnydd a wnaed gan 
Lywodraeth Cymru i ddatblygu cynigion ar gyfer trefniadau llywodraethu dros dro 
i fynd i’r afael â’r bwlch llywodraethu ar ddiwedd y cyfnod gweithredu.  

77. Ers ei adroddiad ym mis Hydref 2019, mae’r Pwyllgor wedi parhau i roi 
pwysau ar Lywodraeth Cymru i sefydlu trefniadau llywodraethu interim cadarn. 
Mae hefyd wedi parhau i ofyn am ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch yr 
amserlen ar gyfer Bil Cymru yn y dyfodol. 

 
21 Cofnod y Trafodion, paragraff 191-192, 16 Gorffennaf 2019 
22 Gohebiaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio 
Ewropeaidd, dyddiedig 12 Hydref 2020 
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78. Ym mis Chwefror 2021, penododd Llywodraeth Cymru Asesydd Diogelu’r 
Amgylchedd Dros Dro ar gyfer Cymru (‘Asesydd Dros Dro’) i ystyried pryderon a 
godwyd ynghylch sut mae cyfraith amgylcheddol yn gweithredu. Ni fydd yr 
Asesydd Dros Dro yn ystyried cwynion am achosion unigol o dorri’r gyfraith honno, 
fel y rhagwelwyd yn wreiddiol. Mae’r sector amgylcheddol wedi codi pryderon 
bod hwn yn gam mawr yn ôl ac wedi galw am Fil ar gyfer Cymru i sefydlu corff 
llywodraethu sy’n gweithredu’n llawn fel mater o flaenoriaeth.  

79. Bydd craffu ar unrhyw Fil llywodraethu amgylcheddol ar gyfer Cymru yn fater 
i’n Pwyllgor olynol. Dylai’r casgliadau a’r argymhellion yn ein hadroddiadau yn 
ystod y Bumed Senedd fod yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer y gwaith hwnnw. 
Yn y cyfamser, efallai y bydd ein Pwyllgor olynol yn dymuno ystyried 
effeithiolrwydd rôl yr Asesydd Dros Dro, a materion sy’n codi o’i waith.  

Bioamrywiaeth ac adferiad gwyrdd 

80. Mae’r Pwyllgor wedi trafod y cyfleoedd ar gyfer “adferiad gwyrdd” yn dilyn y 
pandemig Covid-19. Ym mis Ionawr 2021, clywodd y Pwyllgor gan aelodau’r Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen Adferiad Gwyrdd, a oedd wedi’i orchymyn gan y Gweinidog i 
nodi blaenoriaethau ar gyfer gweithredu o ran cynllun adferiad yn sgil Covid-19 
Llywodraeth Cymru, gan gwmpasu gweithredu o ran yr hinsawdd, o ran twf 
economaidd cynhwysol a theg, ac o ran creu swyddi. Cyhoeddodd y Grŵp ei 
adroddiad ‘Adferiad Gwyrdd: Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu’ ar 3 Rhagfyr 
ochr yn ochr ag adroddiad annibynnol a oedd yn edrych ar sefydlogrwydd a 
gwytnwch sector yr amgylchedd yng Nghymru. Gwnaeth yr adroddiad annibynnol 
nifer o argymhellion, gan gynnwys y dylai Cyfoeth Naturiol Cymru fod mewn 
sefyllfa well o ran adnoddau i gymryd rôl fwy gweithredol wrth gefnogi’r sector 
cyrff amgylcheddol anllywodraethol.  

81. Mae’r Pwyllgor wedi codi’r mater o dargedau bioamrywiaeth gyda’r 
Gweinidog sawl gwaith. Dywedodd y Gweinidog ei bod o blaid cyflwyno targedau 
ar gyfer adfer bioamrywiaeth o ran egwyddor.  

Polisïau llygredd plastig 

82. Mae llygredd plastig yn fygythiad difrifol i’n planed ac mae’r cyhoedd yn 
disgwyl i lywodraethau gymryd camau brys i fynd i’r afael â’r broblem hon.  

83. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio â Llywodraeth y DU a 
gweinyddiaethau datganoledig eraill i ddatblygu cynlluniau Cyfrifoldeb Estynedig 
Cynhyrchwyr a Dychwelyd Ernes. Ymgynghorwyd ar hyn ym mis Chwefror 2019. 
Mae Bil Amgylchedd y DU yn cynnwys pwerau i gyflwyno rheoliadau ar gyfer y 
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cynlluniau hyn. Disgwylir cynigion manylach ar ddyluniad y cynlluniau yn fuan. 
Rhoddodd y Gweinidog y wybodaeth ddiweddaraf yn ei hymateb i adroddiad y 
Pwyllgor hwn ar gyllideb ddrafft 2021-22. Serch hynny, mae cynnydd Llywodraeth 
Cymru wedi bod yn siomedig yn y maes polisi hwn. 

84. Yn ei adroddiad ar lygredd plastig a gwastraff deunydd pecynnu (Mehefin 
2019), argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru baratoi a chyhoeddi 
strategaeth deng mlynedd gynhwysfawr ac uchelgeisiol gyda’r nod o leihau 
llygredd plastig. Dylid datblygu’r strategaeth hon gyda’r rhanddeiliaid a dylai 
gynnwys targedau a cherrig milltir. Rhaid iddi wneud cysylltiadau clir â meysydd 
polisi eraill, fel rheoli gwastraff a chaffael “gwyrdd”. 

85. Hefyd, argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru ystyried y 
posibilrwydd o gyflwyno deddfwriaeth yng Nghymru i leihau llygredd plastig, yn 
seiliedig ar y model ar gyfer lleihau allyriadau yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016. Dylai’r ddeddfwriaeth gynnwys targed cyffredinol ar gyfer dileu llygredd 
plastig a cherrig milltir dros dro.  

Materion ar gyfer y Chweched Senedd 

Casgliad 23. Credwn y dylai ein Pwyllgor olynol barhau i adolygu cyfraddau 
plannu coed, o ystyried y diffyg cynnydd difrifol yn ystod tymor y Senedd hon. Er 
bod polisi’r Goedwig Genedlaethol yn gysyniad diddorol, prin fu’r cynnydd 
amlwg yn y maes hwn yn ystod tymor y Senedd hon.  

Casgliad 24. Bydd ein Pwyllgor olynol, heb os, yn dymuno cadw llygad barcud ar 
ddatblygiad y cynlluniau Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr a Dychwelyd Ernes 
yng Nghymru, er mwyn sicrhau eu bod yn ddigon uchelgeisiol. 

Casgliad 25. Efallai yr hoffai ein Pwyllgor olynol ystyried effeithiolrwydd rôl yr 
Asesydd Diogelu’r Amgylchedd Dros Dro ar gyfer Cymru, a materion sy’n codi o 
waith yr Asesydd. Hefyd, efallai yr hoffai’r Pwyllgor ystyried hyd a lled rôl y 
Senedd o ran trefniadau llywodraethu amgylcheddol dros dro ac yn y tymor hwy 
yng Nghymru. 

Casgliad 26. Mae’r Pwyllgor hwn yn credu’n gryf y dylai Llywodraeth nesaf Cymru 
gyflwyno targedau i atal dirywiad bioamrywiaeth a’i hadfer. Rydym o’r farn y dylai 
ein Pwyllgor olynol sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu’r mater 
hwn yn ystod blwyddyn gyntaf tymor nesaf y Senedd.  

Casgliad 27. Dylai ein Pwyllgor olynol barhau i adolygu cynnydd Llywodraeth 
nesaf Cymru o ran cyflawni “adferiad gwyrdd” a gweithredu argymhellion Grŵp 
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Gorchwyl a Gorffen yr Adferiad Gwyrdd. Bydd angen i Lywodraeth Cymru sicrhau 
bod ei dull ar gyfer yr adferiad gwyrdd yn parhau i ganolbwyntio ar adfer natur.   
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7. Iechyd a lles anifeiliaid 

Roedd hon yn thema allweddol arall yng ngwaith y Pwyllgor. 
Roedd yr unig waith craffu a wnaed gan y Pwyllgor ar Fil ar 
gyfer Cymru yn ystod tymor y Senedd hon yn y maes polisi 
hwn. 

Ymchwiliadau polisi a deddfwriaeth 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Pedolwyr 
(Cofrestru) (Mawrth 2017) 

▪ Ymchwiliad i’r Rhaglen o’r newydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Dileu 
TB (Mai 2017) 

▪ Ymchwiliad i ddefnyddio maglau yng Nghymru (Mehefin 2017) 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Lles Anifeiliaid 
(Anifeiliaid Gwasanaethu) (Chwefror 2019) 

▪ Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) (Rhagfyr 2019) 

▪ Sesiynau craffu ar iechyd anifeiliaid ac atal afiechydon (Ionawr 2021) 

▪ Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid 
(Dedfrydu) (Mawrth 2021) 

Rhaglen Llywodraeth Cymru i ddileu TB  

86. Mae TB Buchol yn parhau yng Nghymru, ac mae’r Pwyllgor wedi trafod y 
mater yn rheolaidd trwy gydol tymor y Senedd hon. 

87. Yn ei adroddiad cychwynnol, argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth 
Cymru bennu dyddiad targed cenedlaethol i Gymru fod yn swyddogol glir o TB ac 
egluro’r broses ar gyfer cyflawni hyn. Argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth 
Cymru osod targedau dros dro ar gyfer dileu’r clefyd ym mhob un o’r tri rhanbarth 
TB. 

88. Rhoddodd Llywodraeth Cymru ddiweddariad ar y mater ym mis Ionawr 2021. 
Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor mai nod targedau Llywodraeth Cymru yw 
y bydd Cymru’n wlad sy’n swyddogol heb TB erbyn 2041. “Mae targedau interim, 
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sy’n cwmpasu cyfnodau o 6 mlynedd, wedi’u pennu ar gyfer pob un o’r Ardaloedd 
TB”.23 

89. Diwedd y cyfnod chwe blynedd cyntaf yw diwedd 2023. Efallai yr hoffai ein 
Pwyllgor olynol ystyried y cynnydd yn erbyn y targed interim cyntaf.  

Defnyddio maglau yng Nghymru 

90. Ar 25 Medi 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Cod ar yr arfer orau ar 
wrth ddefnyddio maglau i reoli cadnoaid’. Mae’n god statudol a gyhoeddir o dan 
Adran 14 o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 ac mae’n crynhoi’r rhwymedigaethau 
cyfreithiol cyfredol ar y rheini sy’n defnyddio maglau ac yn amlinellu’r canllawiau y 
dylid eu dilyn. Trafododd y Pwyllgor sawl agwedd ar y Cod, gan gynnwys ei 
dderbyn, ei gydymffurfio a’i fonitro, ers ei gyflwyno. 

91. Prif argymhelliad y Pwyllgor oedd y dylid monitro a pharhau i adolygu’r 
broses o weithredu’r Cod ac y dylid cyflwyno proses adolygu ffurfiol. Dylai’r broses 
adolygu honno gael ei chynnal bob blwyddyn o hyn ymlaen a dylid cyhoeddi 
adroddiad o’r adolygiad, gan gynnwys ei chanlyniadau. Ymhellach, argymhelliad y 
Pwyllgor oedd, pe bai’r adolygiad yn dangos nad oedd y modd y caiff y Cod ei 
weithredu yn effeithiol, dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno deddfwriaeth i 
reoleiddio neu wahardd gwerthu a defnyddio maglau yng Nghymru.24  

92. Rhoddodd Llywodraeth Cymru ddiweddariad ar y Cod Ymarfer mewn 
perthynas â maglau ym mis Ionawr 2021. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor 
fod Papur Gwyn Amaethyddiaeth Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ym mis 
Rhagfyr 2020, yn cynnwys cynigion i gynnwys pwerau i wneud gorchmynion yn 
ymwneud â gwerthu a defnyddio maglau trwy gyflwyno Bil Amaethyddiaeth 
(Cymru) yn ystod chweched tymor y Senedd. Dywedodd y Gweinidog bod sut y 
mae Llywodraeth Cymru yn penderfynu defnyddio’r pŵer hwn yn cael ei bennu 
trwy gynnal trafodaethau gyda rhanddeiliaid. Dylai ein Pwyllgor olynol drafod y 
materion hyn ar yr adeg briodol.25  

 
23 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, dyddiedig 29 Ionawr 2021 
24 Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Adroddiad ar ddefnyddio 
maglau yng Nghymru, Mehefin 2017 
25 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, dyddiedig 29 Ionawr 2021 
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Materion ar gyfer y Chweched Senedd 

Casgliad 28. Bydd ein Pwyllgor olynol am barhau i adolygu’r sefyllfa TB Buchol 
yng Nghymru. Yn benodol, efallai yr hoffai’r Pwyllgor ystyried y cynnydd yn erbyn 
y targed interim cyntaf ar gyfer TB, sydd i’w ddisgwyl ar ddiwedd 2023. 

Casgliad 29. Efallai yr hoffai ein Pwyllgor olynol ystyried canlyniad adolygiad 
diweddaraf y Cod Ymarfer mewn perthynas â defnyddio maglau. Efallai yr 
hoffai’r Pwyllgor drafod a yw’r darpariaethau yn ymwneud â defnyddio a 
gwerthu maglau yn y Bil Amaethyddiaeth sydd ar ddod yn briodol ac yn 
gymesur. 

Casgliad 30. Ar ddiwedd y Bumed Senedd, ymgymerodd y Pwyllgor â darn byr o 
waith i archwilio materion allweddol yn ymwneud ag iechyd anifeiliaid ac atal 
clefydau, gan gynnwys ymwrthedd gwrthficrobaidd. Efallai yr hoffai ein Pwyllgor 
olynol barhau i adolygu’r materion hyn ac ymgymryd â darn mwy sylweddol o 
waith yn y maes polisi hwn maes o law. 
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8. Cynllunio 

▪ Ymchwiliad i’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft (Rhagfyr 2019) 

▪ Adroddiad ar “Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040” (Tachwedd 
2020) 

Ymchwiliadau polisi a deddfwriaeth 

Y broses o graffu ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft 2019  

93. Craffodd y Pwyllgor ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft 2019 yn 
ystod misoedd olaf 2019. Roedd adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnwys 50 o gasgliadau mewn sawl maes 
polisi. Derbyniodd Llywodraeth Cymru safbwyntiau’r Pwyllgor yn gyffredinol. 
Cafodd 22 o’r argymhellion eu derbyn yn llawn, a chafodd 25 eu derbyn “mewn 
egwyddor”. O ganlyniad i waith y Pwyllgor, rhoddwyd sylw i fylchau yng 
nghwmpas y polisi, gwnaed gwelliannau i’r diagramau strategol cenedlaethol a 
rhanbarthol, ychwanegwyd rhagor o fapiau a diagramau i ddangos y materion 
polisi allweddol, a chafodd cyflwyniad graffig y ddogfen ei wella. 

Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040 

94. Roedd adroddiad y Pwyllgor yn cynnwys 26 o argymhellion pellach. Cafodd 
pob un ond dau o’r argymhellion hyn eu derbyn yn llawn gan Lywodraeth Cymru. 
Yr her drosfwaol y mae Llywodraeth Cymru yn ei hwynebu yw sicrhau bod y 
fframwaith cynllunio 40 mlynedd hwn yn ddigon gwydn i allu ymateb i’r tair her 
fwyaf sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd – Covid-19, Brexit, ac effeithiau newid 
hinsawdd.  

95. Roedd un o’n prif bryderon yn ymwneud â Chynlluniau Datblygu Strategol. 
Cymru’r Dyfodol fydd y cynllun strategol lefel uchaf, gan ddarparu fframwaith 
cynllunio cenedlaethol. Bydd Cynlluniau Datblygu Strategol yn ffitio rhwng y 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a’r Cynllun Datblygu Lleol. Y mecanwaith a 
nodir yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar gyfer datblygu 
Cynlluniau Datblygu Strategol yw sefydlu “cyd-bwyllgor corfforedig” sy’n cynnwys 
cynrychiolwyr mwy nag un awdurdod lleol. Dylai datblygiad Cynlluniau Datblygu 
Strategol symud ymlaen yn gyflym, ac rydym mewn egwyddor yn cefnogi mwy o 
gydweithrediad rhwng awdurdodau lleol er mwyn cyflawni hyn. Fodd bynnag, 
rhaid i hyn beidio ag arwain at ostyngiad anfwriadol o ran atebolrwydd i 
gymunedau lleol. 
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Materion ar gyfer y Chweched Senedd 

Casgliad 31. Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn ddarn arwyddocaol o 
ddeddfwriaeth yng Nghymru. Mae’n cynnwys darpariaethau ar gyfer materion 
gan gynnwys Cynlluniau Datblygu Strategol, Datblygiadau o Arwyddocâd 
Cenedlaethol, a pholisi cynllunio ar y Gymraeg. Byddai’n amserol i’n Pwyllgor 
olynol gynnal gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol ar y Ddeddf. 

Casgliad 32. Efallai yr hoffai ein Pwyllgor olynol barhau i adolygu’r modd y 
gweithredir y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol cyntaf, ac efallai yr hoffai 
drafod ail iteriad y Fframwaith maes o law.   
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9. Gwaith arall 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

96. Ar 10 Ionawr 2019, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu gyffredinol gyda’r 
Comisiynydd. Wedi hynny, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Comisiynydd ynghylch 
nifer o faterion a godwyd yn ystod y sesiwn.  

97. Mae gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’i 
heffaith wedi bod o ddiddordeb penodol i’r Pwyllgor yn ystod tymor y Senedd 
hon. Mae’r ffordd y mae’r nodau llesiant yn cael eu hymgorffori yng ngwaith 
blaenoriaethu cyllideb Llywodraeth Cymru wedi bod yn faes rydym wedi 
canolbwyntio arno. Mae hyn wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf, ond 
rydym yn dal i gredu bod angen gwneud mwy i sicrhau bod y nodau’n cael eu 
hymgorffori mewn ffyrdd o weithio a bod y canlyniadau yn amlwg.  

Cyfoeth Naturiol Cymru 

98. Cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau craffu rheolaidd gyda Chyfoeth Naturiol 
Cymru yn ystod tymor y Senedd hon. Mae’r Pwyllgor wedi mynegi pryder dro ar ôl 
tro yn ystod gwaith craffu ar gyllidebau drafft bod gofyn i Gyfoeth Naturiol Cymru 
gyflawni mwy heb gynnydd cymesur o ran cyllid. Yn wir, bu tuedd tuag at 
ostyngiad yn lefel y cyllid.  

99. Am y tro cyntaf yn y blynyddoedd diweddar, ni ostyngodd cyllid Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn 2020-21, ond bydd ganddo gyllideb “llinell wastad”. Unwaith 
eto, bydd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Gyfoeth Naturiol Cymru gyflawni mwy, 
ar ffurf polisi’r goedwig genedlaethol newydd, a gwaith i adfer mawndiroedd a 
rhai safleoedd Natura 2000. Mae CNC wedi dweud wrth y Pwyllgor droeon fod 
cyllideb sy’n lleihau yn effeithio ar ei allu i ddarparu gwasanaethau ac ymgymryd â 
dyletswyddau newydd.  

Penodiadau cyhoeddus 

100. Ar 26 Medi 2019, cynhaliodd y Pwyllgor wrandawiad cyn penodi gyda Syr 
David Henshaw, yr ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer swydd 
Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru.  

Materion ar gyfer y Chweched Senedd 

Casgliad 33. Mae’r Pwyllgor yn parhau i bryderu am y gostyngiad parhaus yng 
nghyllid Cyfoeth Naturiol Cymru er bod Llywodraeth Cymru yn parhau i roi mwy 
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o ddyletswyddau iddo. Mae’r Gweinidog ei hun wedi derbyn nad yw hyn yn 
gynaliadwy. Credwn y dylai ein Pwyllgor olynol graffu ar berfformiad Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn flynyddol ac y dylai barhau i adolygu ei gyllid. 
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Rhagair y Cadeirydd 

Wrth inni ddod â’r Bumed Senedd i ben, mae lle Cymru yn y byd a datganoli yng 
Nghymru wedi newid yn sylfaenol ers i ni ddechrau ein gwaith yn ystod haf 2016. 

Nid yw Cymru, fel rhan o'r DU, bellach yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, a 
chytunwyd ar y telerau sylfaenol ar gyfer perthynas newydd. 

Mae'r rhwyg sy'n amlwg yn parhau yn y berthynas rhwng y DU a'r UE yn destun 
pryder. Mae'n creu peth ansicrwydd ar adeg pan mae angen hyder ar fusnesau a 
phobl Cymru yn nhelerau’r berthynas newydd. 

Mae'r berthynas rhwng y llywodraethau a'r deddfwrfeydd datganoledig a 
Llywodraeth a Senedd y DU ar drai o ganlyniad i benderfyniadau ar ran 
Llywodraeth a Senedd y DU i ddeddfu yn groes i ewyllys y deddfwrfeydd 
datganoledig ar benderfyniadau allweddol ynghylch dyfodol y DU y tu allan i’r 
Undeb Ewropeaidd. 

Mae Llywodraeth y DU wedi gwneud penderfyniadau polisi i osod cyfyngiadau 
newydd ar ddatganoli. Bydd cyllid a oedd yn arfer dod o'r Undeb Ewropeaidd ac 
yn cael ei reoli gan Lywodraeth Cymru a'r Senedd bellach yn dod o Lywodraeth y 
DU ac yn cael ei reoli gan Lywodraeth y DU, hyd yn oed mewn meysydd polisi 
datganoledig. Nid yw'n eglur eto a fydd swm y cyllid i'w ddosbarthu i Gymru yn 
cyfateb i'r hyn a oedd yn arfer cael ei ddarparu gan yr UE. 

Mae gwaith craffu ar faterion Ewropeaidd ac ymgysylltu â’r rhain wedi bod yn 
rhan ganolog o waith y Senedd ers ei sefydlu, oherwydd nifer y meysydd 
cymhwysedd datganoledig a oedd yn dod o fewn fframweithiau polisi 
Ewropeaidd. 

Roedd gan y Senedd swyddogaeth graffu ffurfiol, mewn perthynas ag egwyddor 
sybsidiaredd yr UE, y darperir ar ei chyfer yn Rheolau Sefydlog y Senedd. 

Er nad oes bellach angen trafod materion Ewropeaidd yn y ffyrdd hyn, mae'r 
broses o ymadael â'r UE a sefydlu perthynas newydd wedi creu ystod sylweddol o 
heriau newydd o ran gwaith craffu. 

Yn ystod y Bumed Senedd, mae ystod o dasgau craffu hefyd wedi dod i'r amlwg o 
ganlyniad i'r broses Brexit. Mae’r enghreifftiau amlwg yn cynnwys fframweithiau 
polisi cyffredin y DU gyfan, cytundebau rhyngwladol y DU, a marchnad fewnol y 
DU.  
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Nod yr adroddiad hwn yw cofnodi’r swyddogaethau craffu y mae'r pwyllgor hwn 
wedi cymryd cyfrifoldeb drostynt yn ystod y Bumed Senedd, a'n barn bod angen 
ymgorffori’r swyddogaethau hyn wrth ddylunio dulliau craffu a sefydlu pwyllgorau 
ar ddechrau'r Chweched Senedd. 

O ystyried maint a phwysigrwydd y tasgau craffu rydym yn eu nodi yn yr 
adroddiad hwn, efallai y byddem wedi cael ein temtio i argymell bod y Chweched 
Senedd yn sefydlu Pwyllgor Materion Allanol. 

Nid ydym yn mynd mor bell â gwneud unrhyw argymhelliad ynghylch sut y dylai'r 
Chweched Senedd gyflawni'r swyddogaethau craffu hyn, gan gydnabod yr ystod 
gymhleth o ystyriaethau y mae angen eu cydbwyso wrth sefydlu pwyllgorau a 
dulliau craffu. 

Gofynnwn i'r tasgau craffu hyn gael eu hystyried o ddifrif gan y Pwyllgor Busnes 
newydd pan fydd yn troi ei sylw at sefydlu pwyllgorau ar gyfer y Chweched 
Senedd. 

  

Tudalen y pecyn 100



Materion Allanol: Gwaith Craffu yn y Chweched Senedd 

5 

Cyflwyniad 

1. Nid yw'r adroddiad hwn yn gofnod o'n gwaith, ond yn hytrach yn rhestr 
gymharol gryno o’r tasgau craffu y credwn sydd angen eu cario ymlaen i'r 
Chweched Senedd ar ryw ffurf neu'i gilydd. 

2. Pe bai gennym fwy o amser o'n blaenau, byddem yn parhau i ddatblygu a 
chyflawni'r tasgau sy’n cael eu nodi yma. Er ein bod yn fodlon ein bod wedi 
gwneud cymaint ag y gallwn yn ystod y Senedd hon, mae llawer mwy i'w wneud 
o hyd.  

3. Er mwyn helpu i'n paratoi ar gyfer yr adroddiad hwn, fe wnaethom ni dynnu 
ar ein profiad o'r pum mlynedd diwethaf a gwaith y nifer fawr o gyfranwyr at ein 
gwaith yn ystod y cyfnod hwnnw. 

4. Yn ogystal, fe wnaethom ni gynnal dwy sesiwn bwrdd crwn gydag 
arbenigwyr yn cyfrannu atynt. Teitl bras un sesiwn oedd “Cymru yn y Byd” a’r llall 
oedd “Cymru yn y DU”. Dyluniwyd y sesiynau hyn i'n helpu i bwyso a mesur beth 
yw safle Cymru yn y byd ac yn y DU erbyn hyn ar ddiwedd y Bumed Senedd.1 

5. Mae cyfraniad y rheini a gymerodd ran wedi bod yn hynod werthfawr o ran 
ein cynorthwyo i weld beth yw’r tasgau craffu y credwn sydd angen parhau â nhw 
yn y Senedd nesaf. Fodd bynnag, ni allwn ddod i gasgliadau eto ynghylch safle 
Cymru yn y byd ehangach na beth fydd ei lle yn y Deyrnas Unedig yng nghyd-
destun datganoli.  

6. Mae'r ansicrwydd hwn yn dangos ymhellach bod angen parhau â’n gwaith ar 
ryw ffurf yn y Chweched Senedd, fel Senedd lle bydd yn bosibl dechrau dod i'r 
casgliadau hyn. 

  

 
1 Gweler trawsgrifiadau ein cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2021 ac 1 Chwefror 2021. 
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Tasg graffu ar gyfer y Chweched Senedd 

7. Rydym yn gwneud un argymhelliad eang yn yr adroddiad hwn: 

Argymhelliad 1. Rydym yn argymell bod Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd 
yn ymgorffori'r tasgau craffu a ganlyn wrth baratoi cynigion ar gyfer sefydlu 
pwyllgorau’r Chweched Senedd: 

 
Tasg Disgrifiad byr (gweler corff yr adroddiad am 

ddisgrifiad llawnach) 

A Cytundebau Rhyngwladol 

A1 Y berthynas â'r UE Mae angen gwneud gwaith craffu parhaus ar y 
goblygiadau i Gymru sy'n deillio o weithredu a 
datblygu'r Cytundeb Ymadael a'r Cytundeb Masnach 
a Chydweithrediad yn y dyfodol.  

Mae hyn yn ymdrin â materion mor amrywiol â 
hawliau dinasyddion, ymrwymiadau i degwch yn y 
farchnad o dan y Cytundeb Masnach a 
Chydweithrediad, a’r effaith ar sectorau yn economi 
Cymru. 

Bydd cynnal a datblygu’r berthynas â sefydliadau'r 
UE a deddfwrfeydd Ewropeaidd eraill yn hanfodol i 
ymdrechion i ragweld materion posibl i Gymru a allai 
godi yn sgil gweithredu a/neu ddatblygu’r berthynas, 
ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, ac er mwyn dwyn 
Llywodraeth Cymru i gyfrif yn y maes hwn. 

A2 Cytundebau a 
rhwymedigaethau 
rhyngwladol 
presennol y DU 

Mae angen gwneud gwaith craffu parhaus ar y 
goblygiadau i Gymru yn sgil gweithredu a datblygu 
cytundebau rhyngwladol y DU yn y dyfodol a'r 
rhwymedigaethau sy'n deillio ohonynt. 

Gallai’r Senedd gynyddu gwerth cytundebau 
masnach i randdeiliad o Gymru drwy fynd ati i roi 
llais i fuddiannau Cymru mewn amgylchiadau lle 
mae datblygu cytundeb yn bosibl a lle nodwyd 
rhwystrau i fasnach. 
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Tasg Disgrifiad byr (gweler corff yr adroddiad am 

ddisgrifiad llawnach) 

A3 Cytundebau 
rhyngwladol 
newydd y DU 

Dylai'r dull o graffu ar gytundebau rhyngwladol y 
gwnaethom ni ei ddatblygu ystod y Bumed Senedd 
barhau yn y Chweched Senedd. 

Credwn y gall y Senedd chwarae rôl fwy 
arwyddocaol o ran datblygu cytundebau 
rhyngwladol newydd. Rydym wedi cynnig dull o 
wneud hyn y gallai pwyllgor fynd ar ei drywydd yn y 
Chweched Senedd.  

B Cysylltiadau a pholisi o fewn y DU 

B1 Deddf Marchnad 
Fewnol y DU 2020 

Mae angen parhau i ddatblygu dealltwriaeth o 
Ddeddf Marchnad Fewnol y DU a sut mae'n effeithio 
ar ddatganoli, sut mae cysyniad marchnad fewnol y 
DU yn cael ei weithredu a'i reoleiddio, a sut i 
gynrychioli rhanddeiliaid Cymru y mae hyn yn 
effeithio arnynt. 

Mae yna ystod o ddyletswyddau adrodd a phwerau 
dirprwyedig a fydd yn gofyn am waith craffu 
parhaus. 

B2 Fframweithiau 
Cyffredin 

Prin fod y gwaith craffu wedi dechrau ar y 
fframweithiau ac maent yn cael eu diwygio'n 
sylweddol. Mae angen gwneud gwaith sylweddol i 
graffu ar y rhain ddiwedd 2021 a dechrau 2022. Bydd 
angen gwaith monitro parhaus drwy gydol y Senedd 
nesaf. 

B3 Cysylltiadau 
Rhynglywodraethol 

Dylid parhau yn y Chweched Senedd i graffu ar 
gysylltiadau rhynglywodraethol o fewn ein cylch 
gwaith cyfredol. 

B4 Cysylltiadau 
Rhyngseneddol 

Dylai fod ymgysylltiad parhaus a chynyddol â 
deddfwrfeydd eraill y DU ar lefel wleidyddol a 
swyddogol fel ei gilydd, gan adeiladu ar brofiad y 
Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit.  
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Tasg Disgrifiad byr (gweler corff yr adroddiad am 

ddisgrifiad llawnach) 

B5 Disodli cyllid yr UE Wrth i fanylion ddod i’r amlwg ynghylch sut bydd 
Llywodraeth y DU yn disodli cyllid yr UE, bydd gwaith 
craffu gan y Senedd yn hanfodol. 

C Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Senedd 

C1 Strategaeth 
Ryngwladol  

Bydd angen i’r gwaith o graffu ar strategaeth 
ryngwladol Llywodraeth Cymru barhau yn y 
Chweched Senedd. 

C2 Strategaeth 
Ryngwladol  

Bydd gan y Senedd rôl bwysig i'w chwarae o ran 
sefydlu safle newydd Cymru yn y byd ac mae rôl 
hanfodol i bwyllgorau'r Senedd o ran gwaith craffu, 
cynrychiolaeth a chyfnewid gwybodaeth. 

8. Mae gweddill yr adroddiad hwn yn rhoi rhywfaint o eglurhad pellach o bob 
un o'r tasgau hyn.  

9. Mae llawer o'r tasgau craffu hyn yn rhai trawsbynciol o ran polisi ac yn rhyng-
gysylltiedig mewn ffordd gymhleth.  

10. Os yw Pwyllgor Busnes y Chweched Senedd yn credu y dylai'r dasg graffu a 
nodir yn yr adroddiad hwn barhau, bydd angen iddo ystyried rhinweddau, neu fel 
arall, prif ffrydio swyddogaethau ar draws sawl pwyllgor yn erbyn rhoi’r rhain i un 
pwyllgor yn unig.  
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1. Cytundebau rhyngwladol 

11. Y cytundebau rhyngwladol yr ydym wedi'u hystyried yn fwyaf amlwg yw’r rhai 
rhwng y DU a'r UE, i hwyluso ymadawiad y DU â'r UE ac i sefydlu perthynas yn y 
dyfodol. 

12. Wrth fynd i’r afael â’r goblygiadau sy’n deillio o benderfyniad y DU i ymadael 
â’r Undeb Ewropeaidd, daeth yn amlwg bod angen i ni roi sylw manwl i’r 
cytundebau rhyngwladol a wnaed gan y DU gyda chenhedloedd a sefydliadau 
eraill. Roedd hyn yn cynnwys y cytundebau i ‘drosglwyddo’ cytundebau presennol 
yr UE i gyd-destun y DU, cytundebau masnach newydd, a chytundebau eraill nad 
ydynt yn rhai masnach. 

13. Mae gan gytundebau rhyngwladol y DU y potensial i effeithio'n sylweddol ar 
feysydd polisi datganoledig, deddfau sy’n cael eu pasio gan y Senedd, a'r setliad 
datganoli. Mae risg na fydd y goblygiadau hyn yn cael eu cydnabod na'u deall yn 
glir ar yr adeg y gwneir cytundeb, oni bai bod gan y Senedd broses graffu ar waith. 

14. Gall cytundebau rhyngwladol hefyd gynnig cyfleoedd ac, mewn rhai 
achosion, y gobaith o ddatblygu ymhellach. Mae gan y Senedd rôl o ran nodi 
buddiannau Cymru a, thrwy waith craffu a chynrychioli, sicrhau bod cytundebau'n 
cael eu gweithredu a'u datblygu mewn ffordd sy'n sicrhau'r buddiannau gorau 
posibl i Gymru.  

1.1. Y berthynas â'r Undeb Ewropeaidd 

15. Er i ni gael cyfle go hir i graffu ar ddatblygiad y Cytundeb Ymadael, mae'r dull 
gweithredu a gymerodd Llywodraeth y DU i negodi Cytundeb Masnach a 
Chydweithrediad y DU a'r UE yn golygu ein bod ond wedi gallu dechrau asesu 
telerau perthynas y DU a'r UE yn y dyfodol ar ddechrau 2021. 

16. Mae llawer mwy i'w wneud o ran asesu'r goblygiadau i Gymru sy'n deillio o'r 
cytundeb hwn. Yn anad dim oherwydd er bod y strwythur ar gyfer y berthynas yn 
y dyfodol wedi'i nodi yn y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad, nid yw llawer o'r 
gwaith ynghylch sut y bydd y cytundeb yn gweithio'n ymarferol wedi’i wneud eto. 

17. Nid yw'r cytundeb yn ymwneud â masnach yn unig ond yn ymwneud â 
meysydd mawr eraill o bolisi datganoledig fel iechyd, gwasanaethau cyhoeddus, 
amaethyddiaeth a safonau amgylcheddol. Bydd y penderfyniadau sy’n cael eu 
gwneud ynghylch sut y bydd y cytundeb yn gweithredu'n ymarferol ac yn cael ei 
adolygu, a sut y caiff anghydfodau eu datrys, yn cael effaith sylweddol ar fusnesau, 
dinasyddion a gwasanaethau cyhoeddus Cymru. 
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18. At hynny, mae'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yn darparu y dylai'r 
trafodaethau barhau rhwng y partïon ar gydweithrediad meysydd sy'n bwysig i 
Gymru fel gwarchod enwau bwyd a chydnabod cymwysterau proffesiynol. 

19. Bydd angen i bwyllgorau'r Senedd sicrhau bod ganddynt y capasiti i barhau i 
graffu ar y goblygiadau i Gymru sy'n deillio o weithredu a datblygu'r Cytundeb 
Ymadael a'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yn y dyfodol. 

20. Mae'r cytundebau hyn yn ymdrin â materion mor amrywiol â hawliau 
dinasyddion, ymrwymiadau tegwch yn y farchnad y Cytundeb Masnach a 
Chydweithrediad, a’r effaith ar sectorau economi Cymru o ganlyniad i'r berthynas 
newydd (a datblygol). 

21. Bydd angen i'r Senedd barhau i fonitro hawliau dinasyddion yr UE yng 
Nghymru a'r cyfraniad hollbwysig y maent yn ei wneud ar draws meysydd polisi 
datganoledig. Yn ogystal â chraffu ar gamau gweithredu Llywodraeth Cymru, a 
deall dull gweithredu Llywodraeth y DU, bydd angen i'r Chweched Senedd 
barhau i feithrin cysylltiadau da â chymunedau niferus o ddinasyddion yr UE 
ledled Cymru. 

22. Mae telerau Protocol Gogledd Iwerddon, a Deddf Parhad yr Alban, yn golygu 
bod monitro datblygiadau yng nghyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol yng 
nghyd-destun craffu ar faterion o fewn y DU fel y Fframweithiau Cyffredin a 
deddfwriaeth gysylltiedig. 

1.2. Y berthynas â sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd 

23. Yn ddiweddar, fe wnaethom ni ysgrifennu at aelodau blaenllaw o ddau Dŷ'r 
Senedd i ofyn i Aelodau o'r Senedd gael eu cynrychioli ar ddirprwyaeth y DU i 
Gynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a’r UE a sefydlwyd gan y Cytundeb 
Masnach a Chydweithrediad.2  

24. Mae'n annhebygol y bydd y cais hwn yn cael ei ddatrys cyn diwedd y Bumed 
Senedd.  O ystyried ehangder y sylw y mae’r Cytundeb Masnach a 
Chydweithrediad yn ei roi i feysydd datganoledig, mae'n bwysig bod pwyllgorau 
ac Aelodau’r Chweched Senedd yn parhau i fynd ar drywydd y mater hwn.  

 
2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Gadeirydd 
Pwyllgor Cyswllt Tŷ'r Cyffredin a Chadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi, 21 
Chwefror 2021 
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25. Credwn fod rhinwedd mewn locws Busnes y Senedd i gynnal a datblygu 
cysylltiadau Ewropeaidd, gydag aelodaeth o unrhyw gyrff rhyng-sefydliadol yn 
dod o bwyllgorau perthnasol y Senedd. Byddai hyn yn sicrhau bod buddiannau’r 
berthynas yn cael eu gwireddu mewn cyd-destun busnes, h.y. eu bod yn 
cyfrannu'n uniongyrchol at waith pwyllgorau perthnasol, a thrwy adroddiadau 
pwyllgorau a datganiadau Cadeirydd, at fusnes y Cyfarfod Llawn.  

1.3. Cytundebau a rhwymedigaethau rhyngwladol presennol y DU 

26. Mae angen gwneud gwaith craffu parhaus ar y goblygiadau i Gymru yn sgil 
gweithredu a diwygio cytundebau rhyngwladol y DU yn y dyfodol a'r 
rhwymedigaethau sy'n deillio ohonynt. 

27. Mae hyn yn cynnwys mynd ati i roi llais i fuddiannau Cymru mewn 
amgylchiadau lle mae'n bosibl datblygu cytundeb. Er enghraifft, mewn 
amgylchiadau lle mae busnes neu sefydliad o Gymru yn nodi rhwystrau i fasnach 
neu lle mae anghydfodau'n codi sy'n effeithio ar fusnesau o Gymru. 

1.4. Cytundebau rhyngwladol newydd y DU 

28. Rydym wedi datblygu proses graffu ar gyfer asesu cytundebau rhyngwladol y 
DU o ran eu goblygiadau posibl i Gymru a'r setliad datganoli. Dangosir hyn yn y 
diagram ar dudalen 12. 

29. Yn ein hadroddiad yn 2019, Cytundebau rhyngwladol y DU ar ôl Brexit: Rôl i’r 
Cynulliad [Senedd], fe wnaethom ni gynnig rôl fwy datblygedig i'r Senedd wrth 
ymgysylltu’n uwch â chytundebau rhyngwladol a gwneud gwaith craffu arnynt.3 

30. Mae pwyllgorau yn Senedd y DU wedi cydnabod hyn.4 Mae angen gwaith 
pellach i ddatblygu’r dull gweithredu hwn ar ddechrau’r Chweched Senedd, yn 
enwedig gan fod disgwyl cytundebau sylweddol y DU yn ystod y Chweched 
Senedd, e.e. gydag UDA, Awstralia, Seland Newydd, a’r posibilrwydd o ymuno â’r 
Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel.  

 
3 Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Cytundebau rhyngwladol y DU ar ôl 
Brexit: Rôl i’r Cynulliad [Senedd], Rhagfyr 2019. 
4 Er enghraifft, adroddiad Is-bwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi ynghylch Craffu ar 
gytuniadau: arferion gwaith, Gorffennaf 2020. 
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2. Cysylltiadau a pholisi o fewn y DU 

2.1. Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020 

31. Daw Ddeddf Marchnad Fewnol y DU 2020 â chanlyniadau sylweddol i 
ddatganoli yng Nghymru. Mae wedi lleihau cymhwysedd deddfwriaethol y 
Senedd ac wedi creu sefyllfa lle mae effaith ymarferol deddfau sy’n cael eu pasio 
gan y Senedd yn y dyfodol, mewn ystod o feysydd, yn ansicr.  

32. Gweler ein hadroddiad Bil Marchnad Fewnol y DU: Cydsyniad 
Deddfwriaethol am esboniad llawnach o'n safbwynt ar y ddeddfwriaeth hon.5 

33. Mae tasgau craffu sylweddol ar y gweill i'r Senedd. I ba raddau y bydd y 
ddeddfwriaeth hon yn effeithio ar allu deddfau'r Senedd i wneud gwahaniaeth 
ystyrlon i fywydau pobl Cymru? Sut mae'n cyd-fynd â therfynau eraill ar y setliad 
datganoli, fel y rhaglen fframweithiau cyffredin a chytundebau rhyngwladol? 

34. Hefyd, mae yna ystod o ddyletswyddau adrodd a phwerau dirprwyedig a 
fydd yn gofyn am waith craffu parhaus. Mae hyn yn cynnwys yr angen i ddatblygu 
perthynas â Swyddfa Marchnad Fewnol yr Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd. 

2.2. Fframweithiau Cyffredin 

35.  Prin fod y gwaith o archwilio fframweithiau cyffredin wedi dechrau ac maent 
wrthi’n cael eu diwygio'n sylweddol i ystyried Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020, 
y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad, a beth bynnag fydd canlyniad yr her 
gyfreithiol gan Lywodraeth Cymru.6 

36. Bydd y Fframweithiau Cyffredin yn sail ar gyfer cyfran sylweddol o 
gysylltiadau rhynglywodraethol o fewn y DU. Mae angen craffu arnynt cyn i 
lywodraethau pedair cenedl y DU gytuno arnynt yn derfynol, yn ogystal â gwneud 
gwaith monitro a chraffu parhaus pan fyddant yn gwbl weithredol.  

 
5 Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Bil Marchnad Fewnol y DU: Cydsyniad 
Deddfwriaethol, Rhagfyr 2020. 
6 Ar 18 Ionawr 2021, cyhoeddodd y Cwnsler Cyffredinol achos ffurfiol yn y Llys Gweinyddol yn gofyn 
am ganiatâd ar gyfer adolygiad barnwrol i geisio datganiadau ynghylch cwmpas darpariaethau 
Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020. 
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37. Ar hyn o bryd, y targed yw cwblhau’r gwaith craffu ar yr holl fframweithiau 
erbyn diwedd 2021 a dod i gytundeb rhynglywodraethol llawn. Yn y cyfamser, 
mae fframweithiau cyffredin dros dro yn parhau i fod yn weithredol. 

38. Mae ein profiad o fonitro datblygiad y Fframweithiau Cyffredin yn awgrymu y 
gallai fod angen ymestyn y dyddiad cau hwn i 2022.  

39. Mae angen craffu ar fanylion y Fframweithiau Cyffredin unigol ac effaith y 
rhaglen Fframweithiau Cyffredin yn ei chyfanrwydd. Mae hyn yn cynnwys y ffordd 
y mae’n cyd-fynd â thasgau craffu trawsbynciol eraill, fel gwaith craffu parhaus ar 
Farchnad Fewnol y DU a chytundebau rhyngwladol.  

40. Mae'r gwaith hwn yn bwysig oherwydd, yn ogystal ag effaith ymarferol bosibl 
y Fframweithiau ar gymhwysedd y Senedd, maent yn effeithio'n uniongyrchol ar 
ddinasyddion a busnes yng Nghymru. Er enghraifft, y broses i fusnesau bwyd 
gofrestru cynhyrchion bwyd newydd sy'n gysylltiedig â maeth. 

41. Mae gwaith craffu cynnar ar y fframweithiau wedi dangos y gallant hefyd roi 
syniad o sut y mae cyfraith yr UE wedi'i dargadw a lle mae'r pŵer yn gorwedd yn y 
meysydd polisi hyn. Unwaith eto, mae angen gwneud llawer mwy o waith i ddeall 
goblygiadau hyn i Gymru a sut mae'r broses o ddargadw cyfraith yr UE wedi 
effeithio ar y setliad datganoli. 

2.3. Cysylltiadau rhynglywodraethol ym meysydd cylch gwaith y 
Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

42. Mewn llythyr at y Prif Weinidog 17 Mawrth 2021, rydym wedi dod i'r casgliad 
bod cyflwr gwael y cysylltiadau rhynglywodraethol o fewn y DU (gyda’r sefyllfa hon 
yn gwaethygu) wedi atal Llywodraeth Cymru rhag cyflawni rôl ystyrlon yn y broses 
Brexit, a bod hyn wedi arwain at ddewisiadau polisi diangen o wrthdrawiadol ar 
ran Llywodraeth y DU.  

43. Rydym yn ymwybodol o'r adolygiad sy’n mynd rhagddo o gysylltiadau 
rhynglywodraethol, a gyhoeddwyd gyntaf ym mis Mawrth 2018.7 Mae'n amlwg 
bod angen newid sylweddol i adlewyrchu'r straen y mae Brexit a newidiadau 
cyfansoddiadol ehangach wedi’i roi ar y strwythurau presennol cyfredol.  

 
7 Cytunwyd ar yr adolygiad hwn yng Nghyfarfod Llawn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion ar 14 Mawrth 
2018. 
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44. Mae ein prif ffocws wedi bod ar Negodiadau Ewropeaidd y Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion a Fforwm y Gweinidogion ar Fasnach Ryngwladol.  

45. Bydd cysylltiadau rhynglywodraethol yn parhau i fod yn faes pwysig i graffu 
arno yn y Chweched Senedd. 

46. At hynny, bydd y math o berthynas a roddir i Lywodraeth Cymru mewn 
perthynas â materion fel llywodraethu a datblygu'r Cytundeb Masnach a 
Chydweithrediad, a datblygu a negodi cytundebau rhyngwladol newydd, yn cael 
dylanwad uniongyrchol ar y trefniadau craffu y bydd angen i’r Chweched Senedd 
eu hystyried.  

2.4. Cysylltiadau rhyngseneddol 

47. Mae Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi 
bod yn aelod o Bwyllgorau Ewropeaidd Fforwm y DU a’r Fforwm Rhyngseneddol 
ar Brexit. 

48. Yn sail i'r fforymau hyn mae rhwydweithiau anffurfiol ar lefel swyddogion ar 
gyfer rhannu gwybodaeth a, lle bo hynny'n bosibl, cydgysylltu gwaith.  

49. Mae meithrin cysylltiadau â phwyllgorau yn neddfwrfeydd eraill y DU wedi 
ein helpu i ddod o hyd i feysydd o ddiben cyffredin a llwybrau newydd o 
ddylanwad posibl. 

50. Bydd ymgysylltiad parhaus a gwell â deddfwrfeydd eraill y DU ar lefel 
wleidyddol ac ar lefel swyddogion yn hanfodol os yw'r Chweched Senedd am 
graffu'n effeithiol ar y llu o feysydd polisi sydd bellach yn croestorri â 
phenderfyniadau polisi sy’n digwydd yng nghenhedloedd eraill y DU. 

51. Yn ein cylch gwaith cyfredol, rydym yn gweld y potensial i ddatblygu 
cysylltiadau rhyngseneddol mewn perthynas â chraffu ar y Fframweithiau 
Cyffredin, marchnad fewnol y DU, cytundebau rhyngwladol gan gynnwys y 
Cytundeb Masnach a Chydweithrediad, a chysylltiadau rhynglywodraethol yn fwy 
cyffredinol.  

52. Heb dynnu oddi wrth yr angen am atebolrwydd uniongyrchol pob 
gweinyddiaeth i'w deddfwrfa ei hun, mae dull gweithredu rhyngseneddol 
cydgysylltiedig yn cynnig o leiaf y gobaith o gael canlyniadau craffu achlysurol sy'n 
cynnig mwy na’u rhannau unigol. 
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2.5. Disodli cyllid yr UE 

53. Wrth inni ddod â'r Bumed Senedd i ben, nid yw Llywodraeth y DU wedi 
cyhoeddi'r union fodd y bydd cyllid yr UE yn cael ei ddisodli. 

54. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynigion adeiladol ar gyfer sut y gallai 
hyn gael ei reoli, ond nid yw'n ymddangos bod Llywodraeth y DU wedi 
mabwysiadu'r cynigion hyn.8 

55. Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd pwerau newydd i wario mewn meysydd 
polisi datganoledig, drwy Ddeddf Marchnad Fewnol y DU, ac wedi nodi y bydd yn 
rheoli cyllid rhanbarthol ar ôl Brexit drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU. 

56. Mae hyn yn cael gwared ar y rôl yr oedd Llywodraeth Cymru yn arfer ei 
chyflawni ac yn ei rhoi yn nwylo Llywodraeth y DU. Drwy estyniad, mae'n cael 
gwared ar rôl graffu'r Senedd i raddau hefyd.  

57.  Nid yw cyfanswm gwerth unrhyw gyllid yn y dyfodol yn hysbys, sy’n gwneud 
cymharu â lefelau buddsoddiad yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd yn amhosibl.  

58. Mae angen gwaith craffu parhaus ar y polisïau hyn a'u goblygiadau i Gymru 
wrth iddynt ddatblygu. Yn ogystal, bydd angen monitro'r effaith ar ddatganoli sy'n 
gysylltiedig ag ymyrraeth ariannol uniongyrchol gan Lywodraeth y DU mewn 
meysydd polisi datganoledig.  

  

 
8 Llywodraeth Cymru, Buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit: papur polisi, cyhoeddwyd 
gyntaf ym mis Rhagfyr 2017 a'i ddiweddaru ym mis Hydref 2020. 
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3. Llywodraeth Cymru a’r Senedd 

3.1. Strategaeth ryngwladol Llywodraeth Cymru 

59.  Yn ystod y Senedd sydd newydd basio, mae Llywodraeth bresennol Cymru 
wedi datblygu strategaeth ryngwladol, ac ystod o bolisïau ategol. Rydym wedi 
craffu ar y gwaith o ddatblygu’r strategaeth a dechrau ei gweithredu.9 

60. Bydd angen i'r Chweched Senedd ystyried sut mae gweithgareddau allanol 
Llywodraeth newydd Cymru yn cael eu harchwilio, gan gynnwys unrhyw 
strategaeth ryngwladol y mae'n ei mabwysiadu neu'n ei datblygu, a hynny er 
mwyn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn y dyfodol yn gwneud popeth yn ei gallu 
i hyrwyddo buddiannau Cymru yn effeithlon ac yn effeithiol yn y byd ehangach.  

3.2. Y Senedd a gweithgaredd rhyngwladol 

61. Rydym wedi ystyried perthynas y Senedd â sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd 
yn y dyfodol ac wedi bod yn cymryd rhan mewn gwaith i gynnal cysylltiadau â’r 
UE drwy aelodaeth o Grŵp Cyswllt y DU Pwyllgor y Rhanbarthau ac yn ceisio 
cynrychiolaeth ar Gynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a’r UE. 

62. Rydym yn croesawu cyswllt parhaus Comisiwn y Senedd drwy'r Grŵp Cyswllt.  

63. Dros y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi datblygu cysylltiadau â 
sefydliadau'r UE, llywodraethau a deddfwrfeydd cenedlaethol, llywodraethau a 
deddfwrfeydd rhanbarthol, dinasoedd, bwrdeistrefi a sefydliadau rhanddeiliaid 
rhyngwladol. Mae'r profiad hwn wedi ein harwain i'r casgliad bod y cysylltiadau 
hyn yn gweithio'n dda pan fydd cysylltiad clir a phwrpasol â busnes y Senedd 
drwy bwyllgor. 

64. Mae bod yn sefydliad rhyngwladol uchel ei barch yn rhan bwysig o fod yn 
ddeddfwrfa genedlaethol, gan gyfrannu at gyfnewid gwybodaeth ac elwa o hyn, 
dod o hyd i gynghreiriaid a chynyddu’r dylanwad y gall y Senedd ei gael drwy 
waith craffu a chynrychiolaeth. 

65. Mae bodolaeth pwyllgor materion allanol wedi bod yn locws naturiol ar gyfer 
peth o'r gweithgaredd hwn ac wedi golygu bod modd cysylltu gweithgaredd 
rhyngwladol â busnes y Senedd. 

 
9 Mae manylion am y gwaith hwn ar gael ar ein gwefan, gan gynnwys ein hadroddiad ym mis 
Rhagfyr 2019 ar strategaeth ryngwladol ddrafft (bryd hynny) Llywodraeth Cymru. 
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66. Credwn fod rhinwedd mewn ystyried sut y gall pwyllgorau'r Senedd barhau i 
gyfrannu at statws y Senedd yn y byd yn ystod y Chweched Senedd, a sut mae'r 
gweithgaredd hwn yn gwneud cyfraniad ystyrlon at fusnes y Senedd. 

Tudalen y pecyn 114



1 
 

 
 
 
 
 

  

 

Rob Donovan 

Clerc y Pwyllgor 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

 

7 Mehefin 2021 

 

Annwyl Rob, 

Rwyf yn atodi ein hymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Adferiad Tymor Hir o COVID-19. 

Rydym yn ddiolchgar i’r Pwyllgor am ei adroddiad a’i waith caled dros y 5 mlynedd 

diwethaf, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19, sydd wedi bod yn gyfnod heriol i 

bob un ohonom.  

Atodir ymateb Llywodraeth Cymru. 

 

Yn gywir, 

                                       

 
Vaughan Gething AS/MS                                Lee Waters AS/MS 
Gweinidog yr Economi                                                               Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Economy                                                                 Deputy Minister for Climate Change 
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Argymhelliad 1 

Mae’r Pwyllgor yn argymell: 

Rhaid i Lywodraeth Cymru fanteisio ar y cynnydd mewn gweithgarwch 

entrepreneuraidd a rhoi anogaeth i gychwyn busnesau fel ffordd o ysgogi’r 

adferiad economaidd. Er mwyn manteisio i’r eithaf ar y momentwm 

cadarnhaol,  dylai adolygu’r cymorth sydd ar gael, ac edrych ar enghreifftiau o 

arfer gorau ledled y DU ac yn rhyngwladol. 

 

Ymateb: Derbyn 

Yn amodol ar ddewisiadau Llywodraeth newydd, bwriedir adolygu’r cymorth busnes 

sy’n cael ei ddarparu. 

 

Goblygiadau Ariannol – mae cyllid ERDF yn talu’n rhannol am y ddarpariaeth ar 

hyn o bryd, ac felly mae angen sicrhau cyllid i ddarparu’r gwasanaethau sydd eu 

hangen. 

 

Argymhelliad 2 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru archwilio sut y gall y byd academaidd gefnogi 

arweinyddiaeth busnesau bach yn y ffordd orau i gyfrannu at adferiad 

economaidd Cymru trwy ddatblygu eu potensial ar gyfer twf yn y dyfodol a 

chefnogi cynhyrchiant, a pha fesurau pellach y gellir eu cymryd i gefnogi hyn.  

Un enghraifft o hyn y dylai ei hystyried wrth ddatblygu ei dull gweithredu yw’r 

Rhaglen Arweinyddiaeth Busnesau Bach. 

 

Ymateb: Derbyn 

Yn amodol ar ddewisiadau Llywodraeth newydd, bwriedir adolygu’r cymorth busnes 

sy’n cael ei ddarparu. 

Goblygiadau Ariannol – Dim goblygiadau ariannol i archwilio pa ddarpariaeth sydd 

ei hangen.  

Goblygiadau ariannol os argymhellir cyflwyno darpariaeth newydd.   
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Argymhelliad 3 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Gan ei bod yn debygol y bydd cynnwrf economaidd yn arwain at siociau 

economaidd mwy rheolaidd mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ganolbwyntio ar 

greu cymunedau sy’n gydnerth yn economaidd. Dylai hyn gynnwys 

canolbwyntio ar y gallu i addasu i siociau rhagweladwy allweddol yn y dyfodol 

fel y newid yn yr hinsawdd 

Ymateb: Derbyn 

Mae'r Genhadaeth i Gryfhau ac Ailadeiladu’r Economi, a gyhoeddwyd ar 23 

Chwefror, yn cydnabod pwysigrwydd cryfhau’r economi. Mae cefnogi ymaddasiad i 

liniaru effeithiau ac i wireddu cyfleoedd siociau yn y dyfodol yn un o feysydd ffocws y 

pum llusern. 

Goblygiadau Ariannol – Dim goblygiadau ariannol ychwanegol.   

 

Argymhelliad 4 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru 

yn cael digon o adnoddau i barhau â’u rolau allweddol yn yr ymdrechion adfer 

ac ail-greu. 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae Gweinidogion wedi cytuno i roi benthyg £270m o gyfalaf i Fanc Datblygu Cymru 

yn Ch4 2020-21 i fod yn sail i fenthyciadau busnes a buddsoddiadau ecwiti drwy 

Gronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru drwy gydol yr adferiad a hyd at 2030. 

Mae £200m arall o gymorth ychwanegol i fusnesau eisoes wedi cael ei glustnodi yng 
Nghyllideb Derfynol 2021-22 – y Llywodraeth nesaf fydd yn gwneud y 
penderfyniadau terfynol ynghylch hyn. 
 

Goblygiadau Ariannol - Mae’r gost o £270m wedi’i thalu o Linell Wariant 3758 yn y 

Gyllideb sef Cronfeydd Cyllid Busnes ym mlwyddyn ariannol 2020-21. Rhaid asesu’r 

math hwn o fenthyciad o dan safonau cyfrifyddu (IFRS 9) ar gyfer amhariad posibl 

‘Colled Credyd Disgwyliedig’ (ECL) bob blwyddyn. 
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Argymhelliad 5 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Rhaid i Lywodraeth Cymru ystyried monitro a gwerthuso o ddechrau pob 

buddsoddiad neu brosiect newydd ar gyfer adferiad. I wneud hyn dylent 

adeiladu ar y dull a ddefnyddir yn adroddiad Dirnad Economi Cymru ar ei 

hymyriadau Covid-19 a gwneud gwaith monitro a gwerthuso manwl o 

ddechrau prosiectau a buddsoddiadau newydd i gefnogi adferiad. Dylai hyn 

gynnwys nodau, amcanion a thargedau cyhoeddedig buddsoddiadau, a 

chyhoeddi data wedi’i ddadgyfuno yn ôl rhanbarthau, sectorau a nodweddion 

cydraddoldeb lle y bo’n briodol. 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i wreiddio monitro a gwerthuso mewn prosiectau 

a buddsoddiadau newydd i gefnogi’r adferiad.  Bydd y dull gweithredu ym mhob 

achos yn cael ei bennu drwy gyngor a thrafodaethau â dadansoddwyr Llywodraeth 

Cymru, yn yr un modd â dull gweithredu gwerthusiad Dirnad Economi Cymru o’r 

Gronfa Cadernid Economaidd.   

 

Goblygiadau Ariannol – Goblygiad ariannol i sicrhau y bydd cyllid ar gyfer pob un 

o’r gweithgareddau newydd yn cynnwys digon o arian ar gyfer gwerthuso a bod 

digon o staff dadansoddol ar gael i gynllunio ac i reoli gweithgareddau gwerthuso. 

Argymhelliad 6 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda’r Swyddfa Ystadegau Gwladol a 

phrifysgolion Cymru i adeiladu ar y gwaith a wnaed yn ystod y pandemig i 

wella amseroldeb ac ehangder casglu data economaidd ar gyfer Cymru 

 

Ymateb: Derbyn 

Bydd dadansoddwyr Llywodraeth Cymru yn parhau i gynnal trafodaethau rheolaidd 

â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i sicrhau bod datblygiadau gyda data economaidd 

(gan gynnwys yr Arolwg Canfyddiadau ac Amodau Busnes newydd a Dangosyddion 

Cyflymach) yn parhau i fonitro effeithiau’r pandemig a’r adferiad economaidd yng 

Nghymru.  Mae swyddogion hefyd yn ymgysylltu’n barhaus â Dirnad Economi 
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Cymru. Mae Dirnad Economi Cymru yn coladu ac yn dadansoddi data i greu 

gwybodaeth annibynnol, gadarn a ddibynadwy er mwyn ein helpu i ddeall economi 

Cymru yn well. Mae Dirnad Economi Cymru yn gydweithrediad rhwng Banc Datblygu 

Cymru, Ysgol Fusnes Caerdydd a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 7 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Rhaid i sgiliau fod wrth wraidd y Rhaglen Lywodraethu nesaf, gan gydnabod y 

cysylltiad rhyngddyn a chynhyrchiant a ffyniant, er mwyn ysgogi’r adferiad. 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Ar hyn o bryd mae’r Genhadaeth i Gryfhau ac Ailadeiladu’r Economi, a gyhoeddwyd 

ar 23 Mawrth 2021, yn nodi bod sgiliau a chyflogaeth yn un o’r pum llusern ar gyfer 

cyflawni adferiad economaidd yn y tymor canolig a’r tymor hirach.  

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 8 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Rhaid i Lywodraeth Cymru fapio darpariaeth sgiliau Cymru ar lefel systemau i 
ddatblygu dull cwbl integredig a chydgysylltiedig o ymdrin â sgiliau yng 
Nghymru.  Rhaid i’r dull systemau cydgysylltiedig hwn hefyd greu system 
ffurfiol, hawdd i’w deall a thryloyw i ddiwydiant, cyrff dyfarnu a darparwyr fynd 
at ei gilydd a chydweithio i ddatblygu a diweddaru cymwysterau sgiliau.  Dylai 
hefyd fynd i’r afael â’r canlynol:  
 
▪ Sut y mae’r gwahanol ranbarthau economaidd, a buddsoddiadau rhanbarthol 
fel bargeinion dinesig, yn cysylltu â’i gilydd ar gyfer darpariaeth sgiliau;  

▪ Sut y bydd cyllid ail-greu’n cefnogi datblygiad sgiliau ac fel arall hefyd. 
 

Ymateb: Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi dull gweithredu strategol a rhanbarthol o ymdrin 
â sgiliau, drwy’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, er mwyn darparu darlun strategol 
a rhanbarthol o sgiliau sy’n cael ei arwain gan bartneriaeth.  Mae’r Partneriaethau 
Sgiliau Rhanbarthol yn canfod beth yw’r blaenoriaethau o ran sgiliau ar sail 
gwybodaeth am y farchnad lafur sy’n seiliedig ar anghenion cyflogwyr ac mae eu 
cynlluniau strategol tair blynedd yn gweithio’n agos gyda strwythurau’r Fargen Twf a 
Dinas-Ranbarth i ganfod anghenion sgiliau.  
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Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

 

 

 

Argymhelliad 9 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru gynorthwyo Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i 

ailedrych ar eu cynlluniau sgiliau yng ngoleuni’r pandemig a buddsoddi mewn 

offeryn gwybodaeth am y farchnad lafur i sicrhau bod y partneriaethau’n gallu 

cyflawni eu tasg a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn well.  Dylai Llywodraeth 

Cymru hefyd nodi rôl glir ar gyfer Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn y dull 

cydgysylltiedig a amlinellir o dan Argymhelliad 8. 

 

Ymateb: Derbyn 

Yn 2019, cyhoeddodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ei adroddiad yn dilyn 

ei ymchwiliad i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 

ei hymateb i’r argymhellion a’r camau gweithredu ym mis Rhagfyr 2019 ac 

ymrwymodd i bennu cyfeiriad strategol a chylch gwaith newydd wrth symud ymlaen. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar rôl ag iddi ffocws newydd ar gyfer 2020-21 i 

adlewyrchu’r dirwedd economaidd sy’n newid ac mae wedi blaenoriaethu gwaith sy’n 

ymwneud â’r ymateb i’r pandemig a’r effaith ar sgiliau a’r farchnad lafur.  Mae 

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru hefyd wedi cytuno y dylai 

Llywodraeth Cymru ddechrau ymarfer caffael ar gyfer Adnoddau Dadansoddi i helpu 

i gynllunio darpariaeth ym mlwyddyn ariannol 2021-22. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 10 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Rhaid i Lywodraeth Cymru gefnogi busnesau bach i fuddsoddi mewn arloesi 

er mwyn dal i fyny i’r man lle byddent pe na bai pandemig wedi bod. 

 

Ymateb: Derbyn 
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Goblygiadau Ariannol – Prif ffynhonnell cyllid Llywodraeth Cymru i gefnogi 

busnesau bach i fuddsoddi mewn arloesedd yw ein cyfres SMART o raglenni.  Mae’r 

rhain yn cael eu hariannu gan yr UE 2015-20 + 3 blynedd = £68m.  Bydd y Pwyllgor 

yn gwybod ei bod hi’n anodd dod o hyd i gyllid yn lle hwn a'n bod yn edrych ar 

opsiynau gwahanol.   

 

 

 

Argymhelliad 11 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

O ystyried pwysigrwydd sylfaenol ymchwil ac arloesi i ffyniant Cymru, dylai 

Llywodraeth Cymru ddarparu’r cyllid i roi gweddill argymhellion Adolygiadau 

Reid a Diamond, gan gynnwys creu Cronfeydd Dyfodol Cymru a Dewi Sant, ar 

waith yn llawn, a hynny fel mater o frys. 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Roeddem wedi comisiynu adroddiad gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 

Datblygiad Economaidd sy’n tanlinellu’r cysylltiad rhwng buddsoddi mewn ymchwil a 

datblygu, perfformiad economaidd ac anghydraddoldebau llesiant. Roedd hyn yn sail 

i’n Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol, sy’n “cydnabod effaith drawsnewidiol 

ymchwil a datblygu ac arloesi”.  

Nid yw Llywodraeth y DU wedi buddsoddi yn ein fframwaith ac nid yw ei chynlluniau 

llawn ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn hysbys o hyd. Nid yw cronfeydd 

adnewyddu cymunedol a lefelu Llywodraeth y DU yn rhoi digon o sylw i ymchwil ac 

arloesi yn ein barn ni ac mae’n osgoi llywodraeth ddatganoledig yn llwyr a hithau’n 

adeg pan fo arbenigwyr yn galw am ragor o ddatganoli er mwyn lefelu (Seminar 

Blavatnik Tachwedd 2020). 

Rydym yn parhau i ariannu prifysgolion a busnesau gyda chyllid Ewropeaidd tan 

2023. Mae hyn yn cynnwys prosiectau sydd â thargedau i gyflwyno cyllid 

cystadleuol, yn ysbryd Cronfa Dyfodol Cymru. I gydnabod yr angen i feddalu ymyl 

dibyn y DU, mae WEFO wedi symud cyllid i ymchwil ac arloesi pryd bynnag y bo 

modd.  

Mae CCAUC yn gweithio gyda Phrifysgolion Cymru ar gynllun cydlynu pellach i 

helpu i gipio cyllid cystadleuol. 

 

Goblygiadau Ariannol – Bydd – i’w cadarnhau – yn amodol ar ystyriaethau a 

thrafodaethau parhaus gyda Llywodraeth y DU  
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Argymhelliad 12 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Rhaid i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mewn adferiad gwyrdd uchelgeisiol a 

thrawsnewidiol, gan flaenoriaethu buddsoddiad mewn seilwaith gwyrdd, 

seilwaith naturiol a datgarboneiddio economi Cymru. O ystyried datganiad 

Llywodraeth Cymru ei bod hi’n argyfwng ar yr hinsawdd, dylai nodi cynlluniau 

trawsbynciol ar raddfa ddigonol i ymateb i’r her hon. 

Ymateb: Derbyn 

Er mwyn i’r adferiad ar ôl pandemig y Coronafeirws fod yn wyrdd, rhaid iddo fynd i’r 

afael â heriau amgylcheddol cyffredinol: 

o yr Argyfwng Hinsawdd: drwy ddatgarboneiddio a chynyddu’r gallu i 

wrthsefyll effeithiau newid yn yr hinsawdd; 

o y dirywiad mewn bioamrywiaeth: drwy wrthdroi’r dirywiad yng Nghymru a 

lleihau ein heffaith ar fioamrywiaeth y tu allan i Gymru; a, 

o Cynhyrchu a defnyddio mewn modd anghynaliadwy: drwy wella 

effeithlonrwydd adnoddau, defnyddio adnoddau naturiol yn gynaliadwy a 

symud at economi sy’n fwy cylchol. 

Mae camau sylweddol eisoes wedi cael eu cymryd i flaenoriaethu buddsoddiad yn y 

meysydd hyn, gan gynnwys seilwaith gwyrdd a naturiol a datgarboneiddio economi 

Cymru.  Mae hyn yn cynnwys camau sy’n cael eu cymryd ar draws y Llywodraeth, 

gyda buddsoddiadau allweddol i gefnogi ac i hyrwyddo teithio llesol, 

datgarboneiddio’r GIG ac effeithlonrwydd ynni mewn ysgolion a chartrefi. 

Yn 2021/22, byddwn hefyd yn buddsoddi £12m arall i sicrhau bod prosiectau 

effeithlonrwydd ynni yn y sector cyhoeddus ac ynni adnewyddadwy yn dwyn ffrwyth. 

Bydd y buddsoddiad hwn yn cael ei gefnogi gan Wasanaeth Ynni Llywodraeth 

Cymru a bydd yn gyfuniad o grantiau, benthyciadau llog isel, gweithgareddau peilot 

ynni a Chynllunio Ynni Ardal Leol manwl, a fydd yn nodi llwybr i ddatgarboneiddio’r 

system ynni ar lefel leol er budd lleol. 
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Yn 2021/22 rydym yn buddsoddi dros £30m yn ein seilwaith naturiol gan gynnwys y 

Goedwig Genedlaethol, mawndiroedd, rhwydweithiau safleoedd gwarchodedig, 

Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.   

Ar ben hynny, er mwyn mynd i’r afael â chynhyrchu a defnyddio mewn modd 

anghynaliadwy, yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Mwy nag Ailgylchu, y 

strategaeth economi gylchol i sicrhau bod adnoddau’n dal i gael eu defnyddio ac i 

osgoi gwastraff.   

 

Goblygiadau Ariannol - Yn 2021/22, byddwn hefyd yn buddsoddi £12m arall i 

sicrhau bod prosiectau effeithlonrwydd ynni yn y sector cyhoeddus ac ynni 

adnewyddadwy yn dwyn ffrwyth.  

Yn 2021/22 rydym yn buddsoddi dros £30m yn ein seilwaith naturiol gan gynnwys y 

Goedwig Genedlaethol, mawndiroedd, rhwydweithiau safleoedd gwarchodedig, 

Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol. 

 

Argymhelliad 13 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i gyflymu prosiectau seilwaith 

gwyrdd sy’n barod i gychwyn er mwyn rhoi hwn i greu swyddi ar ddechrau’r 

adferiad. 

Ymateb: Derbyn 

Mae swm sylweddol o gyllid wedi cael ei ddyrannu i brosiectau seilwaith gwyrdd fel 

rhan o’r gwaith i gefnogi adferiad gwyrdd o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. 

Fel y nodir yn Mwy nag Ailgylchu, mae cysylltiad hollbwysig rhwng yr economi gylchol 

a’n gallu i wella cadernid ar yr un pryd â chyflawni canlyniadau amgylcheddol, 

economaidd a chymdeithasol gwell. Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cefnogi 180 

o brosiectau arloesol ym mhob rhan o Gymru drwy’r Gronfa Economi Gylchol, gan 

ddod â chymunedau at ei gilydd, diogelu a chreu swyddi a gwella’r amgylchedd. Yn y 

flwyddyn ariannol nesaf, bydd rhagor o gymorth ar gael, gyda dros £80m ar gael i 

fusnesau, mentrau cymdeithasol a chyrff cyhoeddus yng Nghymru i gefnogi’r broses 

o bontio i economi gylchol.    

Y llynedd, roedd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi gwahodd 

Syr David Henshaw, Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru, i arwain Grŵp Gorchwyl a 

Gorffen Adferiad Gwyrdd.  Un o’u hamcanion oedd canfod blaenoriaethau 

gweithredu ar gyfer Cynllun Adfer Llywodraeth Cymru yn sgil Covid-19. Gofynnodd y 

Grŵp am gynigion yn ystod haf 2020, gan gyhoeddi Adferiad Gwyrdd: 

Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu ar 3ydd Rhagfyr 2020.  Gweithiodd Llywodraeth 

Cymru gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i nodi cynigion yn yr adroddiad Blaenoriaethau 

ar gyfer Gweithredu y gellid eu cyflymu eleni.  Mae Llywodraeth Cymru wedi 
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ymrwymo £1.1m i ariannu pecyn o brosiectau i gefnogi bioamrywiaeth, gyda £4.3m 

arall wedi’i ymrwymo i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i’w ddosbarthu ymlaen i 

Awdurdodau Lleol ar gyfer prosiectau sy’n cyflawni yn erbyn pum blaenoriaeth yr 

adroddiad Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu. 

Ar ben hynny, mae Polisi Adnoddau Naturiol hirsefydlog Llywodraeth Cymru yn 

cynnwys yr ymrwymiad i sicrhau bod buddsoddiad mewn prosiectau seilwaith yn 

cynyddu manteision ehangach fel creu swyddi lleol, cyfleoedd hyfforddi a chefnogi 

symud at economi garbon isel sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon.  

 

Goblygiadau Ariannol – Fel uchod 

 

 

 

 

Argymhelliad 14 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i ddefnyddio cyllid ar gyfer sgiliau i 

gefnogi swyddi gwyrdd, a chymryd camau cadarn i ddadansoddi a mynd i’r 

afael â’r gwahaniaethau rhwng anghenion y presennol a’r dyfodol a’r 

ddarpariaeth sgiliau bresennol. 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i barhau yn 
eu rôl i ganfod blaenoriaethau sgiliau sy’n seiliedig ar wybodaeth am y farchnad lafur, 
ar sail anghenion cyflogwyr, a byddant yn parhau i ddarparu gwybodaeth i Lywodraeth 
Cymru am bob maes sgiliau, gan gynnwys sgiliau i gefnogi swyddi gwyrdd.  Yn “Mwy 
nag Ailgylchu”, ein strategaeth yw gwireddu’r economi gylchol yng Nghymru. Rydym 
yn dweud y bydd angen i ni wneud y canlynol: 
 

 “Buddsoddi mewn sgiliau gwyrdd fel eco-ddylunio, ailddefnyddio, trwsio, 
ailweithgynhyrchu ac ailbrosesu i gefnogi datblygiad gweithlu Cymru. Gweithio 
gyda chyrff proffesiynol perthnasol i sicrhau eu bod yn achredu hyfforddiant a 
chymwysterau sy’n gysylltiedig ag economi gylchol a gynigir gan ddarparwyr 
hyfforddiant yng Nghymru, yn enwedig ein prifysgolion a’n colegau. Ceisio rhoi 
sylw i unrhyw fylchau mewn hyfforddiant economi gylchol, datblygu sgiliau a 
chymwysterau.  Mae cyfateb prentisiaethau i anghenion economi Cymru yn 
ganolog i’n polisi sgiliau, a byddwn yn parhau i edrych ar rôl prentisiaethau wrth 
gau unrhyw un o’r bylchau hynny. Drwy wneud hynny, rydym yn cydnabod bod 
diogelwch yn ystyriaeth allweddol, yn enwedig o ran ailddefnyddio ac atgyweirio 
cyfarpar electronig.”  
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 “Cefnogi datblygiad sgiliau gwyrdd yn ein gweithlu, gan gynnwys 
effeithlonrwydd adnoddau’r economi ddigidol, modelau busnes economi 
gylchol, coedwigaeth a phren, atgyweirio, ailweithgynhyrchu a defnyddio 
deunyddiau cyfansawdd.” 

 

 “Gweithio i roi cymorth ar gyfer datblygu addysg a sgiliau sy’n ymgorffori sgiliau 
cylchol craidd fel effeithlonrwydd adnoddau a dylunio ar bob lefel, gan gynnwys 
ysgolion, hyfforddiant, cymwysterau a phrentisiaethau.” 

 
Yn y Genhadaeth i Gryfhau ac Ailadeiladu’r Economi, a gyhoeddwyd ar 23 Mawrth 
2021, mae’n cydnabod rôl allweddol cyflogadwyedd a sgiliau o ran ategu uchelgeisiau 
datgarboneiddio Cymru.  
 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

 

 

 

Argymhelliad 15 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Fel rhan o unrhyw fuddsoddiad mewn seilwaith dylai Llywodraeth Cymru 

ystyried a allai’r seilwaith hwn fod yn “wyrdd” - gan ddefnyddio datrysiad 

amgylcheddol i’r mater y mae’r seilwaith yn mynd i’r afael ag ef. 

 

Ymateb: Derbyn 

Ym mis Rhagfyr 2020, amlinellodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd y gwaith sy’n cael 

ei wneud ar hyn o bryd yng nghyswllt cynlluniau tymor hirach Llywodraeth Cymru, 

drwy ddatblygu olynydd i Gynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru.  

Bydd y strategaeth newydd yn seiliedig ar y pedair egwyddor llesiant, gydag 

ymrwymiad y bydd ein hymateb i’r argyfwng hinsawdd yn ganolog iddi, gan gynnwys 

ein hymrwymiad i Sero-net a mynd i’r afael â’r dirywiad mewn bioamrywiaeth. 

Mae’r argymhelliad hwn hefyd yn cysylltu ag elfennau allweddol o’r fframwaith 

deddfwriaeth sylfaenol presennol, gan gynnwys adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd 

(Cymru) 2016, sy’n golygu ei bod yn rhaid i awdurdodau cyhoeddus gynnal a gwella 

bioamrywiaeth a chadernid ecosystemau wrth arfer eu swyddogaethau.  Mae hefyd 

yn cyd-fynd â Pholisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru, sy’n ymrwymo i edrych 

ar atebion seilwaith naturiol neu “wyrdd” i leihau risg hinsawdd a darparu 

gwasanaethau ecosystem ehangach ar yr un pryd â diogelu amrywiaeth fiolegol ac 

iechyd ecosystemau.  
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Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 16 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru roi cefnogaeth i dalu’r Cyflog Byw Gwirioneddol trwy 

unrhyw arian adfer y mae’n ei roi, a dylai gefnogi ymgyrch i gynyddu taliad y 

Cyflog Byw Gwirioneddol. 

 

Ymateb: Derbyn 

Rydym yn annog pob cyflogwr sy’n gallu fforddio talu’r Cyflog Byw Gwirioneddol i 

wneud hynny.  Talu’r Cyflog Byw Gwirioneddol yw’r ffordd orau o sicrhau bod 

gweithwyr yn gallu talu eu costau byw ac mae cyflogwyr yn elwa gan fod hyn yn 

gwella cymhelliant staff, cyfraddau cadw staff ac enw da corfforaethol.  

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod yr heriau sydd ynghlwm wrth fforddiadwyedd hyn i 

rai cyflogwyr – a lle bo’n bosibl, hoffem eu gweld yn gweithio tuag at dalu’r cyflog 

byw gwirioneddol.  Mae Cynnal Cymru, sef y corff achredu ar gyfer y Cyflog Byw 

Gwirioneddol yng Nghymru, yn gwneud gwaith gwerthfawr iawn drwy hyrwyddo 

dealltwriaeth o’r Cyflog Byw Gwirioneddol a’r nifer sy’n ei dalu.  

Rydym wedi cynnig cymorth ariannol i Cynnal Cymru i’w helpu gyda’i waith ac yn 

enwedig i gefnogi creu gwefan benodol i fod yn hyb ar gyfer y gwaith i hyrwyddo 

achrediad Cyflog Byw Gwirioneddol.  

Goblygiadau Ariannol – Dim 

Argymhelliad 17 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Cyn diwedd y Senedd hon, dylai Llywodraeth Cymru amlinellu’n gyhoeddus pa 

gynnydd a wnaed o ran gweithredu’r argymhellion yn adroddiad y Comisiwn 

Gwaith Teg. 

Ymateb: Derbyn 

Roedd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi rhoi Datganiad Llafar ar 9 

Chwefror 2021 a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Senedd am y 

cynnydd o ran cyflawni gwaith teg Cymru 

https://record.assembly.wales/Plenary/11178#A64457 . 

Rydym hefyd yn ymgynghori ar hyn o bryd ar ein Bil Partneriaeth Gymdeithasol a 

Chaffael Cyhoeddus sydd, ymysg pethau eraill, yn ceisio rhoi dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru i osod amcanion gwaith teg, cymryd camau i gyflawni’r 

amcanion hynny ac adrodd yn flynyddol ar y cynnydd. 
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Goblygiadau Ariannol – Dim 

Argymhelliad 18 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru roi arwydd cychwynnol o sut y bydd yn mynd 

i’r afael â materion gwaith teg sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod y pandemig. 

Ymateb: Derbyn 

Roedd y Datganiad Llafar y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ar 9 Chwefror 

2021 yn tynnu sylw at sut mae effaith y coronafeirws wedi gwaethygu 

anghydraddoldebau sy’n bodoli eisoes mewn gweithleoedd ac wedi rhoi mwy o 

amlygrwydd i faterion penodol hyd yn oed, gan gynnwys amodau gwaith mewn gofal 

cymdeithasol, sicrhau bod gweithleoedd yn ddiogel rhag y coronafeirws ac atal erydu 

hawliau gweithwyr statudol.   

Mae’r materion hyn wedi rhoi mwy o ffocws i’n gwaith a rheidrwydd gweithredol i 

flaenoriaethu agweddau penodol ar yr agenda a nodir yn adroddiad Gwaith Teg 

Cymru.  Dyna pam yr aethom ati’n gyflym i sefydlu Fforwm Gwaith Teg Gofal 

Cymdeithasol, y Fforwm Iechyd a Diogelwch cenedlaethol a chyflawni ein gwaith 

ochr yn ochr â chyflogwyr ac undebau llafur i godi ymwybyddiaeth o hawliau 

gweithwyr a llwybrau cymorth.   

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 19 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda sefydliadau sy’n cynrychioli busnesau i 

hyrwyddo gwaith teg ymhlith busnesau, fel rhywbeth a all weithio ochr yn ochr 

â thyfu eu busnes. Fel rhan o’r ymgyrch hwn, dylai weithredu argymhelliad y 

Comisiwn Gwaith Teg i sicrhau cymorth a dylanwad cyflogwyr i “wella pa mor 

amlwg a dymunol yw gwaith teg”. 

 

Ymateb: Derbyn 

Rydym eisoes wedi creu partneriaeth gyda Chydffederasiwn Diwydiant Prydain yng 

Nghymru, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru, TUC Cymru ac eraill i gyflawni’r 

ymgyrch hawliau a chyfrifoldebau gweithwyr.   

Mae’r ymgyrch hon wedi arwain at sefydlu tudalen we ganolog sy’n cynnwys 

ffynonellau gwybodaeth i helpu gweithwyr a chyflogwyr ynghyd â gweithgarwch 

hyrwyddo gan Lywodraeth Cymru, y prif gyrff sy’n cynrychioli cyflogwyr a’r undebau 

llafur.   
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Rydym yn benderfynol o ddefnyddio ein dull partneriaeth gymdeithasol i gyflawni 

mwy o hyn.  Manteisio ar y cyfle i greu’r ymdeimlad o fudiad cenedlaethol ar gyfer 

gwaith teg gyda chyflogwyr ac undebau llafur ar flaen y gad.   

Mae’n anochel bod heriau’r flwyddyn ddiwethaf wedi rhoi straen ar gapasiti 

partneriaid cymdeithasol – ac wedi canolbwyntio ar faterion brys ac uniongyrchol y 

pandemig.  Ond wrth i ni gyd ganolbwyntio ar yr adferiad, rydym wedi ymrwymo’n 

llwyr i weithio gyda chyflogwyr, undebau llafur ac eraill i hyrwyddo manteision gwaith 

teg i gyflogwyr ac i weithwyr ac i ledaenu’r arferion gorau.  

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

 

 

 

 

 

Argymhelliad 20 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu copi o gontract economaidd enghreifftiol i’r 

Pwyllgor i roi cymorth i graffu arno; gallai hwn fod yn fersiwn wag neu wedi’i 

olygu i sicrhau na ellir adnabod unrhyw fusnes o’r wybodaeth a ddarperir. 

Ymateb: Derbyn 

Mae modd darparu copi gwag o’r contract diwygiedig i’r Pwyllgor pan gaiff ei 

gyflwyno ym mis Mai. 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 21 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod gwaith i ddiweddaru’r contract 

economaidd yn cael ei ddefnyddio i gryfhau ac ehangu ei gyrhaeddiad, gan 

gynnwys cyflwyno ystyriaethau o ran cydraddoldeb. 

Ymateb: Derbyn 
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Bydd y contract diwygiedig yn defnyddio diffiniad y Comisiwn Gwaith Teg o Waith 

Teg, sydd â chydraddoldeb wrth galon pob un o’i nodweddion. Pwrpas yr 

adnewyddu oedd cryfhau ac ehangu’r cyrhaeddiad 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 22 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda phartneriaid cymdeithasol a grwpiau 

sectoraidd i ddatblygu mecanwaith ffurfiol ar gyfer monitro’r modd y 

cydymffurfir â’r contract economaidd a’r canlyniadau y mae’n eu cyflawni. 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Nid adnodd cydymffurfio yw’r Contract Economaidd. Fodd bynnag, rydym yn 

gweithio gyda phartneriaid cymdeithasol i gyflwyno mecanweithiau i adolygu 

contractau enghreifftiol ac i ddatblygu dangosyddion safonol clir. Bydd Rheolwyr 

Perthynas yn gyfrifol am fonitro contractau unigol yn unol â safonau y cytunir arnynt. 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 23 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Rhaid i Lywodraeth Cymru barhau i ddysgu gwersi o dderbyn rowndiau 

blaenorol o gymorth busnes ac edrych eto ar bobl na chawsant eu cynorthwyo 

gan rowndiau blaenorol, gan fynd i’r afael â’r rhwystrau i gael gafael ar 

gymorth. 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Mae swyddogion yn dal i adolygu’r cymorth a ddarperir i fusnesau mewn ymateb i 

Covid-19 a phan gydnabyddir bod bwlch sy’n fwy na chynnig Llywodraeth y DU a 

Llywodraeth Cymru, bydd yn cael ei ystyried. 

Goblygiadau Ariannol – Goblygiadau ariannol os canfyddir bwlch yn y ddarpariaeth 

a bod Llywodraeth Cymru yn cynghori cefnogi.  

 

Argymhelliad 24 

Mae’r pwyllgor yn argymell 
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Rhaid i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu cymorth sector-benodol parhaus ar 

gyfer sectorau sydd wedi cael eu taro’n galed fel manwerthu nad yw’n 

hanfodol, gwallt a harddwch, twristiaeth a lletygarwch, y celfyddydau a 

diwylliant. Dylai nodi ei chynigion ar gyfer gwneud hyn yn 2021-22, gan nodi’n 

glir ble y bydd angen cyllid ychwanegol gan Lywodraeth y DU. 

 

Ymateb: Derbyn 

Bydd datblygu polisïau a chyngor sy’n ymwneud â chymorth Covid i fusnesau yn 

parhau i ganolbwyntio ar y sectorau y mae’r cyfyngiadau a gyflwynwyd gan y 

Llywodraeth wedi effeithio arnynt.  

Goblygiadau Ariannol - £200m o gymorth busnes wedi’i neilltuo ar gyfer 2021/22 

ond byddai unrhyw beth sy’n ychwanegol at hyn yn arwain at oblygiadau ariannol 

Argymhelliad 25 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru, fel mater o frys, nodi’r cymorth ariannol sydd ar gael 

i sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio yn y celfyddydau ar diwydiannau 

creadigol ar ôl mis Mawrth 2021. 

Ymateb: Derbyn 

Goblygiadau Ariannol – Rydym wedi lansio ail rownd o’r gronfa adferiad 

diwylliannol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r gronfa a fydd yn darparu hyd 

at £30m i barhau i gefnogi sector diwylliant amrywiol Cymru drwy'r pandemig 

parhaus. Cafodd y gwiriwr cymhwysedd ei lansio am 12 hanner dydd ddydd Mercher 

24ain Mawrth ac roedd y broes ymgeisio yn agor ar 6ed Ebrill ac yn cau ar 20fed Ebrill. 

Argymhelliad 26 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda’r sectorau twristiaeth a lletygarwch ar 

strategaeth rheoli cyrchfannau, gan gynnwys datblygu ymgyrchoedd i ddenu 

pobl i Gymru ar gyfer tymor 2021 mewn ffordd gynaliadwy i fusnesau a 

chymunedau. 

Ymateb: Derbyn 

Cafodd cynllun adfer newydd ar gyfer y sector twristiaeth, lletygarwch a 

digwyddiadau ei gyhoeddi ar 22 Mawrth. Dewch i Lunio’r Dyfodol: gweithio mewn 

partneriaeth i ail-greu dyfodol cydnerth i’r economi ymwelwyr yng Nghymru: 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/dewch-i-lunior-dyfodol.pdf 

Cafodd y cynllun ei ddatblygu drwy ymgynghori â’r Tasglu Twristiaeth ac mae’n 

seiliedig ar amrywiaeth eang o sgyrsiau gyda grwpiau, rhanddeiliaid a busnesau 

eraill ar draws y sector. Mae’r cynllun yn cynnwys fframwaith partneriaeth ar y cyd o 
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themâu hanfodol a bydd ymyriadau’n cael eu hadeiladu arnynt er mwyn cefnogi 

busnesau drwy’r adferiad tymor byr i ganolig. Dyma’r 8 thema hanfodol: 

1. Cefnogi busnes. 

2. Gwerthfawrogi pobl. 

3. Ailagor yn ddiogel. 

4. Ailadeiladu hyder defnyddwyr. 

5. Ysgogi a rheoli’r galw. 

6. Datblygu economïau ymwelwyr lleol. 

7. Trawsnewid y sector i fod yn fwy cydnerth. 

8. Datblygu cynlluniau adfer wedi’u teilwra. 

Ac ystyried y llwybr ansicr at adferiad i’r diwydiant, bwriedir i’r cynllun hwn esblygu, a 

bod yn bont bwysig yn ôl i’r Cynllun Strategol ar gyfer y sector “Croeso i Gymru: 

Blaenoriaethau i’r Economi Ymwelwyr 2020-2025”. 

Mae’r cynllun yn argymell ffurfio Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ddatblygu cynllun 

gweithredu mwy tactegol a fydd yn cynnwys rhagor o fanylion am yr ymyriadau a’r 

arweinwyr cyflawni y cytunir arnynt. Rhoddir ystyriaeth bellach i sut bydd y grŵp hwn 

yn cael ei ffurfio a’r Cylch Gorchwyl cysylltiedig. 

 

Goblygiadau Ariannol – Goblygiadau Ariannol: Bydd y costau’n cael eu rheoli o 

fewn Llinell Wariant 6250 yn y Gyllideb, Twristiaeth a Marchnata. 

 

 

Argymhelliad 27 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru barhau i ganolbwyntio ymdrechion ar wneud y gorau 

o’r cyfleoedd a gyflwynir gan ymchwil a datblygu yn y sectorau awyrofod a 

dur, gan gyfleu manylion ei dull yn ei chenhadaeth a chynlluniau adfer. 

 

Ymateb: Derbyn 

Byddwn yn parhau i gefnogi ein sectorau diwydiannol allweddol fel Awyrofod a Dur 

ac mae ein Cynllun Gweithredu Gweithgynhyrchu newydd yn cynnwys nifer o gamau 

gweithredu i ddiogelu gweithgynhyrchu yng Nghymru yn y dyfodol, gan ddefnyddio 

dull gweithredu Llywodraeth gyfan.  
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Byddwn yn parhau i weithio gyda’r sylfaen gweithgynhyrchu sefydledig yng Nghymru 

i sicrhau, wrth iddynt addasu i dargedau a dyheadau datgarboneiddio, eu bod yn 

aros mor gystadleuol â phosibl ar y llwyfan byd-eang. 

Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth i’r rhaglen fasnach ar gyfer digwyddiadau 

tramor, gan gynnwys y rheini ar gyfer awyrofod. 

Byddwn yn parhau â’n gwaith gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn Llywodraeth y DU i 

ddatblygu Canolfan Ymchwil Dechnegol Uwch yng Ngogledd Cymru 

Byddwn yn parhau i gefnogi’r corff diwydiant Awyrofod Cymru i dynnu sylw at 

gyfleoedd ar gyfer twf yn y dyfodol ac ar gyfer ymchwil a datblygu. 

Byddwn yn parhau i gefnogi’r sector dur a sefydliadau academaidd i gynyddu lefel y 

cymorth ar gyfer ymchwil a datblygu dur yng Nghymru. Mae nifer o fentrau ar waith, 

gan gynnwys y Sefydliad Dur a Metelau (SaMI), SUSTAIN a’r FLEXIS.  

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 28 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru nodi diweddariad ar ei gwaith parhaus i gynyddu’r 

manteision economaidd i Gymru sy’n deillio o gaffael cyhoeddus, ar lefel leol 

yn yr economi sylfaenol, ac ennill cyfran deg i fusnesau Cymru mewn 

buddsoddiadau seilwaith mawr ar lefel y DU. 

 

Ymateb: Derbyn 

Bydd hyn yn rhan o raglen gaffael flaengar yr Economi Sylfaenol. 

Ar wahân, byddwn yn mynd ati gyda Llywodraeth y DU i ymchwilio i weld a yw’n 

bosibl canfod cyfran y buddsoddiadau mawr mewn seilwaith yn y DU a enillir gan 

fusnesau Cymru. 

Goblygiadau Ariannol – O fewn gweithgarwch cyfredol y rhaglen sydd wedi’i 

chyllidebu.  

 

 

Argymhelliad 29 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Mae’r Pwyllgor yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau nad oes 

unrhyw un yn cael ei adael ar ôl gan yr Adferiad. Rhaid i Lywodraethau’r 

dyfodol gadw at yr ymrwymiad hwn. 
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Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Mae'r Genhadaeth i Gryfhau ac Ailadeiladu’r Economi yn nodi bod hyn yn 

flaenoriaeth i'r Llywodraeth hon. Ni allwn ymateb ar ran gweinyddiaeth yn y dyfodol. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

 

Argymhelliad 30 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut y mae’n prif ffrydio cydraddoldeb yn ei 

pholisïau a’i buddsoddiadau adfer o ddechrau’r broses, a threfnu bod yr 

wybodaeth hon ar gael yn gyhoeddus. 

Ymateb: Derbyn 

Mae'r Genhadaeth i Gryfhau ac Ailadeiladu’r Economi wedi pennu llwybr ar gyfer 

economi llesiant sy’n ffyniannus, yn wyrdd ac yn gyfartal. Mae camau i fynd i’r afael 

ag anghydraddoldebau o ran cyfleoedd a chanlyniadau oherwydd hil, rhywedd neu 

nodweddion gwarchodedig eraill yn hanfodol er mwyn darparu economi llesiant. 

Ar gyfer Trafnidiaeth, mae hyn yn rhan o Llwybr Newydd a’r llwybr cydraddoldeb a 

fydd yn deillio o hynny a fydd yn llifo o’r strategaeth tymor hirach. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 31 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau cynrychiolaeth ac amrywiaeth ar gyrff sy’n 

gwneud penderfyniadau sy’n gysylltiedig ag adferiad. 

 

Ymateb:  

Mae gwaith yn mynd rhagddo i weithredu’r Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 

ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru. Prif nod y strategaeth yw cynyddu 

amrywiaeth y rheini a benodir i fyrddau cyrff cyhoeddus a reoleiddir yng Nghymru. 

Er mwyn helpu i gyflawni’r nod hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi recriwtio 13 o 

Uwch Aelodau Paneli Annibynnol o amrywiaeth o gefndiroedd i eistedd ar baneli 
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recriwtio penodiadau cyhoeddus. Gobeithir y bydd paneli mwy amrywiol yn arwain at 

wneud penodiadau mwy amrywiol. 

Ar ben hynny, rydym wrthi’n datblygu manyleb i gaffael cyfres o adnoddau hyfforddi 

a datblygu ym maes amrywiaeth a chynhwysiant. Bydd hyn yn cynnwys ‘Rhaglen 

Bron yn Barod i Arwain’ ar gyfer unigolion anabl a Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 

sydd â rhywfaint o brofiad o arwain ac sydd â diddordeb mewn cael penodiad 

cyhoeddus. Bydd hefyd yn cynnwys hyfforddiant ar arferion Recriwtio Teg a 

Hyfforddiant Amrywiaeth a Chynhwysiant cyffredinol ar gyfer holl aelodau Byrddau’r 

cyrff cyhoeddus a reoleiddir yng Nghymru. 

 

Ar ôl ffurfio’r Llywodraeth newydd, byddwn yn gweithio gyda phartneriaid allanol i 

ddatblygu cynllun mentora a chysgodi ar gyfer pobl o grwpiau sydd heb 

gynrychiolaeth ddigonol gydag aelodau Byrddau cyrff cyhoeddus. 

Byddwn hefyd yn gweithio i sicrhau bod gan Gadeiryddion ac aelodau Byrddau cyrff 

cyhoeddus amcan amrywiaeth a chynhwysiant fel rhan o’u system rheoli 

perfformiad. 

Dylai’r holl gamau gweithredu hyn gyfrannu at gynyddu amrywiaeth aelodau 

byrddau’r cyrff cyhoeddus a reoleiddir yng Nghymru. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim goblygiadau ychwanegol.  

 

 

Argymhelliad 32 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Wrth werthuso ei chymorth ar gyfer adferiad, dylai Llywodraeth Cymru barhau 

i sicrhau bod data ar gymorth busnes sydd wedi’i ddadansoddi yn ôl rhyw ac 

ethnigrwydd yn cael ei gyhoeddi a’i werthuso, fel yn achos adroddiad Dirnad 

Economi Cymru ar ei hymyriadau Covid-19. Dylai hefyd ymhelaethu ar y 

gwaith hwn trwy gyhoeddi data ar gymorth a ddarperir i fusnesau sydd wedi’i 

ddadansoddi yn ôl grwpiau pellach sydd â nodweddion gwarchodedig. 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Byddwn yn archwilio’r holl opsiynau sydd ar gael. 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 33 
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Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio mewn partneriaeth i ddatblygu ymgyrchoedd 

cyfathrebu penodol i ymgysylltu â phobl o gymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a 

Lleiafrifoedd Ethnig ar raglenni cymorth ac adfer COVID. 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru yr un mor ymrwymedig i ymgysylltu â phobl o bob cymuned 

– yn enwedig y rheini sydd dan anfantais anghymesur oherwydd effeithiau COVID-

19. Byddwn yn parhau i weithio i ymgysylltu â phob grŵp er mwyn eu cynnwys yn 

llawn yn y rhaglen gymorth barhaus yn ystod ac ar ôl y pandemig. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim oherwydd byddai’r dyraniadau cyllidebol arferol yn 

talu amdanynt. 

 

 

 

Argymhelliad 34 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai grŵp cynghorol Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, yn debyg i’r 

grŵp a sefydlwyd gan Brif Weinidog Cymru i ymateb i COVID-19, weithio’n 

agos gyda Llywodraeth Cymru ar adferiad tymor hir ar gyfer yr economi, 

sgiliau a thrafnidiaeth. 

 

Ymateb: Derbyn  

Mae’r Genhadaeth i Gryfhau ac Ailadeiladu’r Economi yn egluro y byddwn yn 

gweithio gyda chymunedau lleiafrifoedd ethnig i fynd i'r afael â materion cyflogaeth 

sy'n gysylltiedig ag effaith anghymesur y pandemig ochr yn ochr â'r anfantais 

gynhenid a achosir gan hiliaeth strwythurol a systemig. 

Mae Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Cymru, y mae ymgynghoriad yn ei 

gylch tan 17 Mehefin, yn nodi’r nod o wella’r ymgysylltiad â’r gymuned lleiafrifoedd 

ethnig, yn enwedig ar gyfer entrepreneuriaid.  

Byddwn yn adolygu ein gweithgareddau marchnata ac ymgysylltu i ymestyn ein 

cyrhaeddiad i grwpiau ac unigolion Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a bod 

entrepreneuriaid Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn cael eu hadlewyrchu’n dda yn 

ein cyhoeddusrwydd.  
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O ran Trafnidiaeth, bydd panel hygyrchedd trafnidiaeth yn cael ei ddatblygu gan TrC 

ar ran Llywodraeth Cymru a fydd yn ehangu’r grŵp presennol i gynnwys pawb sy’n 

rhannu nodweddion gwarchodedig. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 35 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylid cyflawni argymhelliad y Grŵp Cynghorol Pobl Dduon, Asiaidd a 

Lleiafrifoedd Ethnig i sefydlu Uned Anghyfartaledd Hiliol yn Llywodraeth 

Cymru fel mater o flaenoriaeth. 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhelliad adroddiad Is-grŵp Economaidd-
gymdeithasol Pobl dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd ethnig COVID-19 i ystyried pa 
mor ymarferol fyddai sefydlu Uned Gwahaniaethu ar sail Hil.  
 
Mae ymchwil yn mynd rhagddo i gwmpasu ac i archwilio anghenion rhanddeiliaid ar 
gyfer Uned tystiolaeth o anghydraddoldebau Hiliol, Uned tystiolaeth o Gydraddoldeb 
ac Uned tystiolaeth o Anabledd yng Nghymru. Mae’r gwaith maes ar gyfer y gwaith 
cwmpasu wedi cael ei gwblhau, ac roedd yn cynnwys cyfres o gyfweliadau, grwpiau 
ffocws a gweithdai.  
 
Bydd papur opsiynau’n cael ei gynhyrchu yn dilyn y gwaith cwmpasu a bydd yn rhoi 
amlinelliad cychwynnol o’r strwythur a’r opsiynau o ran adnoddau a’r swyddogaeth er 
mwyn cyfrannu at roi'r Uned(au) ar waith. Ar ôl ffurfio’r llywodraeth newydd, bydd y 
papur opsiynau’n cael ei gyflwyno i’r Cabinet fel blaenoriaeth. 
 

Goblygiadau Ariannol - Cytunwyd ar y gyllideb ar gyfer Blwyddyn Ariannol 21/22 i 

gwmpasu ac i sefydlu Uned Data a Thystiolaeth Cydraddoldeb ac Uned 

Gwahaniaethu ar sail Hil (hyd at £809,000) 

 

Bydd y dyraniad hwn yn cefnogi’r gwaith o sefydlu’r uned(au) yn 2021-22 yn dilyn 

canlyniad yr ymarfer cwmpasu a fydd yn cael ei gynnal ddechrau 2021. 

 

 

Argymhelliad 36 

Mae’r pwyllgor yn argymell 
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Dylai Llywodraeth Cymru gynnwys ymrwymiadau i hygyrchedd (yn yr 

amgylchedd adeiledig a thrwy bolisi a gweithdrefnau sefydliad) fel maen prawf 

ar gyfer cael cyllid adfer, a monitro’r modd y mae busnesau’n cydymfurfio â’r 

rhain. 

 

Ymateb: Gwrthod 

Mae hygyrchedd yn ddarpariaeth statudol y byddai angen i fusnesau gydymffurfio â 

hi. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 37 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru ymateb yn gyhoeddus i’r argymhellion ym mhapur 

briffio Engage to Change “Swyddi i bobl ag anabledd dysgu neu awtistiaeth - 

Rôl y GIG” a dylai ddatblygu cynllun cyflogaeth anableddau dysgu ac 

awtistiaeth ar gyfer sector cyhoeddus Cymru yn unol â’r cynllun ar gyfer y GIG 

a nodir yn y papur briffio. 

 

Ymateb: Derbyn 

Ar hyn o bryd mae swyddogion yn gweithio gyda rhanddeiliaid i gwmpasu prosiect 

peilot i wella darpariaeth cyflogadwyedd ar gyfer pobl sydd â nam dysgu a/neu 

awtistiaeth. Mae hyn yn gysylltiedig â chynllun peilot ‘prawf o gysyniad’ i asesu 

effaith cynyddu’r adnoddau hyfforddwyr swyddi sydd ar gael i grŵp bach o 

ddarparwyr prentisiaethau. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 38 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Mae angen i Lywodraeth Cymru gadarnhau’r enillion i bobl anabl sy’n deillio o 

weithio gartref. Fodd bynnag, rhaid iddi sicrhau bod gweithio o bell yn cefnogi 

pobl anabl ac nad yw’n eu heithrio ymhellach. 
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Ymateb: Derbyn 

Mae’r gwaith hwn eisoes yn mynd rhagddo ac mae’r ystyriaethau hyn yn rhan o’n 

Hasesiad Effaith Integredig. Rydym hefyd yn cyhoeddi dogfennau canllawiau ar 

Busnes Cymru. 

Fel maes polisi newydd, bydd angen monitro datblygiadau’n ofalus ar gyfer pob 

effaith a newid mewn tueddiadau.  

Bydd Llywodraeth Cymru yn dychwelyd at Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

yn y tymor gweinyddol newydd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 39 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Rhaid i Lywodraeth Cymru ystyried y rhywiau’n ofalus wrth greu cynlluniau 
adfer a dyrannu cyllid adfer er mwyn osgoi unrhyw ragfarn ddiarwybod tuag at 
sectorau lle mae’r mwyafrif yn ddynion. Fel rhan o hyn dylai Llywodraeth 
Cymru ddefnyddio cyllid ailadeiladu i:  
 
▪ annog menywod i ymgymryd â mwy o rolau yn y sector adeiladu, yn enwedig 
y swyddi hynny a grëir gan fuddsoddiadau mewn seilwaith gwyrdd a  

▪ chreu swyddi newydd mewn sectorau lle mae mwyafrif y gweithlu ar hyn o 
bryd yn cynnwys menywod fel mewn gofal a gofal plant  
 

 

Ymateb: Derbyn 

Ein nod yw creu unigolion cadarn sy’n meddu ar y sgiliau, y brwdfrydedd, yr egni a’r 
creadigrwydd i gyflawni eu potensial mewn byd sy’n newid yn gyflym, lle nad yw 
gallu, cefndir, rhywedd nac ethnigrwydd yn rhwystr i sicrhau cyflogaeth deg. 

Rydym wedi ymrwymo’n gadarn o hyd i gefnogi pobl i gael gafael ar swyddi, 
hyfforddiant, addysg uwch ac addysg bellach er mwyn cael a chadw cyflogaeth deg 
neu hunangyflogaeth, gan sicrhau dilyniant a chynnydd dysgwyr yn y farchnad lafur 
yn ystod y cyfnod tyngedfennol hwn. 

Byddwn yn canolbwyntio ar fynd i’r afael ag anghydraddoldeb economaidd a 
chefnogi’r rheini mae argyfwng COVID-19 wedi cael yr effaith fwyaf arnynt – yn 
enwedig menywod, pobl ifanc, y rheini sydd mewn swyddi cyflog isel ac ansicr, 
cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl. 
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Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 40 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

O ystyried y cyfraddau uwch nag erioed o fenywod sy’n colli swyddi ledled y 

DU yn ystod y pandemig, a bod y gyfradd hon yn llawer uwch nag yn ystod 

dirwasgiad 2008, dylai Llywodraeth Cymru adolygu ei rhaglenni cymorth colli 

swyddi a chyngor gyrfaoedd i sicrhau bod ganddynt adnoddau ac offer llawn i 

roi lefel uwch o gymorth wedi’i deilwra i fenywod. 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Cymru’n Gweithio, sydd wedi cael ei gynllunio 

a’i weithredu i gefnogi pobl ledled Cymru. Mae’r gwasanaeth cenedlaethol rhad ac am 

ddim hwn, sy’n cael ei ddarparu gan Gyrfa Cymru, yn cynnig ymateb cyflym i 

ddiswyddiadau ar raddfa fawr ar y cyd â’r Adran Gwaith a Phensiynau, gan anfon staff 

i’r safle cyn gynted â’i fod yn cael gwybod am y sefyllfa, i gefnogi pobl sydd wedi cael 

rhybudd diswyddo.  Mae’r cymorth hwn yn cynnwys cyflwyniadau i’r gweithlu ar y safle 

ac ar adeg sy’n addas iddyn nhw, cyfweliadau un-i-un a chlinigau cyfarwyddyd, 

cymorth gyda cheisiadau am ReAct a ffynonellau cyllid eraill, a chymorth arall dros y 

ffôn, drwy fideo neu wyneb-yn-wyneb pan fydd y cyfyngiadau’n caniatáu hynny. Mae 

Cymru’n Gweithio eisoes yn gweithio’n agos gydag asiantaethau megis Chwarae Teg 

ac yn sicrhau bod eu holl farchnata yn niwtral o ran y rhywiau. 

 

Mae Gyrfa Cymru yn uwchsgilio ei gynghorwyr yn rheolaidd ar farchnadoedd llafur 

sy’n datblygu ac yn esblygu ac mae’n cynhyrchu bwletinau mewnol sy’n cynnwys 

Gwybodaeth am y Farchnad Lafur bob chwarter er mwyn uwchsgilio ei staff 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 41 

Mae’r pwyllgor yn argymell 
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Rhaid i Lywodraeth Cymru nodi’n gyhoeddus sut y bydd yn annog pobl i 

achub ar gyfleoedd hyfforddi a fydd yn eu harwain at swyddi mewn sectorau 

lle mae pobl fel hwy yn cael eu tangynrychioli. 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae Gyrfa Cymru a gwasanaeth Cymru’n Gweithio yn cynnig amrywiaeth o 

weithgareddau i helpu pobl i ddod o hyd i waith a symud ymlaen yn y gwaith, gan 

gynnwys: 

 Ffeiriau Swyddi Ar-lein sy’n targedu sectorau â blaenoriaeth yn unol â 

Chynlluniau unigol Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol; 

 Bwletinau Swyddi Gwag Wythnosol; 

 Sesiynau grŵp mewn ysgolion a chyfweliadau sy’n canolbwyntio ar 

ymwybyddiaeth o gyfleoedd a dewisiadau i bobl ifanc 16 oed; 

 Deunyddiau marchnata penodol Cymru’n Gweithio, gan gynnwys 

trafodaethau byw a sesiynau holi ac ateb am amrywiaeth a chynhwysiant, a 

phanel o bobl ifanc o gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn trafod 

eu profiadau.   

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 42 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Rhaid i atal ‘cenhedlaeth Covid’ sydd wedi’i chreithio fod yn un o brif 

flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer adferiad, gyda chynlluniau cadarn i 

warantu hyfforddiant a phrofiad gwaith o ansawdd da ar gyfer pobl ifanc. 

 

Ymateb: Derbyn 

Ar hyn o bryd, ysgolion sy’n gyfrifol am ddarparu profiad gwaith i ddisgyblion dan 16 

oed. Mae gan Gyrfa Cymru hefyd gronfa o adnoddau digidol sy’n cael eu defnyddio 

yn lle Profiad Gwaith ee teithiau ‘pro’ o amgylch safleoedd cyflogwyr sy’n cael eu 

cynnig i ysgolion er mwyn eu defnyddio gyda disgyblion. 

Mae Gyrfa Cymru yn cynnig Profiad Gwaith wedi’i Deilwra i bobl ifanc sydd mewn 

perygl o ymddieithrio neu ddod yn NET drwy dair rhaglen ranbarthol sy’n cael eu 

hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (Cynnydd, I2A a TRAC).  Dylid nodi y 

bydd y rhain yn dod i ben yn 2022/3 ac nad oes disgwyl rhagor o gyllid ar hyn o bryd. 

 

Ar ben hynny, mae’r Gyfnewidfa Addysg Busnes yn gronfa ddata o gyflogwyr sy’n 

fodlon ac yn gallu cynnig amrywiaeth o weithgareddau cyfoethogi i ddisgyblion ysgol 
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ym maes cyflogadwyedd – ee ffug gyfweliadau, dosbarthiadau meistr, ymweliadau â 

safleoedd cyflogwyr ac ati. Mae'r rhain ar gael i ysgolion er mwyn iddynt allu llunio 

pecyn o gefnogaeth i'w disgyblion pan na fydd profiad gwaith ar gael. 

 

Mae hyfforddeiaethau ar gael i bobl ifanc 16-18 oed yng Nghymru nad ydynt yn 

ymwneud ag addysg na chyflogaeth ôl-16.  Prif amcan y rhaglen yw arfogi pobl â’r 

sgiliau, y cymwysterau a’r profiad gwaith i’w galluogi i symud ymlaen i ddysgu ar lefel 

uwch neu i gyflogaeth, gan gynnwys Prentisiaeth.   

 

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru hefyd yn caffael rhaglen gyflogadwyedd 

newydd ar gyfer pobl ifanc, Twf Swyddi Cymru +, a fydd yn allweddol i helpu pobl 

ifanc i fynd i fyd gwaith.  Bydd y rhaglen yn cynnig dull gweithredu cyfannol at 

gymorth cyflogadwyedd i bobl ifanc, a bydd yn allweddol, nid yn unig o ran helpu i 

ailadeiladu’r economi ar y cyfnod anodd hwn drwy gefnogi cyflogwyr i gyflogi pobl 

ifanc, ond hefyd o ran sicrhau bod y bobl ifanc hynny’n dal i gael cyfleoedd hanfodol i 

hyfforddi a chael profiad o fyd gwaith. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 43 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru fynd ati ar frys i asesu’r posibilrwydd o gyflwyno 

Gwarant Cyfle Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed yng Nghymru fel rhan o’i 

strategaeth a’i rhaglenni cymorth i fynd i’r afael â diweithdra ymhlith pobl 

ifanc. 

 

Ymateb: Derbyn 

 

 

Goblygiadau Ariannol – Mae’r llywodraeth hon wedi darparu cyllid a chymorth 

ychwanegol drwy’r Ymrwymiad COVID i fynd i’r afael â’r angen brys i gryfhau cymorth 

rheng flaen, cyngor, a chymorth hyfforddiant a chyflogadwyedd i bobl ifanc drwy gydol 

y pandemig.  Wrth symud ymlaen, rydym yn cydnabod y bydd angen inni 

ganolbwyntio’n llwyr ar gefnogi pobl ifanc sy’n symud i addysg bellach, i gyflogaeth 

neu i entrepreneuriaeth, a dod o hyd i ffyrdd newydd o gyrraedd y rheini yr effeithwyr 

arnynt fwyaf er mwyn gwella eu cyflogadwyedd. 
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Argymhelliad 44 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru wella ei gwaith strategol gyda chymdeithas ddinesig Cymru 

a phobl ifanc eu hunain wrth ddatblygu ei dull polisi a’i strategaeth ar gyfer mynd i’r 

afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc. 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Nod y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, a gyhoeddwyd yn 2013, yw 

lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Roedd 

cynrychiolwyr o ysgolion, sefydliadau addysg bellach, y sector gwaith ieuenctid 

gwirfoddol a mudiadau trydydd sector eraill ymysg y rheini a gafodd wahoddiad, ym 

mis Chwefror 2021, i gymryd rhan mewn gweithdai ymgynghori, ar y Fframwaith 

Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. Bydd ymgynghoriad wedi’i anelu at bobl ifanc yn 

cael ei gynnal ar ôl 6 Mai.  Bydd adborth o’r ymgynghoriad yn cael ei ddefnyddio fel 

sail ar gyfer diweddaru’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

 

Argymhelliad 45 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Er mwyn cyflawni’r flaenoriaeth i atal ‘cenhedlaeth Covid’ sydd wedi’i chreithio 
rhaid i Lywodraeth Cymru greu strategaeth:  
▪ Sy’n cynnwys ymyriadau wedi’u targedu gyda’r nod o gefnogi cyflogadwyedd 
y carfannau o bobl sy’n gadael addysg yn ystod y pandemig ac yn fuan wedi 
hynny.  

▪ Sy’n defnyddio dull sy’n mynd y tu hwnt i fesurau cyflogadwyedd i feithrin 
hyder a chydnerthedd pobl ifanc a mynd i’r afael â’r materion strwythurol 
sylfaenol.  

▪ Sy’n sicrhau bod cynlluniau newydd sydd wedi’u bwriadu i fynd i’r afael â 
diweithdra ymhlith pobl ifanc yn atal y patrwm mynd a dod lle mae pobl ifanc 
yn symud i mewn ac allan o amryw gynlluniau cymorth, gan gynnwys trwy 
sicrhau bod cyrsiau a lleoliadau yn ddigon hir, a’u bod yn cefnogi dilyniant yn 
llawn.  
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▪ Y mae’n rhaid ei llunio ar y cyd gyda phobl ifanc 16-25 oed, gan gynnwys y 
rhai sydd bellaf o’r farchnad lafur, ac y mae’n rhaid iddi gynnwys 
dangosyddion a chanlyniadau y gellir eu mesur yn glir, gyda phobl ifanc hefyd 
yn ymwneud â’r mecanweithiau atebolrwydd.  

 Sy’n tynnu ar arfer gorau o’r DU a’r tu hwnt.  

 

Ymateb: Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ystod y pandemig i’n helpu 

i ddeall effeithiolrwydd ymyriadau, ac mae wedi ymgorffori tystiolaeth, ymchwil a 

gwersi a ddysgwyd o werthusiadau o raglenni blaenorol i helpu i lywio’r gwaith o 

ddylunio ymyriadau cymorth cyflogadwyedd, yn fwyaf diweddar wrth gynllunio rhaglen 

newydd Twf Swyddi Cymru +. 

Mae Gyrfa Cymru a Cymru’n Gweithio yn cefnogi pobl ifanc gyda’u cyflogadwyedd ac 
yn hwyluso pontio cadarnhaol o addysg i Addysg a Hyfforddiant ym maes Cyflogaeth.  
Mae cynghorwyr gyrfaoedd mewn ysgolion a cholegau yn gallu atgyfeirio pobl ifanc 
sy’n gadael yr ysgol at sesiynau Hyfforddiant Cyflogadwyedd ar-lein sy’n cael eu 
darparu gan Cymru’n Gweithio.  Gall y gefnogaeth hon gynnwys ffug gyfweliadau, 
sgiliau chwilio am waith a sgiliau ymgeisio am swydd.  
 
Mae cynghorwyr gyrfaoedd mewn ysgolion a cholegau yn gallu atgyfeirio at ddysgu 
seiliedig ar waith neu brentisiaethau yn ystod tymor yr haf (a chyn i fyfyrwyr adael yr 
ysgol).   Mae hyn yn sicrhau eu bod yn gallu symud o un ddarpariaeth i’r llall heb 
ymddieithrio yn y cyfnod interim. 
 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 46 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio’n agos gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau a 

Chanolfan Byd Gwaith i sicrhau bod y cynllun Kickstart yn cynnig cymaint o 

gyfleoedd o ansawdd da â phosibl i bobl ifanc yng Nghymru. 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio’n agos gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i 

sicrhau bod y cynllun Kickstart yn integreiddio ac yn ategu rhaglenni cymorth 

cyflogadwyedd presennol ar gyfer pobl ifanc, gan gynnwys Hyfforddeiaethau a 

Phrentisiaethau, er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd y gall profiad gwaith 

cyflogedig eu cynnig. Byddwn yn parhau i weithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau 

i gefnogi Rhwydwaith Kickstart Strategol Cymru. 
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Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 47 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru gymryd camau i sicrhau bod ganddi, a’i bod yn 

cyhoeddi, darlun clir o ddiweithdra ymhlith pobl ifanc y gellir hefyd ei 

gymharu’n uniongyrchol â gwledydd eraill y DU ac Ewrop. 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae gan Lywodraeth Cymru ddarlun clir o ddiweithdra ymhlith pobl ifanc, wrth 

gymharu â'r DU. Daw'r wybodaeth hon o ddata chwarterol yr Arolwg Blynyddol o’r 

Boblogaeth a gyhoeddir yn rheolaidd yn Nhrosolwg Llywodraeth Cymru o’r farchnad 

lafur ac mae’r data sylfaenol ar gael ar StatsCymru 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 48 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru a Gyrfa Cymru wella’r modd yr eir ati i hyrwyddo 

cyrsiau hyfforddi i bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig. I wneud hyn rhaid iddynt 

weithio gyda phobl ifanc o’r cymunedau hynny. 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae gwasanaethau Gyrfa Cymru yn gynnig cyffredinol.  Mewn ysgolion (o fis Medi 

2021 ymlaen), bydd Gyrfa Cymru yn cynnig gwasanaeth wedi’i dargedu a’i 

wahaniaethu i bobl ifanc sydd mewn perygl o beidio â phontio’n gadarnhaol pan 

fyddant yn 16 oed.  Mae’r gwasanaeth hwn yn canolbwyntio ar y bobl ifanc hynny sy’n 

debygol o ymddangos yn anghymesur yn y ffigurau NEET.  Bydd hyn yn cynnwys rhai 

grwpiau lleiafrifoedd ethnig, gofalwyr ifanc, plant sy’n derbyn gofal, pobl ifanc sy’n cael 

cinio ysgol am ddim, y rheini sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol a phobl ifanc ag 

Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
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Mae gan wasanaeth Cymru’n Gweithio hefyd gynnig cyffredinol ac mae’n wasanaeth 

sy’n cael ei arwain gan y galw.  Mae Cymru’n Gweithio yn casglu gwybodaeth am 

grwpiau lleiafrifoedd ethnig fel nodwedd warchodedig er mwyn iddynt allu gwneud yn 

siŵr eu bod yn cyrraedd yr adran hon o’r gymuned.  Roedd y gwasanaeth wedi 

blaenoriaethu’r sector pobl Ddu, Asiaidd, lleiafrifoedd ethnig a’r sector Anabledd gyda 

gwaith marchnata a sylw ychwanegol yn 2021-22, ac mae eisoes wedi gwneud 

cysylltiadau ag amrywiaeth o asiantaethau lleiafrifoedd ethnig a bydd yn parhau i 

ehangu hyn dros y flwyddyn i ddod, gan gynnwys:- Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig, 

Canolfan Oasis (cymorth i ffoaduriaid a cheiswyr lloches), Diverse Cymru a Chyngor 

Ffoaduriaid Cymru. 

 

Mae cefnogaeth cysylltu â chyflogwyr cymunedol ar gael drwy Cymunedau am Waith 

a Chymunedau am Waith a Mwy i helpu i baru cyfranogwyr â chyfleoedd yn y farchnad 

lafur leol, hyrwyddo hunangyflogaeth a ffyrdd newydd o weithio.  Mae hefyd yn darparu 

gwasanaethau cefnogi a mentora un i un sydd wedi’u teilwra ac yn fwy dwys, drwy 

weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a’r trydydd sector. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

Argymhelliad 49 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda chydweithwyr a chyflogwyr i 

gynorthwyo pobl â nodweddion gwarchodedig i bontio rhwng hyfforddiant a 

gwaith er mwyn sicrhau eu bod yn gallu defnyddio eu cymwysterau’n llwyr. 

Ymateb: Derbyn 

Rydym yn parhau i gynnal Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) – 

fframwaith hollgynhwysol sy’n cydnabod cymwysterau ar draws pob sector a lefel o’r 

system addysg, ni waeth ble mae’r dysgu’n cael ei wneud a chan bwy.  Mae gan 

FfCChC gysylltiadau â fframweithiau cymwysterau gweinyddiaethau eraill yn y DU ac 

mae’n cyfeirio at y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (FfCE). Mae hyn yn sicrhau 

bod modd cydnabod cymwysterau a’u cymharu’n eang, sy’n golygu bod modd i 

ddysgwyr a gweithwyr gludo a throsglwyddo cymwysterau. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim 

 

 

Argymhelliad 50 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi cynllun adfer ar gyfer bysiau a rheilffyrdd 
sy’n cynnwys:  
▪ y gwaith y mae ei angen i ddeall ac ymateb i anghenion teithio teithwyr ar ôl y 
pandemig; cynlluniau wedi’u blaenoriaethu ar gyfer strwythurau 
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gwasanaethau, prisiau a thocynnau newydd; a chefnogi gweithgarwch 
hyrwyddo a marchnata.  

Ymateb: Derbyn 

Drwy gydol pandemig COVID-19, mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r diwydiant 

bysiau i ddal ati i redeg gwasanaethau hanfodol. Bydd y cymorth hwn yn parhau wrth 

inni gymryd y camau cyntaf allan o’r cyfyngiadau symud ac wrth i’r galw ddychwelyd 

am drafnidiaeth gyhoeddus. Mae ein ‘Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau (BES) 2’ 

yn rhan allweddol o’n cymorth wrth inni symud ymlaen.  Mae’n gytundeb rhwng 

gweithredwyr bysiau, awdurdodau lleol, Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru ac 

mae’n sail ar gyfer gwaith partneriaeth i ddarparu gwasanaethau gwell.  Mae gwaith 

yn mynd rhagddo i ddatblygu strategaeth bysiau i ymgynghori arni yn nes ymlaen 

eleni. Bydd yn nodi sut bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’n rhanddeiliaid a’n 

partneriaid allweddol i sicrhau gwelliant hirdymor a pharhaus mewn gwasanaethau 

bysiau yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar anghenion teithwyr. O ran rheilffyrdd, 

bydd TrC yn cyflwyno cynllun dychwelyd i gwsmeriaid dros y 12-18 mis nesaf i 

sicrhau bod teithwyr yn teimlo’n ddiogel ac yn gyfforddus ar y trenau. 

 

Goblygiadau Ariannol – Dim. Bydd y costau i gynllunio’r adferiad ar gyfer y 

rheilffyrdd a’r bysiau’n cael eu cynnwys o gyllidebau presennol. 

 

 

 

Argymhelliad 51 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi gwerthusiad o effeithiolrwydd ymyriadau teithio 

lleol tymor byr a roddwyd ar waith mewn ymateb i Covid-19. Dylai’r gwerthusiad 

amlinellu’r gwersi a ddysgwyd, astudiaethau achos ac arfer gorau i’w rannu ar draws 

awdurdodau lleol. 

 

Ymateb: Derbyn 

 

Goblygiadau Ariannol – Ar ôl i Lywodraeth Cymru dderbyn yr hawliadau terfynol 

am y cyllid grant ym mis Ebrill 2021, bydd gwerthusiad yn cael ei gynnal ar sail 

tystiolaeth feintiol ac ansoddol gan awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill. Bydd hyn 

yn cynnwys paratoi astudiaethau achos a fydd yn cael eu rhannu â phob awdurdod 

lleol.   
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Argymhelliad 52 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried cwmpas yr opsiynau i roi mwy o sicrwydd 

cyllid tymor hir i awdurdodau lleol ar gyfer buddsoddi mewn trafnidiaeth, yn 

debyg i’r hyn a gynigir i Trafnidiaeth Cymru yn Strategaeth Drafnidiaeth 

Cymru.  Rhaid ystyried yr angen am gyllid refeniw a chyfalaf.  Os nad yw’r 

cyllid tymor hwy hwn yn bosibl, rhaid i Lywodraeth Cymru nodi’n glir pam fod 

y dull ar gyfer llywodraeth leol yn wahanol i’r dull ar gyfer Trafnidiaeth Cymru 

a’r Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth. 

 

Ymateb: Derbyn 

 

Goblygiadau Ariannol – Cydnabyddir manteision sicrwydd cyllid hirdymor. 

Oherwydd setliad cyllideb flynyddol Llywodraeth Cymru, nid oes modd cyflawni 

ymrwymiad llwyr o 5 mlynedd i refeniw a chyfalaf ar gyfer trafnidiaeth. Ein bwriad 

gyda Trafnidiaeth Cymru yw cyhoeddi Datganiad o’r Cronfeydd Sydd Ar Gael a fydd 

yn nodi faint mae modd ei wario ar wasanaethau, cynnal a chadw a phrosiectau 

trafnidiaeth yn ystod cyfnod 5 mlynedd y cynllun cyflawni cyntaf (neu WCP1).  

Bydd y Datganiad o'r Cronfeydd Sydd Ar Gael yn ffenestr cynllunio ariannol dreigl, 

yn hytrach nag ymrwymiad cyllid wedi’i warantu. Byddwn yn ymchwilio gyda 

meysydd gwasanaeth eraill yn Llywodraeth Cymru sy’n darparu grantiau i 

awdurdodau lleol, a fyddai modd defnyddio dull gweithredu tebyg i Ddatganiad o’r 

Cronfeydd Sydd Ar Gael gyda grantiau awdurdodau lleol ynteu a yw methodoleg 

arall yn bosibl. 

 

 

Argymhelliad 53 

Mae’r pwyllgor yn argymell 

Dylai Llywodraeth Cymru nodi’r mecanweithiau y bydd yn eu defnyddio i 

sicrhau consensws trawsbleidiol ar flaenoriaethau ar gyfer y buddsoddiadau 

‘tocynnau mawr’ mewn seilwaith trafnidiaeth a gweithrediadau sy’n 

angenrheidiol ar gyfer adferiad. 

 

Ymateb: Derbyn 

Yn amodol ar ddewisiadau Llywodraeth newydd. 
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Goblygiadau Ariannol – Bydd y Cynllun Cyflawni Trafnidiaeth Cenedlaethol yn 

nodi’r buddsoddiadau “mawr” mewn Trafnidiaeth. Y bwriad yw ceisio cymeradwyaeth 

y Senedd i’r Cynllun 
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Ymateb ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i argymhellion ymchwiliad Pwyllgor 

yr Economi, Seilwaith a Sgiliau – Gweithio o Bell: Y Goblygiadau i Gymru. 

 

Argymhelliad 1.  

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi dogfen strategol yn nodi ei dull o weithredu polisi 

gweithio o bell, ac amlinellu’r camau allweddol y bydd yn eu cymryd i gyflawni hyn. 

Dylai hyn gynnwys mapio sut bydd gwahanol rannau’r uchelgais polisi yn cael eu 

cydgysylltu ar draws Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, cyflawni Strategaeth 

Drafnidiaeth Cymru, polisi ar gynllunio gofodol a seilwaith, gofal plant, cydlyniant 

cymunedol, a gweithio mewn partneriaeth â llywodraeth leol a phartneriaid eraill. 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae cyhoeddi strategaeth ar gyfer cynyddu lefelau gweithio o bell yng Nghymru 

wedi’i bennu ar gyfer yr hydref eleni ar hyn o bryd. Bydd yn manylu ar y camau y 

mae angen i ni eu cymryd i gyflawni ein nod o weld 30% o’r gweithlu’n gweithio 

gartref neu’n agos i gartref yn rheolaidd.   

 

Yn ogystal, bydd yn defnyddio casgliadau’r Asesiad Effaith Integredig i sicrhau bod 

penderfyniadau’n ystyried canlyniadau anfwriadol ac yn manteisio i’r eithaf ar y 

cyfleoedd sydd ar gael o ganlyniad i’r polisi. 

 

Fel yr argymhellodd y Pwyllgor, bydd hefyd yn esbonio’r cysylltiadau â meysydd 

polisi eraill a sut y mae angen cydgysylltu’r gwaith ar draws y llywodraeth a chyda 

rhannau eraill o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.  

 

Goblygiadau Ariannol: Er nad oes unrhyw oblygiadau ariannol yn deillio o’r gwaith 

o lunio dogfen strategaeth ynddo’i hun, bydd goblygiadau ariannol i’r camau 

gweithredu yn y strategaeth. Fel darn o waith sy’n datblygu, nid yw’r rhain wedi’u 

cwmpasu a’u nodi’n llawn eto, ond byddant yn destun cyngor ar wahân i 

Weinidogion. 

 

Argymhelliad 2. Dylai Llywodraeth Cymru ddangos arweiniad drwy flaenoriaethu 

cyflawni’r uchelgais hirdymor bod cyfran sylweddol o staff Llywodraeth Cymru yn 

gweithio o bell yn rheolaidd, a nodi cynlluniau i gyflawni hyn.  

 

Ymateb: Derbyn 
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Drwy gydol y pandemig, mae staff Llywodraeth Cymru wedi gweithio gartref yn 

llwyddiannus. Bydd Llywodraeth Cymru yn esiampl ar gyfer gweithio’n glyfar ac 

mae’n dilyn rhaglen uchelgeisiol i gadw manteision gweithio o bell. Pan fydd yn 

ddiogel dychwelyd i’r swyddfa, mae wedi ymrwymo i ddim mwy na 50% o’r gweithlu 

yn gweithio o swyddfa ar unrhyw un adeg.  Mae Llywodraeth Cymru yn llunio ei dull 

o ddatblygu ein pobl, yn dylunio ein lleoedd ac yn buddsoddi mewn offer a ffyrdd 

newydd o weithio a fydd yn cefnogi ein gweithlu wrth i ni symud drwy’r misoedd a’r 

blynyddoedd i ddod i’n galluogi i gydweithio, cadw mewn cysylltiad a chyflawni.   

 

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru nodi ei diffiniad o “weithio o bell” yn glir, 

yn ogystal â gweithio “gartref neu’n agos i gartref” fel bod modd mesur cynnydd yn 

union o ran cyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru o 30% o bobl yn gweithio o bell 

yn rheolaidd.  

  

Ymateb: Derbyn 

Diffinnir gweithio o bell fel gweithio y tu allan i swyddfa draddodiadol neu fan gwaith 

‘canolog’. Mae’n cynnwys gweithio gartref ac yn agos i’ch cartref yn eich cymuned 

leol. Dyma sut y byddwn yn cynghori iddo gael ei ddiffinio i’w gynnwys mewn 

arolygon cenedlaethol a chasglu data.  Nid targed yw’r nod o 30%, ond dyhead ac 

nid ydym yn mandadu newidiadau o ran patrymau gwaith. Gobeithiwn annog mwy o 

hyblygrwydd i weithwyr ac ystwythder i fusnesau a sefydliadau.  

 

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

 

Argymhelliad 4. Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu mesurau ystadegol cryf yn 

seiliedig ar ei diffiniad(au) a nodwyd yn glir ar gyfer gweithio o bell (gan gynnwys 

gartref neu “yn agos at” adref). Rhaid gwneud hyn er mwyn monitro a gwerthuso 

canlyniadau o ran ei huchelgais polisi gweithio o bell, ac i ddeall yr effeithiau ar y 

gweithlu a chyflogwyr unigol.  

  

Ymateb: Derbyn 

Mae gan y gweinyddiaethau datganoledig a Llywodraeth y DU ddiddordeb mewn 

mesur y patrymau gweithio mwy hyblyg hyn. Rydym yn gweithio i sicrhau 

cynhwysiant a mesur mewn arolygon cenedlaethol. Mae’r rhain yn cynnwys – 

ymhlith eraill – yr Arolwg o’r Llafurlu, yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ac Arolwg 

Trafnidiaeth Cymru.  
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Mae casglu data cadarn yn hanfodol i olrhain tueddiadau ac effeithiau dros amser. 

Ar lefel cyflogwyr, mae’r data’n llai cadarn na’r data ar gyfer barn gweithwyr.  

Byddwn yn nodi a/neu’n datblygu mecanweithiau priodol i lenwi bylchau mewn data.    

Goblygiadau Ariannol: Yn bosibl mewn perthynas â datblygu data yn y maes hwn. 
Os bydd costau’n codi, byddant yn destun cyngor pellach. Ni ddisgwylir i’r costau 
hyn fod yn fwy na £50,000 yn y flwyddyn ariannol hon. 

 

Argymhelliad 5. Rhaid i Lywodraeth Cymru brif ffrydio cydraddoldeb wrth ddatblygu 

ei pholisi gweithio o bell, a nodi’n glir sut mae’n gwneud hyn. Fel rhan o’r gwaith 

hwn, dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi’r asesiad effaith integredig ar gyfer y 

cynigion polisi gweithio o bell cyn gynted â phosibl, ond hefyd asesu ehangder yr 

asesiad hwnnw yn erbyn yr amrywiaeth lawn o effeithiau cydraddoldeb a materion a 

godwyd yn adroddiad ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y Senedd.  

 

Ymateb: Derbyn 

Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r Asesiad Effaith Integredig erbyn tymor yr hydref 2021. 

Mae Asesiad Llawn o’r Effaith ar Iechyd ac Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn 

rhan o’r broses hon a byddant yn amlinellu’r effeithiau ar iechyd a lles. Unwaith y 

byddwn wedi deall effeithiau gweithio o bell byddwn yn ystyried y camau nesaf a allai 

gynnwys ysgogiadau a meysydd polisi eraill.  

 

Yn ogystal, mae’r ymgynghoriad ar ein Bil Partneriaeth Gymdeithasol wedi’i lansio.  

Bydd y Bil yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus gymryd rhan mewn 

partneriaeth gymdeithasol ac ymgynghori ag undebau llafur cydnabyddedig.  Bwriad 

y Bil drafft yw cryfhau a sicrhau cysondeb o ran system partneriaeth gymdeithasol 

Cymru, sicrhau canlyniadau gwaith teg a sicrhau bod gwaith caffael yn gyfrifol yn 

gymdeithasol. Byddwn yn defnyddio ein ffordd partneriaeth gymdeithasol o weithio i 

gefnogi cyfleoedd i weithwyr weithio o bell ac mewn ffyrdd sy’n gwella lles a 

chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.  

 

Byddwn yn ystyried datblygu ‘egwyddorion cenedlaethol’ ar gyfer gweithio o bell – 

wedi’u llunio gyda’n partneriaid cymdeithasol fel bod gennym fframwaith cyffredin a 

rennir ar gyfer gweithredu gweithio o bell yn deg, yn ddiogel ac yn effeithiol.   

 

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

 

Argymhelliad 6. Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut mae’n asesu effeithiau 

economaidd-gymdeithasol ehangach y polisi gweithio o bell a sut bydd yn 

cydymffurfio â gofynion y Ddyletswydd Gymdeithasol-Economaidd, yng ngoleuni’r 

dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg y gallai anghydraddoldebau economaidd ddeillio o 

bolisi sy’n ffafrio gweithwyr mwy medrus a chyfoethog.  
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Ymateb: Derbyn 

Mae’r Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff 

cyhoeddus penodedig, wrth wneud penderfyniadau strategol megis ‘penderfynu ar 

flaenoriaethau a gosod amcanion’, ystyried sut y gallai eu penderfyniadau helpu i 

leihau’r anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol.  

Er na fydd Llywodraeth Cymru ei hun yn ddarostyngedig i’r Ddyletswydd, dim ond 

Gweinidogion Cymru, rydym am arwain drwy esiampl a gweithredu yn yr ysbryd a 

fwriedir gan y ddeddfwriaeth. Bydd hyn yn sicrhau gwell penderfyniadau a 

chanlyniadau mwy cyfartal i bawb mewn cymdeithas. 

Mae astudiaeth ragarweiniol ar effeithiau economaidd y polisi eisoes wedi’i chwblhau 

gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Ategir hyn gan yr Asesiad Effaith Integredig, 

a fydd yn ystyried yr effeithiau ar aelwydydd incwm isel.  

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

 

Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru gasglu tystiolaeth y tu hwnt i’r hybiau 

peilot i lywio ei strategaeth a’i dull o ddatblygu a chefnogi hybiau cydweithredu, gan 

ei bod yn amlwg bod nifer o fylchau yn y dystiolaeth ar gyfer mannau cydweithredu. 

Dylai hyn gynnwys dealltwriaeth o effeithiau economaidd a chymdeithasol y 

ddarpariaeth gydweithredu bresennol; dadansoddiad o’r bylchau sy’n bodoli yn y 

ddarpariaeth gyfredol; a dealltwriaeth o arferion gorau rhyngwladol.  

  

Ymateb: Derbyn 

Mae gweithio o bell yn cwmpasu nifer o feysydd tystiolaeth a dadansoddi a chytunwn 

fod angen tystiolaeth y tu hwnt i’r hybiau peilot. Mae gennym adnodd penodol yn 

Llywodraeth Cymru i reoli gweithgareddau ymchwil yn y maes polisi hwn ac mae’n 

hanfodol ein bod yn monitro hyn dros gyfnod o amser i sicrhau bod y polisi yn 

parhau i fod yn addas i Gymru wrth i’r dystiolaeth ddechrau dod i’r amlwg a dod yn 

gliriach.   

Byddwn yn parhau i ddatblygu’r polisi a’r camau angenrheidiol gyda mewnbwn gan 

randdeiliaid, ac yn ymgymryd â rhaglen ymchwil barhaus. Mae hyn yn cynnwys 

ystyried modelau mewn mannau eraill (fel yr Iseldiroedd) i ddeall yr ysgogiadau sydd 

wedi gwneud i’r newidiadau hyn weithio.   

Goblygiadau Ariannol: Yn bosibl mewn perthynas â datblygu gwaith ymchwil a 

dadansoddi yn y maes hwn. Os bydd costau’n codi, byddant yn destun cyngor 
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pellach. Ni ddisgwylir i’r costau hyn fod yn fwy na £50,000 yn y flwyddyn ariannol 

hon. 

 

Argymhelliad 8. Y tu hwnt i egwyddor ‘Canol Trefi yn Gyntaf’ gyfredol Llywodraeth 

Cymru a’r rhaglen ‘Trawsnewid Trefi’, dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno Strategaeth 

a Chynllun Manwerthu a all addasu ac ymateb i dueddiadau gweithio o bell a gosod 

llwybr clir i’r sector hwnnw yng Nghymru, a’r busnesau a bywoliaethau gweithwyr y 

mae’n eu cefnogi.  

 

Ymateb: Derbyn 

Mae’r sector manwerthu yn parhau i fod yn rhan sylfaenol o economi Cymru, o’r 

stryd fawr leol i ganol ein dinasoedd.  Rydym wedi datblygu perthynas gref â 

rhanddeiliaid y sector manwerthu yn ystod pandemig COVID.  Mae’n amlwg bod y 

sector manwerthu yng Nghymru wedi cael ei effeithio’n ddifrifol, yn fwy felly nag 

unrhyw ran arall o’r DU. 

 

Er bod gennym raglenni Trawsnewid Trefi a Chanol Trefi yn Gyntaf, nid oes gennym 

strategaeth drosfwaol sy’n tynnu sylw at flaenoriaethau a materion a fydd yn llywio 

cyfeiriad polisi yn y dyfodol.  Dyma sy’n gyfrifol am y penderfyniad i ddechrau 

datblygu Strategaeth Fanwerthu.   

 

Dyma gam sy’n cael ei groesawu’n eang gan y sector a chyrff sy’n cynrychioli 

manwerthwyr.  Bydd y strategaeth yn parchu newidiadau yn yr amgylchedd 

manwerthu, gan gynnwys manwerthu ar-lein ac effaith gweithio o bell ar ein 

canolfannau manwerthu.   

 

Cyhoeddodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru adroddiad yn ddiweddar ar 

Effeithiau Economaidd mwy o weithio o bell. Mae’r adroddiad hwnnw’n dangos y 

gallai fod newid o ran nifer yr ymwelwyr o ganol dinasoedd i’r maestrefi wrth i bobl 

dreulio mwy o amser gartref neu yn eu hardal leol, ond y bydd dinasoedd yn goroesi 

drwy addasu’r modd y mae mannau trefol yn cael eu dylunio a’u defnyddio.   

 

 

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

 

Argymhelliad 9. Dylai Llywodraeth Cymru nodi ei chynlluniau ar gyfer darparu 

cymorth ariannol a mathau eraill o gymorth i’r rhwydwaith hybiau cydweithredu 

presennol yng Nghymru.  
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Ymateb: Derbyn 

Ein nod yw sicrhau bod ein rhwydwaith cydweithredu presennol yng Nghymru yn 

gallu manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a gyflwynir drwy newid i fodel gweithle hybrid.  

Mae mecanweithiau cymorth a chanllawiau yn cael eu datblygu a byddant yn cael eu 

hamlinellu’n fanylach fel rhan o’r ddogfen strategaeth gweithio o bell. 

Goblygiadau Ariannol: Yn bosibl mewn perthynas â datblygu cymhellion ariannol 

ac anariannol yn y maes hwn. Os bydd costau’n codi, byddant yn destun cyngor 

pellach, p’un a ydynt yn cael eu talu o’r Seilwaith Economaidd neu gyllideb arall. Ni 

ddisgwylir i’r costau hyn fod yn fwy na £150,000 yn y flwyddyn ariannol hon. 

 

Argymhelliad 10. Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut bydd yn cyfleu’r polisi gweithio 

o bell i’r cyhoedd, a sut bydd yn ymgysylltu â’r cyhoedd, yn ogystal â rhanddeiliaid 

allweddol a chyrff cymunedol, a sut bydd yn mesur ac yn adrodd ar ganlyniadau’r 

ymgysylltu hwnnw.  

 

Ymateb: Derbyn 

Datblygwyd y polisi hwn gyda mewnbwn sylweddol gan randdeiliaid yn y sector 

cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Mae ymarfer ymgysylltu â’r cyhoedd i 

fapio’r galw am hybiau gwaith lleol hefyd newydd gael ei gwblhau (diwedd mis 

Mawrth 2021). 

Rydym yn bwriadu parhau i weithio a chyfathrebu’n agored wrth i’r polisi aeddfedu ac 

wrth i’r tirlun newid.  

Bydd cynlluniau ar gyfer ymgysylltu a monitro mewnbwn rhanddeiliaid yn cael eu 

hamlinellu yn y strategaeth gweithio o bell. 

Goblygiadau Ariannol: Yn bosibl mewn perthynas â datblygu offer ymgysylltu, 

digwyddiadau ac arolygon yn y maes hwn.. Os bydd costau’n codi, byddant yn 

destun cyngor pellach, p’un a ydynt yn cael eu talu o’r Seilwaith Economaidd neu 

gyllideb arall. Ni ddisgwylir i’r costau hyn fod yn fwy na £150,000 yn y flwyddyn 

ariannol hon. 

 

 

Argymhelliad 11. Dylai Llywodraeth Cymru ategu’r gwaith mae’n ei gynllunio, i fapio 

mannau cydweithredu presennol ac ystad y sector cyhoeddus, drwy gasglu 

gwybodaeth am asedau cymunedol a masnachol y gellid eu hailbwrpasu i ategu’r 

gwaith o ddatblygu hybiau gweithio o bell.   
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Ymateb: Derbyn 

Mae hyn yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r rhaglen waith. 

Yn ogystal, fel rhan o’n rhaglen Trawsnewid Trefi, rydym yn parhau i weithio gyda 

phartneriaid awdurdodau lleol i nodi ac adolygu’r adeiladau a’r tir sydd ar gael o fewn 

canol trefi a dinasoedd neu’n agos at ganol trefi a dinasoedd.  Bydd asedau a brynir 

drwy’r rhaglen Trawsnewid Trefi yn sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio yn y 

cyfamser neu dros dro, hybiau lleol ar gyfer defnydd busnesau, y trydydd sector 

neu’r cyhoedd a chyfleoedd pellach i Ganol Trefi yn Gyntaf – i ddenu buddsoddiad o 

feysydd portffolio ehangach Llywodraeth Cymru. 

Goblygiadau Ariannol: Dim 

 

Argymhelliad 12. Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut mae’n ymgysylltu â 

Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar y Bil Cyflogaeth ac unrhyw gynnig deddfwriaethol 

cysylltiedig yn y Deyrnas Unedig i amddiffyn llesiant gweithwyr ar ôl y pandemig. 

Dylai hefyd nodi’r hyn y mae am ei weld o ddeddfwriaeth ledled y Deyrnas Unedig 

mewn perthynas â hawliau cyflogaeth gweithwyr o bell.  

 

Ymateb: Derbyn 

Er i Lywodraeth y DU gyhoeddi, dros flwyddyn yn ôl, ei bwriad i gyflwyno Bil 

Cyflogaeth, mae arwyddion y bydd yn hwyr yn 2021 neu hyd yn oed yn gynnar yn 

2022 cyn inni weld cynnydd ar y mater hwn.  Rydym yn parhau i ymgysylltu â 

Llywodraeth y DU ar gyfraith cyflogaeth a gedwir yn ôl a hawliau gweithwyr.  Yr 

ydym wedi egluro ein safbwynt, sef nad ydym yn disgwyl gwanhau hawliau 

cyflogaeth a chredwn fod lle i wella, yn enwedig er mwyn datblygu ar yr un cyflymder 

â dyfodol gwaith a sicrhau bod gan weithwyr ddigon o amddiffyniadau.  Yr ydym yn 

parhau i gyflwyno sylwadau cryf i Lywodraeth y DU ar y materion hyn. 

 

Goblygiadau Ariannol: Dim 

 

 

Argymhelliad 13. Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut mae’n bwriadu defnyddio 

ysgogiadau datganoledig i amddiffyn a hyrwyddo hawliau gweithwyr wrth weithio o 

bell, ac i gyflawni’r newid diwylliant angenrheidiol ymhlith cyflogwyr – er enghraifft, 

drwy’r contractau economaidd; deddfwriaeth bosibl ar bartneriaethau cymdeithasol; 

gweithredu argymhellion y Comisiwn Gwaith Teg a thrwy ddarparu cymorth ac 

arweiniad swyddogol ar arferion gwaith rheoli da.  
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Ymateb: Derbyn 

Rydym wedi bod yn glir wrth egluro ein hymrwymiad i ddefnyddio pob pŵer a phob 

ysgogiad sydd ar gael i ni i sicrhau canlyniadau gwaith teg, gan gynnwys gwella 

mynediad at undebau llafur a defnyddio ein dull partneriaeth gymdeithasol a phŵer 

pwrs y wlad i wella arferion gwaith.   

 

Mae’r Bil Drafft Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus, y Contract 

Economaidd a gweithredu argymhellion Gwaith Teg Cymru yn enghreifftiau 

allweddol o sut rydym yn cyflawni’r agenda honno.  Byddwn yn defnyddio ein ffordd 

partneriaeth gymdeithasol o weithio i gefnogi cyfleoedd i weithwyr weithio o bell ac 

mewn ffyrdd sy’n gwella eu llesiant a’u cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.  Mae ein 

trefniadau partneriaeth gymdeithasol presennol – gan gynnwys Cyngor y 

Bartneriaeth Gymdeithasol, Cyngor Partneriaeth y Gweithlu a Chyngor Datblygu’r 

Economi yn rhoi cyfle i ni greu consensws ar y cymorth a’r cyngor y gallai fod eu 

hangen ar gyflogwyr a gweithwyr i sicrhau bod gweithio o bell yn effeithiol ac yn 

ddiogel yn unol â’n huchelgeisiau gwaith teg ehangach.   

 

Goblygiadau Ariannol: Dim 

 

Argymhelliad 14. Dylai Llywodraeth Cymru ddiweddaru’r Pwyllgor perthnasol yn y 

chweched Senedd ar ei chynlluniau a’i blaenoriaethau ar gyfer cau’r bwlch digidol o 

ran cysylltedd band eang yng Nghymru, a sut bydd yn gweithio gyda’r trydydd sector 

a phartneriaid eraill i fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau o ran mynediad a 

chynhwysiant digidol.   

 

Ymateb: Derbyn 

Mae’n bwysig tynnu sylw at y ffaith mai Llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am 

delathrebu. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi camu i’r maes hwn nad yw 

wedi’i ddatganoli i sicrhau bod cartrefi a busnesau ledled Cymru yn gallu cael 

mynediad at fand eang cyflym a dibynadwy. 

 

Yn fwyaf nodedig, darparodd prosiect Cyflymu Cymru fynediad at fand eang ffeibr 

cyflym i fwy na 733,000 o adeiladau ledled Cymru. Mae wedi trawsnewid y tirlun 

digidol. 

 

Fodd bynnag, mae tua 79,000 o adeiladau yng Nghymru heb fynediad at fand eang 

cyflym iawn ac nid ydynt yn rhan o’r broses fasnachol o’i gyflwyno gan gwmnïau 

telathrebu na chyrff sector cyhoeddus.  
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Unwaith eto, mae Llywodraeth Cymru yn camu i mewn drwy gyfres o ymyriadau. 

Mae cytundeb grant ar waith rhwng BT a Llywodraeth Cymru sy’n cael ei ddarparu 

gan Openreach i ddarparu mynediad at fand eang cyflym i tua 39,000 o adeiladau 

erbyn mis Mehefin 2022, ar gost o bron i £56m. Mae hyn yn deillio’n bennaf o arian 

Llywodraeth Cymru a’r UE gyda rhywfaint o arian ychwanegol gan Lywodraeth y DU.   

Ar ddiwedd mis Rhagfyr 2020 roedd cyfanswm o 15,649 o adeiladau wedi cael 

mynediad at gysylltedd ffeibr llawn ers dechrau’r prosiect.  

 

Ar gyfer yr adeiladau hynny sydd y tu allan i’r broses o gyflwyno ffeibr, mae gennym 

amrywiaeth o ymyriadau ar waith i helpu adeiladau i sicrhau cyflymderau band eang 

cyflym ni waeth beth fo’r dechnoleg. Mae’r rhain yn cynnwys cynllun Allwedd Band 

Eang Cymru sy’n darparu grantiau i ariannu (neu ran-ariannu) costau gosod 

cysylltiadau band eang newydd ar gyfer cartrefi a busnesau yng Nghymru. Ers i’r 

cynllun ddechrau yn 2016 mae mwy na 5,000 o grantiau wedi’u cymeradwyo. 

 

Mae’r Gronfa Band Eang Lleol yn gronfa o £10 miliwn sy’n cefnogi awdurdodau lleol 

a mentrau cymdeithasol i ddarparu prosiectau band eang yn lleol, gan helpu 

cymunedau heb fynediad. 

 

Roedd taleb Cysylltedd Gigabit Gwledig Llywodraeth y DU yn cysylltu cartrefi a 

busnesau gwledig â band eang a all drosglwyddo data ar gyfradd gigabit. 

Gwnaethom gamu i mewn i ddarparu adnoddau ychwanegol gan Lywodraeth Cymru 

i roi pecyn hael o fesurau i Gymru na ragorir arnynt yn unman yn y DU. Daeth y 

cynllun talebau i ben ar 31 Mawrth 2021. Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU 

bellach wedi cyflwyno cynllun newydd o’r enw Taleb Gigabit y DU a bydd 

Llywodraeth Cymru unwaith eto’n ceisio ychwanegu at y daleb hon i adlewyrchu 

costau uwch darparu seilwaith band eang yng Nghymru. 

 

Mae cynhwysiant digidol yn fater allweddol o ran cyfiawnder cymdeithasol a 

chydraddoldeb ac mae’n ymwneud â sicrhau bod pobl yn elwa ar gyflymder y newid 

technolegol sy’n digwydd mewn cymdeithas. Cymunedau Digidol Cymru: Hyder 

Digidol, Iechyd a Lles yw ein rhaglen gaffael gwerth £2 filiwn y flwyddyn (a ariennir ar 

y cyd gan gynhwysiant digidol ac iechyd). Mae’n gweithio gyda sefydliadau o bob 

sector a all helpu i gyrraedd pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol. Cafodd ei chynllunio 

i ddarparu hyfforddiant a chymorth i staff rheng flaen, gwirfoddolwyr a sefydliadau i 

ymgysylltu â dinasyddion a staff rheng flaen a datblygu eu sgiliau digidol. 

Dechreuodd y contract ar 1 Gorffennaf 2019 a disgwylir iddo redeg tan 30 Mehefin 

2022, gydag opsiwn i’w ymestyn am dair blynedd arall gan ddibynnu ar gyllid. 

 

Goblygiadau Ariannol: Dim 
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Argymhelliad 15. Dylai Llywodraeth Cymru adrodd i’r Pwyllgor perthnasol yn y 
Chweched Senedd ar gynnydd a statws:  
  

a) y rhaglen beilot hybiau cydweithredu; 

b) y rhaglen Trawsnewid Trefi;  
 

c) ei hadolygiad o ystad y sector cyhoeddus a’r defnydd o asedau; 
 

d) ei strategaeth weithio aml-leoliad ar gyfer staff Llywodraeth Cymru; a  
 

e) datblygu partneriaethau gyda’r sector preifat, partneriaid llywodraeth leol, y 
byd academaidd a sefydliadau angori eraill a’r trydydd sector, i ddod o hyd i 
atebion ymarferol i rannu hybiau cydweithredu a hyrwyddo eu defnydd.  

 

Ymateb: Derbyn 

a) y rhaglen beilot hybiau cydweithredu; 

 

Byddwn yn hapus i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am yr hybiau peilot, yn 

ogystal â’r rhai sy’n cael eu cynnal gan Awdurdodau Lleol lle rydym wedi cytuno i 

gydweithio i dreialu gwahanol ffyrdd o weithio. 

b) y rhaglen Trawsnewid Trefi;  
 

Mae mwy o ddyraniadau ar gyfer canol trefi/dinasoedd wedi mynd â gwerth y 

buddsoddiad Trawsnewid Trefi a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021 i £136 miliwn 

(gan gynnwys cyllid wedi’i ysgogi). Mae hyn yn ariannu prosiectau adfywio allweddol 

sy’n helpu trefi a dinasoedd ledled Cymru i addasu i newid drwy ganolbwyntio ar 

hamdden, dysgu, byw a gweithio er mwyn ategu eu cynnig manwerthu traddodiadol. 

Drwy’r rhaglen Trawsnewid Trefi rydym wedi gallu cyflwyno ystod o ymyriadau 

arloesol a fydd yn cyfrannu at sicrhau dyfodol gwell a gwyrddach i’n trefi/dinasoedd. 

Mae enghreifftiau’n cynnwys grant creu lleoedd newydd, cymorth i fusnesau canol 

trefi, cyllid benthyciadau hyblyg, cymorth ar gyfer gorfodi a gwelliannau i seilwaith 

gwyrdd. Byddwn yn hapus i adrodd ar hynt y mentrau hyn ac eraill i’r Pwyllgor 

perthnasol yn y Chweched Senedd. 

 

c) ei hadolygiad o ystad y sector cyhoeddus a’r defnydd o asedau; 
  

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi ymgysylltu â chyrff y sector cyhoeddus i 

sefydlu’r dull sy’n cael ei fabwysiadu i gynyddu gweithio o bell. 

  

Mae cyfran fawr o weithluoedd sefydliadau wedi parhau i weithio o bell ac yn 

rhagweld y bydd niferoedd sylweddol yn parhau i weithio o bell am o leiaf ran o’r 

wythnos waith pan fydd staff yn gallu dychwelyd yn ddiogel i’r gweithle. Drwy gydol 

cyfnod y cyfyngiadau symud mae mynediad diogel i swyddfeydd wedi parhau i 

ganiatáu i staff hanfodol weithio ohonynt yn ôl yr angen. 
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Mae adolygiadau eisoes yn cael eu cynnal gan sefydliadau’r sector cyhoeddus i 

ddeall y patrymau gweithio mwyaf priodol i staff ar ôl COVID-19 i helpu i ysgogi gwell 

defnydd o leoedd presennol, yr angen am adeiladau yn y dyfodol a gallu technoleg 

ddigidol i hwyluso gweithlu mwy hyblyg yn y tymor byr i ganolig. Ystyrir bod 

dadansoddiad strategol o iechyd a lles staff yn sbardun allweddol ar gyfer patrymau 

gweithio a newidiadau cysylltiedig i adeiladau.  

 

Nid yw’r rhan fwyaf o sefydliadau’n rhagweld y bydd unrhyw swyddfeydd gwag ar 

gael dros y 12 mis nesaf. Mae eraill yn awgrymu ei bod yn rhy gynnar i ddweud 

gydag unrhyw sicrwydd faint o swyddfeydd fydd ar gael. Gyda staff yn debygol o 

symud i ffordd fwy hyblyg o weithio, mae’n debygol y bydd arwynebedd llawr ar gael, 

yn enwedig mewn swyddfeydd mwy. 

  

Bydd y gwaith parhaus o fonitro ac adolygu ystad y sector cyhoeddus yn cael ei 

arwain drwy waith Ystadau Cymru, sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r Gweinidog Cyllid 

a’r Trefnydd. Mae Ystadau Cymru yn ceisio cefnogi a hwyluso cyfleoedd i gymryd 

agwedd fwy strategol at eiddo a rheoli eiddo ar draws ffiniau daearyddol a 

sefydliadol. 

  

Mae cydnabyddiaeth y bydd asedau’r sector cyhoeddus yn cael eu defnyddio’n 

wahanol ar ôl COVID-19 a bod ganddynt botensial sylweddol i gefnogi adferiad 

economaidd a lles cymunedau drwy gydweithio â phartneriaid yn y sector 

cyhoeddus. 

 

d) ei strategaeth weithio aml-leoliad ar gyfer staff Llywodraeth Cymru; 

Mae Llywodraeth Cymru yn ail-werthuso ei model gweithredu a’i strategaeth 

hirdymor ar gyfer ei ffyrdd o weithio yn y dyfodol drwy ddatblygu tair strategaeth 

newydd ar gyfer y sefydliad (gweithlu; gweithle a digidol) sy’n cynnwys ein 

huchelgeisiau ar gyfer gweithio hyblyg aml-leoliad. Mae diogelwch a lles ein staff yn 

parhau i fod wrth wraidd ein gwaith cynllunio presennol. Er bod y rhan fwyaf o staff 

Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gartref, rydym yn ymgynghori â staff mewn 

perthynas â lefelau uwch o weithio o bell sy’n rhan o newid sylweddol yn y ffordd y 

byddwn yn gweithio, gydag uchelgeisiau o hyd at 50% o’n staff yn gweithio o bell ar 

unrhyw un adeg yn y tymor hir. Mae hyn yn rhan o ymdrechion ehangach 

Llywodraeth Cymru i annog mwy o weithio o bell ar draws pob sector yng Nghymru. 

Wrth ystyried ein model gweithio yn y dyfodol a’r hyn a ragwelir o ran mwy o bobl yn 

gweithio o bell a llai o staff yn mynychu ein swyddfeydd yn rheolaidd a’r gostyngiad 

yn y galw am le yn sgil hynny, byddwn yn edrych ar yr holl opsiynau dichonadwy ar 

gyfer defnyddio ein hadeiladau’n llawn. Yn ogystal byddwn yn edrych ar yr holl 

gyfleoedd cydweithredol i rannu lle â rhannau eraill o’r sector cyhoeddus yng 

Nghymru. 
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e) Datblygu partneriaethau gyda’r sector preifat, partneriaid llywodraeth 

leol, y byd academaidd a sefydliadau angori eraill a’r trydydd sector, i 

ddod o hyd i atebion ymarferol i rannu hybiau cydweithredu a hyrwyddo 

eu defnydd. 

 

Mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo ers amser byr bellach, a chaiff ei ategu gan 

ystyriaeth lawn o’r opsiynau darparu a modelau busnes sydd ar gael ar gyfer rhannu 

lleoedd a hybiau gwaith lleol. 

Byddwn yn falch o roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor yn ôl y gofyn. 

 

Goblygiadau Ariannol: Dim 
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Ken Skates AS/MS 
Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 

Minister for Economy, Transport and North Wales 

  

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.  

 

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref MA-KS-1481-21 

 

Russell George AS 
Cadeirydd  
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
 
 

 

 

24 Mawrth 2021  

 

Annwyl Russell, 
 
Hoffwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor EIS am ddatblygiad y Fframweithiau 
Economaidd Rhanbarthol (FfERhau) yng Nghymru. Fel y cofiwch, roedd hwn yn 
bwnc gafodd ei drafod yn y cyfarfod pwyllgor roeddwn yn bresennol ynddo ar 25 
Tachwedd 2020.  
 
Mae Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar yr Economi (CGE) yn esbonio’r 
rhesymau dros ranbartholi datblygiad economaidd Cymru.  Mae datblygu FfERhau 
newydd yn rhan hanfodol o hyn – i ddatblygu cryfderau hynod ein rhanbarthau, cefnogi 
twf economaidd cynhwysol a chynaliadwy a gwneud y gorau o gyfleoedd i drechu 
anghydraddoldebau rhanbarthol a lleol, a chyfrannu at Nodau Llesiant Cymru. 
 
Mae FfERhau yn gyfryngau ar gyfer helpu i hyrwyddo a chynnal cynllunio rhanbarthol 
cydweithredol ymhlith partneriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd 
sector, gan weithio ar weledigaeth ar y cyd a set o amcanion datblygu economaidd 
cyffredin. Wrth ddatblygu FfERhau, rydym wedi bod yn ymwybodol iawn bod angen 
ymadfer ac ailgychwyn yn sgil pandemig y Coronafeirws, ond bod angen inni hefyd 
bennu uchelgais mwy tymor hir ar gyfer y rhanbarthau. Bydd gofyn i hwnnw fod yn 
gyson â Chenhadaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Adfywio a Chryfhau’r Economi.  
 
Wrth ein helpu i lunio’r FfERhau, mae swyddogion wedi cynnal cyfnod o ymgysylltu â 
rhanddeiliaid allweddol penodol ar lefel genedlaethol a rhanbarthol ym mhob un o 
ranbarthau Cymru gan feithrin perthynas waith agosach ag Awdurdodau Lleol i gyd-
ddylunio datblygiad economaidd sy’n seiliedig ar le. 
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Yn sail i hyn y mae’r egwyddor nad yw’r  rhanbarthau yn ddarostyngedig i’r 
cenedlaethol o ran y blaenoriaethau y maent wedi cytuno arnynt o dan yr egwyddorion 
cytûn, a rhaid tanlinellu pwysigrwydd parchu sybsidiariti ac atebolrwydd democrataidd 
ar wahanol lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.  
            
Bydd FfERHau yn gallu bod yn ffordd i sicrhau mwy o alinio ac integreiddio ar draws 
llywodraeth, gan ddod â manteision fel datblygu economaidd cydgysylltiedig a 
chynllunio strategol ar amrywiaeth o bynciau o ddefnyddio tir i sgiliau yn ogystal â 
chefnogi cydweithio traws-ffiniol – gan weithio gyda strwythurau llywodraethu hen a 
newydd ar draws ffiniau awdurdodau lleol ar faterion fel adfywio, trafnidiaeth strategol 
a seilwaith. Ni fydd FfERhau yn dyblygu’r llwyth o gynlluniau sydd eisoes yn bod, ond 
yn hytrach, byddant yn dwyn ynghyd eu prif elfennau i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau rhanbarthol gan geisio dylanwadu’n uniongyrchol ar sut mae 
Llywodraeth Cymru’n gwneud ei gwaith yn y rhanbarthau ac mewn llefydd. Bydd y 
fframweithiau hyn yn hyblyg er mwyn iddynt allu parhau’n berthnasol ac ymatebol i 
amgylchiadau economaidd cyfnewidiol.   
 
Gall datblygu FfERhau ym mhedwar rhanbarth Cymru fod yn bwysig o ran hwyluso 
cydweithio i ddatblygu economïau’r rhanbarthau a hefyd o ran llywio a dylanwadu ar 
flaenoriaethau ariannu Llywodraethau Cymru a’r DU, hynny yng nghyd-destun y Cyd-
bwyllgorau Corfforaethol newydd yn ogystal ag ystyried argymhellion gwaith yr OECD. 
Bydd cydweithio â rhanddeiliaid a chyd-gynhyrchu â phrif bartneriaid rhanbarthol yn 
parhau, at ddiben datblygu’r FfERhau. Bydd hynny’n gosod y sylfaen ar gyfer datblygu 
economïau’r rhanbarthau ar sail lle, yn gyson â’r CGE ac uchelgais Llywodraeth 
Cymru ar gyfer economi lesiant sy’n cynyddu ffyniant, sy’n amgylcheddol gadarn ac 
sy’n helpu pawb i wireddu’i botensial.  
 
Bydd swyddogion yn parhau â’r gwaith datblygu manwl trwy’r Gwanwyn a’r Haf er lles 
y weinyddiaeth nesaf, hynny cyn sefydlu’r CJCs.  
 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ken Skates AS/MS 
Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 
Minister for Economy, Transport and North Wales 
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23 Mawrth 2021 

Annwyl Weinidog 

Diolch am ddod i gyfarfod olaf y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn 

nhymor y Senedd hon.  

Byddwch yn ymwybodol bod y Pwyllgor wedi bod yn ystyried materion yn ymwneud â Chytundeb 

Masnach a Chydweithredu'r DU-UE (TCA). Rydym wedi dod yn fwyfwy pryderus am broblemau 

gydag allforio pysgod o'r DU i'r UE ac, yn benodol, allforio molysgiaid deufalf byw a gynaeafir yn 

wyllt. 

Ers 1 Ionawr 2021, mae’r molysgiaid hyn a gaiff eu dal yn y DU ond nad ydynt yn barod i'w bwyta 

gan bobl wedi’u gwahardd rhag mynd i mewn i'r UE. Bellach, rhaid i folysgiaid nad ydynt o 

ddyfroedd 'Dosbarth A' gael triniaeth, megis pureiddio neu brosesu, cyn cael eu hallforio i'r UE. 

Caiff y gwaith o bennu dosbarth ardaloedd cynhyrchu’r molysgiaid hyn ei wneud gan yr Asiantaeth 

Safonau Bwyd (ASB) sy'n cymhwyso cyfraith a ddargedwir gan yr UE. Deallwn fod rhai dyfroedd yng 

Nghymru wedi cael eu hailddosbarthu gan yr Asiantaeth o 'Ddosbarth A' i 'Ddosbarth B'. 

O ystyried pwysigrwydd posibl y mater hwn i hyfywedd y sector, mae'r Pwyllgor wedi cytuno y 

dylwn ysgrifennu atoch i fynd ar drywydd y materion a nodir isod: 

1. Beth yw eich dealltwriaeth chi o'r effaith y mae'r ailddosbarthu wedi'i chael ar y sector 

folysgiaid hyn yng Nghymru?  

2. Dywedasoch wrthym fod swyddogion mewn deialog barhaus gyda'r Asiantaeth ynghylch 

ailddosbarthu dyfroedd Cymru. A allwch amlinellu natur y trafodaethau ac egluro pa 

ganlyniad yr ydych yn ceisio'i gyflawni?  

3. Beth yw eich dealltwriaeth o statws yr ailddosbarthu? Ai dosbarthiad dros dro yw hwn a 

beth yw bwriad yr Asiantaeth ynghylch y statws hwn?  

Lesley Griffiths AS 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
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4. Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i wella ansawdd dyfroedd Cymru i sicrhau y cânt eu 

dosbarthu, yn y dyfodol, fel Dosbarth A?   

5. A allwch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am ganlyniad eich trafodaethau gyda 

Llywodraeth y DU ar y fasnach barhaus gyda'r UE o ran molysgiaid deufalf byw o ddyfroedd 

Dosbarth B? 

6. Os na ellir ailddechrau masnachu molysgiaid deufalf byw o ddyfroedd Dosbarth B, pa 

opsiynau yr ydych yn eu harchwilio i sicrhau hyfywedd economaidd y sector dyframaethu a 

physgod cregyn yn y tymor canolig? 

7. Dywedasoch wrthym, oni bai y gellir ailddechrau masnachu molysgiaid deufalf byw, y 

byddai angen i gynhyrchwyr dyframaethu a physgod cregyn ystyried eu modelau busnes. 

Cyfeiriasoch hefyd at yr angen am ailadeiladu'r sector yn llwyr. Pa gamau yr ydych chi 

wedi'u cymryd, neu yr ydych yn bwriadu eu cymryd, i gefnogi'r sector yn hyn o beth? 

Unwaith eto, hoffwn ddiolch ichi am y ffordd adeiladol yr ydych wedi ymgysylltu â'r Pwyllgor yn 

ystod tymor y Senedd hon ac yn enwedig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, pan rydych wedi 

ymddangos gerbron y Pwyllgor yn fisol.  

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb cyn gynted â phosibl, fel y gellir rhannu'r wybodaeth 

hanfodol hon â'r sector cyn y diddymiad. 

O gofio bod y Pwyllgor wedi cynnal ei gyfarfod olaf o dymor y Senedd hon, byddwn yn ddiolchgar 

pe baech yn darparu copi o'ch ymateb yn uniongyrchol at James Wilson, Cyfarwyddwr Bangor 

Mussel Producers Ltd, a Jon Parker, Cadeirydd Seafish Wales ac Arweinydd Datblygu Aquaculture 

Industry Wales Ltd. 

Cofion cynnes 

Mike Hedges AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 

We welcome correspondence in Welsh or English 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
# 

 

Ein cyf/Our ref: MA/LG/2120/21 
 
Paul Davies AS 
Cadeirydd  
Pwyllgor yr Economi, Masnach, a Materion Gwledig 
 

 
 

7 Gorffennaf 2021 
 
Annwyl Paul, 
 
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) 2021 
 
Mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn bwriadu gwneud yr Offeryn Statudol (OS) uchod o dan 
bwerau a roddwyd gan:  
 

 Erthygl 144(6) o, a pharagraff 2 o Atodiad 6 i Reoliad (UE) 2017/625 Senedd Ewrop 
a'r Cyngor ar reolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir er 
mwyn sicrhau bod cyfraith ar fwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau ar iechyd a lles anifeiliaid, 
iechyd planhigion a chynhyrchion diogelu planhigion, yn cael ei chymhwyso,;  

 Rheoliad 71(1) o Reoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020; a   

 Rheoliad 33(2) o Reoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a 
Bwyd, Iechyd Planhigion etc.) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2020.  

 
Er mwyn cefnogi masnach drwy sicrhau bod mesurau rheoli iechydol a ffytoiechydol (SPS) 
yn parhau i gael eu gweithredu rhwng Prydain Fawr a'r Undeb Ewropeaidd (UE) ar ôl diwedd 
y Cyfnod Pontio. 
 
Mae offerynnau statudol a wnaed gan Lywodraeth y DU (gyda chydsyniad Gweinidogion 
Cymru) ac a ddaeth i rym ddiwedd 2020 / dechrau 2021, o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, yn gwneud darpariaeth ar gyfer penderfyniad Llywodraeth y DU ar gyfnod 
trosiannol, lle byddai gwiriadau ar fewnforion SPS o’r UE yn cael eu cyflwyno’n raddol, gan 
ddechrau ar ôl i’r Cyfnod Trosiannol ddod i ben.   
 
Mae Rheoliadau 2021 yn diwygio'r ddeddfwriaeth a ganlyn, a byddant bellach yn estyn y 
cyfnod graddoli trosiannol o 31 Gorffennaf 2021 tan 28 Chwefror 2022: 
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 Rheoliad (UE) 2017/625 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar reolaethau swyddogol a 
gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir er mwyn sicrhau bod cyfraith ar fwyd a 
bwyd anifeiliaid, rheolau ar iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion a chynhyrchion 
diogelu planhigion yn cael ei chymhwyso; 

 Rheoliadau Masnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Cysylltiedig 2011 (yn gymwys 
i Loegr yn unig); 

 Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygiadau 
Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2020; a 

 Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Iechyd 
Planhigion etc.) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2020. 
 

Heb y diwygiadau hyn, bydd yn ofynnol, o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 ymlaen, i fusnesau 
mewnforio ac allforio ym Mhrydain Fawr a'r UE gydymffurfio â gofynion y rheolaethau SPS 
fel y’u nodir ar hyn o bryd mewn deddfwriaeth.  
 
Bydd yr estyniad yn caniatáu i fusnesau yng Nghymru yr effeithir arnynt gan y pandemig 
ymgyfarwyddo â gofynion cydymffurfio a systemau TG newydd y SPS a sicrhau bod y 
seilwaith a'r prosesau angenrheidiol ar waith mewn Mannau Rheoli Ffiniau, gan leihau mwy 
ar y risg o unrhyw darfu ar fasnach. 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i roi gwybod ichi fy mod yn rhoi fy nghysyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol 
wneud yr offeryn statudol hwn mewn perthynas â Chymru. Deallaf y bydd yr OS yn cael ei 
osod gerbron Dau Dŷ Senedd y DU ar 8 Gorffennaf o dan y weithdrefn negyddol. 
 
O dan yr amgylchiadau eithriadol hyn pan fo gofyn inni ystyried a chywiro swm digynsail o 
ddeddfwriaeth o fewn amserlen dynn a chydag adnoddau prin, egwyddor gyffredinol 
Llywodraeth Cymru yw ein bod, os yw hynny'n briodol, yn caniatáu i Lywodraeth y DU ddeddfu 
ar ein rhan. Pe bai cydsyniad yn cael ei wrthod, bydd angen gwneud y cywiriadau hyn drwy 
ddeddfwriaeth a wneir gan Lywodraeth Cymru. Nid oes digon o amser ac adnoddau i fedru 
drafftio a gosod rheoliadau o'r fath ac iddynt ddod i rym. Os na roddir cydsyniad, yna mae 
mwy o risg na fydd llyfr statud Cymru yn weithredadwy. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, y 
Gweinidog Newid Hinsawdd, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a Chadeirydd y 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 
 
Yn gywir, 
 

 
 

Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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