
 

 

Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 

Gwledig 
Lleoliad: 

Ystafell Pwyllgor 3 

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Medi 2021 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Robert Donovan 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddEconomi@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

(09.15 - 09.30) 

 

Cyfarfod cyhoeddus  

(09.30) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

 

2 Papurau i'w nodi 

(09.30)   

 

2.1 Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru 

 (Tudalennau 1 - 2)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru 

 

2.2 Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

 (Tudalennau 3 - 5)  

Dogfennau atodol: 

Amserlen y Pwyllgorau 

 

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



 

 

2.3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 (Tudalennau 6 - 9)  

Dogfennau atodol: 

Gwaith craffu ariannol 

 

2.4 Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg 

 (Tudalennau 10 - 12)  

Dogfennau atodol: 

Ystyried y Gymraeg yng ngwaith y Pwyllgor 

 

2.5 Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd 

 (Tudalennau 13 - 15)  

Dogfennau atodol: 

Ymateb Llywodraeth Cymru i'r llythyr a anfonwyd ar 23 Mawrth gan 

Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn 

ystod y Senedd ddiwethaf 

 

2.6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 (Tudalennau 16 - 17)  

Dogfennau atodol: 

Blaenoriaethau plant a phobl ifanc ar gyfer y Chweched Senedd 

 

2.7 Llythyr gan Weinidog yr Economi 

 (Tudalen 18)  

Dogfennau atodol: 

Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach 

 

2.8 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

 (Tudalennau 19 - 20)  

Dogfennau atodol: 

Cydweithio rhwng pwyllgorau yn y Chweched Senedd 



 

 

3 Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil 

Cymwysterau Proffesiynol 

(09.40 - 09.55) (Tudalennau 21 - 45)  

Dogfennau atodol: 

Papur Briffio (Saesneg yn unig) 

Nodyn Cyngor Cyfreithiol 

 

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

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(09.55)   

 

5 Trafod yr Adroddiad Drafft ar y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol 

(09.55 - 10.05) (Tudalennau 46 - 52)  

Dogfennau atodol: 

Adroddiad LCM drafft (Saesneg yn unig) 

 

Egwyl  

(10.05 - 10.15) 

 

6 Sesiwn Cynllunio Strategol 

(10.15 - 13.00) (Tudalennau 53 - 64)  

Dogfennau atodol: 

Blaenoriaethau'r Chweched Senedd: crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad 



 

 

Tudalen 1 o 2 - Gwaith Archwilio Cymru - Please contact us in Welsh or English / Cysylltwch â ni’n 
Gymraeg neu’n Saesneg. 

Paul Davies AS 
Cadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Masnach a   
Materion Gwledig 
Y Senedd 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 

 

Cyfeirnod:    AC/277/caf 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Gorffennaf 2021 

Annwyl Paul 

Gwaith Archwilio Cymru 
Llongyfarchiadau ar eich penodiad fel Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a 
Materion Gwledig. Dymunaf bob llwyddiant i chi yn eich swydd newydd ac ar 
ddechrau cyfnod o bum mlynedd heriol i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Mae fy nghylch gwaith fel Archwilydd Cyffredinol Cymru yn golygu mai fi yw 
archwilydd allanol statudol y rhan fwyaf o'r sector cyhoeddus yng Nghymru ac yn 
gyfrifol am archwilio'r rhan fwyaf o'r arian cyhoeddus sy'n cael ei wario yng Nghymru. 
Ym mis Medi, rwy'n bwriadu cyhoeddi cyfres o allbynnau 'Darlun o Wasanaethau 
Cyhoeddus'. Bydd y rhain yn cynnwys ein barn ar yr heriau ariannol ac ehangach 
allweddol sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus dros y blynyddoedd nesaf a 
byddant yn nodi rhai o'r meysydd darparu gwasanaethau cyhoeddus lle byddaf yn 
disgwyl i wasanaethau cyhoeddus ddangos cynnydd. Gobeithio y bydd allbynnau'r 
gwaith hwn o ddiddordeb i holl Aelodau'r Senedd ac y byddant yn darparu pwynt 
cyfeirio defnyddiol ar gyfer eu gwaith yn y dyfodol. 

Rwy'n disgwyl y bydd gwaith Archwilio Cymru yn parhau i fod yn rhan allweddol wrth 
gefnogi gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
(PCCGG) newydd, gyda PCCGG yn parhau i fod yn brif gynulleidfa i ni. Fodd 
bynnag, dwi hefyd yn awyddus i Archwilio Cymru ddefnyddio ei bersbectif a'i 

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel / Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2.1

mailto:post@archwilio.cymru
http://www.audit.wales/
http://www.archwilio.cymru/cy
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Gymraeg neu’n Saesneg. 

arbenigedd unigryw i gefnogi gwaith pwyllgorau eraill y Senedd lle mae gennym 
wybodaeth archwilio berthnasol i'w chyflwyno. Felly, byddem yn croesawu'r cyfle i 
gael ein cynnwys mewn unrhyw ymgynghoriadau ehangach y mae eich Pwyllgor yn 
eu cynnal. Dwi hefyd yn rhagweld y bydd achlysuron o hyd lle y gallai pwyllgorau ar 
wahân i PCCGG arwain y gwaith o graffu ar faterion a godir yn fy adroddiadau, lle 
mae'r rhain yn berthnasol ac yn amserol yng nghyd-destun eu gwaith craffu eu 
hunain. 

Rydym newydd gyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon diweddaraf, sy'n 
adrodd hanes ein gwaith yn ystod 2020-21 ac yn cynnwys dolenni i rhai o'n prif 
allbynnau. Mae ein Hadroddiad Blynyddol hefyd yn crynhoi'r gwaith sydd wrthi’n cael 
eu cynnal neu rydym yn bwriadu eu cychwyn yn hwyrach yn y flwyddyn a byddwn yn 
rhannu rhagor o fanylion gyda thimau clercio’r pwyllgorau dros yr haf. Er enghraifft, 
rydym yn ystyried rhywfaint o waith i adrodd ar faterion sy'n ymwneud â chefnogaeth 
Llywodraeth Cymru i fusnesau yn ystod pandemig COVID-19. Gall hyn ddefnyddio 
rhywfaint o'n gwaith paru data o dan y Fenter Twyll Genedlaethol. Rydym hefyd yn 
cadw golwg barhaus ar ddatblygiadau ôl Brexit, yn dilyn ein gwaith yn edrych ar 
barodrwydd yn y Senedd flaenorol. 

Os hoffech chi neu aelodau eich Pwyllgor gael gwybod mwy am waith Archwilio 
Cymru, mae croeso i chi gysylltu. Os oes gan Aelodau bryderon penodol am y 
defnydd o arian cyhoeddus, rydym bob tro’n agored i dderbyn gohebiaeth. Gall 
Aelodau naill ai gysylltu â mi'n uniongyrchol neu gallant wneud hynny drwy ein 
cyfeiriad e-bost Archwilio Cymru post@archwilio.cymru. Mae rhagor o fanylion am 
sut rydym yn ymdrin â gohebiaeth o'r fath ar gael ar ein gwefan: Codi pryderon | 
Archwilio Cymru. 

Edrychaf ymlaen yn fawr at weithio gyda chi dros y pum mlynedd nesaf. 

Dymuniadau gorau 

 

 

ADRIAN CROMPTON 

Archwilydd Cyffredinol Cymru 
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14 Gorffennaf 2021 

Annwyl Gadeirydd 

Amserlenni Pwyllgorau 

Ysgrifennaf i roi gwybod ichi am Amserlenni Pwyllgorau fel y cytunwyd arnynt gan 

y Pwyllgor Busnes yn ei gyfarfod ar 13 Gorffennaf.  

 Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cytuno ar amserlen sy'n darparu cyfarfodydd bob 

pythefnos i bwyllgorau, ac eithrio'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad, sy'n cyfarfod bob wythnos oherwydd yr angen i ystyried Offerynnau 

Statudol i derfynau amser caeth.  

 Neges allweddol gan Fforwm Cadeiryddion y Pumed Senedd oedd sicrhau bod 

hyblygrwydd yn y trefniadau ar gyfer pwyllgorau fel y gellir rheoli cynnydd mewn 

llwyth gwaith, neu dasgau newydd. Mae'r Pwyllgor Busnes wedi ceisio cyflwyno'r 

hyblygrwydd hwn drwy amrywio'r amser cyfarfod a neilltuir i wahanol bwyllgorau. 

Mae hyn yn adlewyrchu'r math o waith y gallai fod angen i wahanol bwyllgorau ei 

wneud ac mae'n adlewyrchu sut mae arferion gwaith wedi esblygu yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf. 

I'r perwyl hwn, mae'r amserlen bob pythefnos ac mae nifer o slotiau cyfarfod 

ychwanegol ar gael, i ddarparu ar gyfer cynnydd yng ngwaith pwyllgorau penodol 

e.e. y Pwyllgor Cyllid wrth ystyried cyllideb ddrafft, neu bwyllgor sydd â 

chyfrifoldebau craffu deddfwriaethol Cyfnod 1. Trwy dan-ymrwymo'r capasiti 

amserlennu, mae mwy o gyfleoedd i bwyllgorau weithio gyda'i gilydd gan fod llai 

o bosibilrwydd o wrthdaro aelodaeth ym mhob slot cyfarfod.  

Paul Davies AS 

Cadeirydd 

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  
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I gydnabod cyfrifoldebau craffu deddfwriaethol hysbys a disgwyliedig rhai 

pwyllgorau, darperir slot cyfarfod dwbl i'r pwyllgorau a ganlyn h.y. slot bore a 

phrynhawn ar ddydd Iau: 

• Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

• Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

• Yr Economi, Masnach a Materion Gwledig; a 

• Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Darperir slot cyfarfod sengl i'r pwyllgorau sy'n weddill h.y. un slot cyfarfod bore 

neu brynhawn bob pythefnos. Y pwyllgorau hyn yw: 

• Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 

• Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

• Cyllid; 

• Llywodraeth Leol a Thai 

• Deisebau; 

• Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus; a 

• Safonau Ymddygiad 

Er mwyn darparu rhywfaint o gapasiti ychwanegol ar gyfer gwaith craffu ar Filiau, 

mae dyddiau Gwener hefyd ar gael ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 2 pwyllgorau ar 

Filiau h.y. i ddarparu cyfarfod ychwanegol (ac o bosibl cyfarfod hwy) i bwyllgorau 

yn ystod y cyfnod hwn o’r broses ddeddfwriaethol. Bydd y Pwyllgor Busnes yn 

penderfynu neilltuo unrhyw slotiau ychwanegol yn dilyn cais gan bwyllgor. 

 Mae'r Pwyllgor Busnes eisoes wedi nodi ei fwriad i adolygu amserlennu, fel y gall 

ymateb i anghenion pwyllgorau wrth i'r tasgau sy'n eu hwynebu newid. Mae 

hyblygrwydd ac ymatebolrwydd wrth wraidd ei benderfyniadau ynghylch 

amserlennu pwyllgorau, ac mae'r Pwyllgor Busnes yn bwriadu adolygu strwythur 

ac amserlen y pwyllgorau tua Pasg 2022. 

Yn gywir  
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Elin Jones AS 

 Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 
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16 Gorffennaf 2021 

 

Annwyl Gadeiryddion pwyllgor 

 

Gwaith craffu ariannol 

Yn ein cyfarfod ar 8 Gorffennaf 2021, trafododd y Pwyllgor Cyllid (y Pwyllgor) y 
rhaglen ymgysylltu ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru sydd ar ddod a'n 
dull o graffu. Rwy'n ysgrifennu at holl Gadeiryddion y pwyllgorau pwnc i rannu ein 
syniadau.  

Amserlen 

Yn unol â’r Rheolau Sefydlog, mae’r Trefnydd wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes 
yn nodi y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cael ei chyhoeddi ar 20 Rhagfyr 2021 ac y 
bydd cynnig y Gyllideb flynyddol yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 8 
Chwefror 2022. 

Ymgynghorodd y Pwyllgor Busnes â ni ar yr amserlen arfaethedig. Fel y nodwyd 
yn llythyr y Trefnydd, mae Canghellor y Trysorlys wedi nodi ei fwriad i gynnal 
adolygiad cynhwysfawr aml-flwydd o wariant, sy'n golygu na fydd Llywodraeth 
Cymru yn gwybod ei setliad cyllidebol nes i'r adolygiad cynhwysfawr o wariant 
ddod i ben yn yr hydref.  

Cadeirydd, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc, ac Addysg 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Cadeirydd, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 
Gwledig 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Seilwaith 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y 
Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
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Rwyf wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i fynegi ein siom y bydd y Gyllideb 
Ddrafft yn cael ei chyhoeddi yn ystod toriad y Nadolig. Er ein bod yn deall bod yr 
amserlen arfaethedig oherwydd amseriad adolygiad cynhwysfawr o wariant 
Llywodraeth y DU, hon fydd y drydedd flwyddyn yn olynol i'r amserlen arfaethedig 
leihau’r amser sydd ar gael i'r Senedd wneud gwaith craffu. 

Y prif feysydd craffu ar y gyllideb 

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i barhau â'r dull a ddefnyddiwyd yn Seneddau’r 
gorffennol, sy'n canolbwyntio ar bedair egwyddor gwaith craffu ariannol, sef: 
fforddiadwyedd, blaenoriaethu, gwerth am arian a phroses. Yr egwyddorion yw:  

• Fforddiadwyedd - edrych ar y darlun mawr o ran cyfanswm y refeniw a 
gwariant, ac a oes cydbwysedd priodol rhyngddynt;  

• Blaenoriaethu - a yw'r dyraniadau wedi'u rhannu rhwng sectorau/rhaglenni 
gwahanol mewn ffordd gydlynol y gellir ei chyfiawnhau; 

• Gwerth am arian - yn y bôn, a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau’n 
dda - darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd (h.y. canlyniadau); 

• Prosesau'r gyllideb - a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a oes integreiddio 
rhwng cynlluniau corfforaethol a chynlluniau gwasanaeth, a rheolaeth 
perfformiad a rheolaeth ariannol. 

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe bai eich gwaith craffu ar y gyllideb yn dilyn yr 
egwyddorion hyn. 

Y dull o ran ymgysylltu 

Bydd y Pwyllgor yn trafod ei ddull o ran ymgysylltu â'r Gyllideb Ddrafft ddechrau 
tymor yr hydref. Hoffem i'r ymgysylltiad hwn ategu a llywio gwaith y pwyllgorau 
polisi. Byddwn yn croesawu trafod hyn yn unigol â’r Cadeiryddion, neu yn Fforwm 
y Cadeiryddion. 

Yn dilyn yr arfer mewn Seneddau blaenorol, mae'r Pwyllgor yn fodlon cynnal 
ymgynghoriad ar ran yr holl bwyllgorau. O gofio’r amserlen arfaethedig, rydym o'r 
farn mai cyhoeddi ein hymgynghoriad ddechrau tymor yr hydref fyddai fwyaf 
addas.  

Bydd Clerc y Pwyllgor Cyllid yn hysbysu eich clercod pwyllgor pan fydd yr 
ymgynghoriad wedi'i gyhoeddi a byddwn yn gwerthfawrogi eich help i hyrwyddo'r 
ymgynghoriad drwy eich adnoddau cyfathrebu eich hunan i annog cynulleidfa 
ehangach ac ymgysylltu â hi. Newidiodd y darpariaethau o ran adrodd gan 
bwyllgorau polisi yn 2017, ac rydych bellach yn gallu adrodd yn eich rhinwedd 
eich hunan (os dymunwch), a gall eich adroddiadau gael eu defnyddio fel dogfen 
ategol i'r ddadl ar y Gyllideb Ddrafft.   

Dadl blaenoriaethau dan arweiniad y Pwyllgor Cyllid  
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Argymhellodd Pwyllgor Cyllid y Bumed Senedd y dylai Pwyllgor Cyllid yn y dyfodol 
gynnal dadl flynyddol ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru er mwyn 
rhoi cyfle i’r Aelodau drafod y blaenoriaethau gwariant, a dylanwadu arnynt o 
bosibl, cyn i'r Gyllideb Ddrafft gael ei chyhoeddi.  

Eleni, trefnodd Llywodraeth Cymru ei dadl ei hun ynghylch Paratoi’r Gyllideb: 
Blaenoriaethau ar gyfer 2022-23, a gynhaliwyd ddydd Mawrth 13 Gorffennaf. 
Ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Cyllid a'r Pwyllgor Busnes i geisio 
cytundeb y bydd hon, yn y dyfodol, yn ddadl dan arweiniad y Pwyllgor Cyllid a 
gynhelir bob blwyddyn cyn toriad yr haf, y mae'r Gweinidog a'r Pwyllgor Busnes 
wedi cytuno iddi. Yn y blynyddoedd i ddod, rydym yn gobeithio cynnal ymarfer 
ymgysylltu â'r cyhoedd i lywio'r ddadl hon, a byddwn yn croesawu eich syniadau 
ynghylch sut y gall y pwyllgorau sy'n craffu ar y Gyllideb Ddrafft weithio gyda'i 
gilydd i gasglu barn y cyhoedd am yr hyn y mae’n teimlo y dylai blaenoriaethau 
gwariant Llywodraeth Cymru fod. 

Gwaith craffu ariannol ar ddeddfwriaeth 

Swyddogaeth graidd y Pwyllgor yw gwneud gwaith craffu ariannol ar Lywodraeth 
Cymru a chyrff cyhoeddus cysylltiedig. Fodd bynnag, dylid cynnwys gwaith craffu 
ariannol yn y gwaith craffu y mae’r holl bwyllgorau’n ei wneud. Erbyn hyn, mae’r 
amser sydd ar gael i’r Pwyllgor yn gyfyngedig ac mae ganddo lawer o 
rwymedigaethau statudol i'w cyflawni. Felly, rydym wedi cytuno i drafod pob Bil a 
gyflwynir i'r Senedd yn gychwynnol er mwyn penderfynu a fyddwn yn craffu ar 
oblygiadau ariannol Bil, gan ddibynnu ar lefelau'r costau a'r tryloywder a gynhwysir 
yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol. Os byddwn yn penderfynu peidio â gwneud 
gwaith craffu ariannol ar Fil penodol, byddwn yn ysgrifennu at y pwyllgor craffu 
cyfnod un perthnasol i nodi pwyntiau o ddiddordeb y gall fod angen i’r Pwyllgor 
eu trafod wrth adrodd ar egwyddorion cyffredinol y Bil.  

Gan mai dyma ddechrau Senedd newydd, gobeithio y gallwn achub ar y cyfle i 
archwilio ffyrdd o weithio ar y cyd â phwyllgorau eraill i sicrhau’r gwaith craffu 
ariannol mwyaf effeithiol ar Lywodraeth Cymru. Hoffwn awgrymu ein bod yn 
trafod hyn yn fanylach yng nghyfarfod Fforwm y Cadeiryddion. 

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y Gyllideb Ddrafft, mae 
croeso i chi gysylltu â mi neu Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor Cyllid, drwy ffonio 
0300 200 6372 neu anfon e-bost i seneddcyllid@senedd.cymru. 

Yn gywir 
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Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Tudalen y pecyn 9



Aled Roberts 
Comisiynydd y Gymraeg 
Welsh Language Commissioner 

 

 

01/03 

Paul Davies AS 

Cadeirydd 

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 

 

SeneddEconomi@senedd.cymru 

 

19 Gorffennaf 2021 

 

Annwyl Mr Davies 

 

Ystyried y Gymraeg yng ngwaith y Pwyllgor  

 

Rwyf yn ysgrifennu atoch ar ddechrau cyfnod y chweched Senedd i’ch annog i sicrhau y 

bydd y Pwyllgor yn rhoi ystyriaeth lawn i’r Gymraeg ym mhob agwedd o’i waith.  

 

Yn Strategaeth Cymraeg 2050 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y weledigaeth o gyrraedd 

miliwn o siaradwyr Cymraeg a chynyddu’r ganran sy’n siarad y Gymraeg yn ddyddiol i 

20%. Mae’r strategaeth yn cynnwys cerrig milltir i fesur llwyddiant ei chyflawniad, gyda’r 

garreg filltir gyntaf yn 2021 a’r nesaf yn 2026. Yng nghyfnod y Chweched Senedd bydd 

raid bwrw ati o ddifri i ddwyn y Llywodraeth i gyfrif am y graddau y mae’r Strategaeth yn 

cael ei chyflawni a’r cerrig milltir yn cael eu cyrraedd. Yn hynny o beth mae’n hollbwysig 

prif ffrydio’r Gymraeg i ddeddfwriaeth a pholisi ehangach ac mae’n bryder gennyf nad oes 

digon o graffu ar effaith deddfwriaeth a pholisi ehangach ar y Gymraeg yn gyffredinol. Yn 

wir, nododd Eluned Morgan, y Gweinidog blaenorol dros Iechyd Meddwl, Llesiant a’r 

Gymraeg, mewn sesiwn graffu:  

 

… I would suggest that actually, rather than just holding me to account when it comes to 

the budget, […] that actually you ask the other Ministers, who’ve got huge amounts of 

money, what they’re doing within their budgets in relation to the Welsh language.” 

(Cyfarfod Pwyllgor Diwylliant, Cymraeg a Chyfathrebu, 25 Chwefror 2021) 
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 02/03 

Pwysleisiaf na ddylid ystyried y Gymraeg yn fater diwylliannol yn unig gan ei bod yn iaith 

fyw ym mhob un o gymunedau Cymru ac yn brif iaith yn nifer ohonynt. Mae’r cymunedau 

hynny yn wynebu nifer o heriau cymdeithasol ac economaidd sydd yn eu tro yn herio 

hyfywedd y Gymraeg yn y cymunedau hynny.  

 

Cyhoeddodd y Comisiynydd ddogfen maniffesto ar gyfer etholiad 20211 sy’n ategu fy 

sylwadau uchod bod angen ystyried amrediad eang o ffactorau sy’n effeithio ar y 

Gymraeg. Yng nghyd-destun cylch gwaith y pwyllgor ar yr economi, noda’r ddogfen ei fod 

yn gwbl hanfodol bod y Gymraeg yn cael ei gweld fel ffactor all gynorthwyo twf busnes a 

datblygiad economaidd. Mae’n argymell y dylid: 

• Cynnwys disgwyliad i fusnesau sy’n ceisio cymorth ariannol y Llywodraeth i 

adnabod sgiliau iaith Gymraeg ei weithlu ac ymrwymo i ddefnyddio a datblygu’r 

sgiliau hynny. 

• Cysylltu amcanion strategaethau datblygu economaidd â Cymraeg 2050 drwy 

greu’r cyfleoedd i gefnogi busnesau newydd i sefydlu mewn ardaloedd â dwysedd 

uchel o siaradwyr Cymraeg.  

• Creu swyddi sector cyhoeddus o ansawdd mewn ardaloedd â dwysedd uchel o 

siaradwyr Cymraeg drwy gefnogi lleoliadau gwaith a / neu amodau gweithio hyblyg 

i’r ardaloedd hynny.  

Yng nghyd-destun cylch gwaith y pwyllgor ar faterion gwledig, ym mis Mawrth eleni 

ymatebodd y Comisiynydd i ymgynghoriad y Llywodraeth ar Bapur Gwyn Amaethyddiaeth 

(Cymru). Roedd ein sylwadau yn cynnwys yr angen i ystyried:  

 

• effaith y cynigion ar y ffermydd teuluol sy’n cynnal cymunedau gwledig Cymraeg eu 

hiaith, yn sgil rhoi’r pwyslais ar fanteision amgylcheddol ar draul manteision sosio-

economaidd; 

• y diffyg cydnabyddiaeth o werth y Gymraeg i ddangos cynnyrch premiwm, a diffyg 

cyfle i fanteisio ar wneud y gorau o’r nod unigryw hwn; 

• yr angen i gynyddu a datblygu defnydd o’r Gymraeg o fewn y sector drwy’r 

gwasanaethau cynghori a’r cynlluniau datblygu sgiliau; 

• yr angen i gyflwyno ffrwd ariannol a fyddai’n gwobrwyo busnesau am fanteision 

ieithyddol yn ogystal â manteision amgylcheddol; 

• yr angen i gasglu data am y Gymraeg o fewn y sector er mwyn gosod sail 

dystiolaeth a fyddai’n llywio datblygiadau polisi yn y dyfodol;  

• yr angen i ddatblygu asesiad effaith trylwyr sy’n mynd i’r afael â’r heriau a’r 

cyfleoedd i’r Gymraeg fesul cynnig, ac adnabod mesurau lliniaru i unrhyw effeithiau 

negyddol. 

 
1 Maniffesto (positif.wales) 
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 03/03 

Yr her i’r Llywodraeth newydd fydd gweithredu’n radical er mwyn sicrhau ein bod ar y 

trywydd iawn i gyrraedd targedau 2050 a chredaf fod gan y pwyllgor rôl hollbwysig yn yr 

ymdrech i gyflawni hyn.  

Gobeithio y byddwch yn cadw’r sylwadau hyn mewn cof wrth i chi ystyried gwaith y 

pwyllgor i’r dyfodol. Dymunaf bob llwyddiant i chi yn y gwaith hwnnw ac edrychwn ymlaen 

at gyfrannu ato. 

Yr eiddoch yn gywir 

 

Gwenith Price 

Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg 
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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: LG/571/21 
 
Llyr Gruffydd MS, 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
yr Amgylchedd a Seilwaith 
 
SeneddClimate@senedd.wales 

19 Gorffennaf 2021 

 

Annwyl Llŷr, 

Gweler isod atebion i’r cwestiynau a godwyd mewn llythyr dyddiedig 23 Mawrth oddi wrth 

Mike Hedges AS, cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion 

Gwledig bryd hynny, yn ystod y Senedd ddiwethaf ynghylch allforio Molysgiaid 

Dwygragennog Byw.  

Ers hynny, mae dau o’r gwelyau yn Afon Menai wedi ennill statws tymhorol ‘dosbarth A’.  Er 

nad yw hyn ynddo’i hun yn datrys y broblem, mae modd bellach ailddechrau allforion.  

Byddaf yn ateb pob cwestiwn yn y llythyr yn ei dro.  

C1. Beth yn eich barn chi yw effaith ennill y statws newydd ar y sector Molysgiaid 

Dwygragennog Byw (MDB) yng Nghymru? 

Mae gwaharddiad ar hyn o bryd ar allforio MDBau heb eu puro o ddyfroedd dosbarth B i’r 

UE. Er y bydd Defra’n dal i weithio i ailddechrau allforio, cafodd busnesau yn y diwydiant eu 

cynghori i addasu i’r amodau masnachu newydd hyn ac o ganlyniad, mae dwy ardal wedi 

ennill statws dosbarth A tymhorol, Mae Dosbarth A Tymhorol yn para o 1 Gorffennaf tan 30 

Ebrill, ac yn mynd yn ôl i ddosbarth B weddill yr amser.  

C2. Dywedoch chi fod swyddogion ‘wrthi’n trafod’ â’r FSA am ailddosbarthu dyfroedd 
Cymru.  A allwch chi ddweud beth yw natur y trafodaethau hyn a’r canlyniadau 
rydych chi am eu gweld?  
 
Cafodd swyddogion drafodaethau â’r FSA am ailddosbarthu dyfroedd Cymru a chael 

cadarnhad bod yr FSA wedi rhoi cynllun samplu trylwyrach ar waith yn Afon Menai.  Diolch 

i’r cynllun samplu hwnnw, mae statws dosbarth A tymhorol wedi’i roi i ddwy ardal yn yr afon.  

Mae trafodaethau pellach wedi’u cynnal â’r FSA ynghylch sut i wella’r broses ddosbarthu o 
fewn y fframwaith cyfreithiol presennol gan gadw’r ddysgl yn wastad rhwng yr angen i 
gefnogi’r sector pysgod cregyn yng Nghymru ar y naill law a diogelu iechyd pobl ar y llall.  
Bydd fy swyddogion yn parhau i gydweithio’n glos â’r FSA ar hyn.  
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3. Beth yw’ch dealltwriaeth chi o’r dosbarth newydd? A yw’n ddosbarth dros dro a 
beth yw bwriad yr FSA o safbwynt y statws hwn?  
 
Mae’r statws dosbarth A tymhorol sydd wedi’i roi i ardaloedd cynaeafu pysgod cregyn yn 

Afon Menai yn statws llawn, yn seiliedig ar setiau data 3-5 mlynedd. Nid statws dros dro 

mohono.  

Yn nechrau 2020, oherwydd tywydd difrifol ac am i labordai iechyd cyhoeddus orfod cau ar 

gyfer popeth ond gwaith Covid, cafwyd bwlch yn y set ddata.  Cydweithiodd yr FSA â’r 

Awdurdodau Lleol perthnasol i lunio cynllun samplu trylwyrach i wneud i fyny am y diffyg yn 

y nifer gofynnol o samplau.  Rhoddwyd y cynllun hwnnw ar waith ac  mae’r nifer gofynnol o 

samplau wedi’u cynnal, yn unol â’r paramedrau a argymhellir ym mhrotocol dosbarthu’r 

FSA, 

Mae’r FSA wrthi’n edrych ar y system ddosbarthu i weld a oes modd gwella’r drefn o fewn y 

fframwaith cyfreithiol presennol a sicrhau yr un pryd y diogelir iechyd y cyhoedd at y lefel 

uchel bresennol. Fel y dywedwyd yn adroddiad mis Mai y Prif Weithredwr at Fwrdd yr FSA, 

bydd yr FSA nawr yn mynd ati’n broactif i ystyried rhoi statws tymhorol pryd bynnag y bydd 

canlyniadau E. Coli’n awgrymu bod angen gostwng y statws, yn hytrach na dibynnu ar 

Awdurdodau Lleol a chynaeafwyr i ofyn iddi ystyried hynny fel oedd y sefyllfa cynt. Rydym 

eisoes wedi ystyried hyn mewn perthynas ag ymchwiliadau i ganlyniadau diweddar yn Afon 

Menai a byddwn yn diweddaru’r dosbarthiadau sydd wedi’u rhoi pan fo angen.  

4. Pa gamau sydd wedi’u cymryd i wella ansawdd dyfroedd Cymru i sicrhau  bod 

modd eu hailddosbarthu’n statws A yn y dyfodol?  

Rhaid wrth gynllun ariannu dros nifer o flynyddoedd i wella ansawdd ein dŵr ac rydym yn 
dibynnu ar randdeiliaid a phartneriaid, yn enwedig CNC a’r cwmnïau dŵr.  Mae’r pwysau ar 
amgylchedd y dŵr yn cynnwys llygredd o ffermydd, diwydiant, priffyrdd a threfi, gweithfeydd 
trin dŵr gwastraff, cyfleusterau trin carthion preifat (e.e. tanciau carthion), camgysylltiadau a 
gorlifoedd carthffosydd cyfunol. 
 
Byddai’n rhaid wrth fuddsoddiad sylweddol i ddatrys yr holl broblemau a chydweithrediad 
nifer o randdeiliaid a phartneriaid.  
 
Ar hyn o bryd, mae 22 o Ddyfroedd Pysgod Cregyn a Ddiogelir (SWPAs) yng Nghymru. 
Diben dynodi ardaloedd o’r fath yw diogelu a gwella ansawdd y dŵr i gynnal twf pysgod 
cregyn iach a chyfrannu at bysgod cregyn o ansawdd uchel i’w bwyta (lle bernir bod y gost 
yn gymesur).  
 
Mae gan CNC raglenni monitro ym mhob SWPA lle ceir ffermydd pysgod cregyn i asesu a 
yw cnawd y pysgod cregyn yn cydymffurfio â’r safon ficrobaidd.  Mae CNC yn creu rhaglen 
amgylcheddol i sbarduno cwmnïau dŵr i gynnal gwelliannau.  Dangosodd ymchwiliadau 
dros y 5-10 mlynedd ddiwethaf, ynghyd ag asesiad i weld i ba raddau y byddai cost unrhyw 
fuddsoddiad yn gymesur, fod angen gwella’r dŵr gwastraff oedd yn cael ei ollwng yn 
Nwyrain Afon Menai.  Mae Gweinidogion Cymru wrthi’n adolygu holl Ddyfroedd Pysgod 
Cregyn a Ddiogelir yng Nghymru.  
 
5. Dywedwch wrth y Pwyllgor am y diweddaraf am eich trafodaethau â Llywodraeth y 

DU ar allforio Molysgiaid Dwygragennog Byw i’r UE o ddyfroedd Dosbarth B?  

Llywodraeth y DU sy’n dal i fod yn gyfrifol am bob mater sy’n ymwneud â Masnach 

Ryngwladol ac allforion.  Dwi’n dal i godi’r materion hyn gyda Llywodraeth y DU.  
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7. Dywedoch chi os na fyddai’r fasnach mewn Molysgiaid Dwygragennog Byw yn cael 
ailddechrau y byddai’n rhaid i ddyframaethwyr a chynhyrchwyr pysgod cregyn 
ailystyried eu modelau busnes.  Dywedoch chi hefyd fod angen ailadeiladu’r sector 
yn llwyr.  Pa gamau ydych chi wedi’u cymryd neu am eu cymryd i helpu’r sector yn 
hyn o beth? 
 
Ar 11 Mawrth, cyhoeddais fuddsoddiad o £2.3 miliwn yn ein cymunedau arfordirol i gefnogi’r 

diwydiant bwyd môr, seilwaith harbyrau ac amgylchedd y môr.  Cafodd y £2.3m ei rannu 

rhwng dau brif gynllun, £1.3 miliwn ar gyfer Cynllun Cadernid Sector Bwyd Môr Cymru, sef 

grant untro i helpu busnesau pysgota sy’n berchen ar eu cychod eu hunain, i dalu am werth 

3 mis o gostau sefydlog y cwch, hyd at uchafswm o £10,000.  

Roedd grantiau hefyd i fusnesau dyframaethu ar gyfer tri mis cyntaf 2021, gwerth 50% o 

gyfartaledd eu refeniw gros misol (y flwyddyn gros orau 2017-2019) hyd at uchafswm o 

£40,500.  

Cafodd yr £1 miliwn oedd yn weddill ei roi i’r Cynllun Seilwaith Arfordirol ar Raddfa Fach. 

Bydd pob Awdurdod Porthladd ac Awdurdod Lleol o gwmpas Cymru’n cael gwneud cais 

iddo am grantiau o hyd at £100,000 ar gyfer buddsoddi cyfalaf. Nod y cynllun yw sicrhau 

manteision amgylcheddol a gweithredol a diogelwch a sicrwydd i bawb sy’n defnyddio 

porthladdoedd a harbyrau Cymru trwy wella perfformiad, cynaliadwyedd, diogelwch a lles 

diwydiannau a’r cyhoedd.  

Bydd y rhaglen tymor hwy o gymorth i sector y Môr a Physgodfeydd yn cael ei datblygu a’i 
dylunio ar y cyd â rhanddeiliaid gan ystyried yr ymateb i Brexit a’n Moroedd, Deddf 
Pysgodfeydd y DU a datblygiad Polisi Pysgodfeydd y Dyfodol.  
 

Cofion, 
 

 
 
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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20 Gorffennaf 2021 

Annwyl Gadeiryddion 

Blaenoriaethau plant a phobl ifanc ar gyfer y Chweched Senedd 

Fel Pwyllgor y Senedd sy'n gyfrifol am graffu ar yr holl faterion sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc, 

ein bwriad yw sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed fel mater o drefn yng ngwaith 

ein Pwyllgor. Yn ein cyfarfod cyntaf ar 14 Gorffennaf, cytunwyd y byddai hyn yn flaenoriaeth allweddol 

gennym. 

Er mwyn llywio ein gwaith cynllunio strategol a’n blaenraglen waith, rydym yn bwriadu cynnal rhaglen 

wedi'i theilwra o ymgysylltu pwrpasol â phlant a phobl ifanc. Bydd y gwaith hwn yn dechrau yn 

nhymor yr hydref. Bydd ein ffocws cychwynnol ar ofyn i blant a phobl ifanc beth maen nhw'n feddwl 

ddylai blaenoriaethau'r Chweched Senedd fod.  

 

 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc  
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@enedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 

At:  

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

Y Pwyllgor Cyllid 

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

Y Pwyllgor Deisebau 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 

 

Tudalen y pecyn 16

Eitem 2.6

mailto:SeneddCYPE@senedd.wales


 

 

 

O ystyried y bydd yr amrywiaeth o safbwyntiau sydd gan blant a phobl ifanc yn berthnasol i gylch 

gwaith eich pwyllgor chi, byddwn yn sicrhau bod canlyniadau'r gweithgaredd hwn yn cael eu rhannu 

â chi, er mwyn sicrhau y gall eich gwaith chwithau ystyried eu barn. Bydd tîm ein Pwyllgor yn sicrhau 

bod eich timau'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau wrth iddynt ddatblygu, a byddant yn 

cadarnhau amserlenni maes o law.  

Cofion cynnes, 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg | We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

YPCCGB@llyw.cymru PSCGMET@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.   

Huw Irranca-Davies AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
Paul Davies AS 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 
                                                                                                                 

      26 Gorffennaf 2021 
Annwyl Gadeiryddion, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch hysbysu y gwnes fynychu cyfarfod o’r Fforwm Gweinidogol ar 
gyfer Masnach ar 14 Gorffennaf, gyda Greg Hands, y Gweinidog Gwladol ar gyfer Polisi 
Masnach ac Ivan McKee, y Gweinidog Busnes, Masnach, Twristiaeth a Mentergarwch. 
Cafwyd diweddariad cyffredinol yn ystod y cyfarfod hwn ynghylch y trafodaethau sy’n 
parhau am Gytundeb Masnach Rydd, gan gynnwys Partneriaeth Gynhwysfawr y Môr Tawel 
(CPTPP), Ardal Economaidd Ewrop/Cymdeithas Masnach Rydd Ewrop (EEA EFTA), 
Awstralia a Seland Newydd.  
 
Gwnes fynegi pryderon ynghylch cwmpas y Cwotâu Tariff a gymeradwywyd yng 
Nghytundeb Masnach Rydd Awstralia ac ystyriaethau ynghylch safonau lles anifeiliaid. Rwyf 
wedi gofyn am ragor o wybodaeth am y cytundeb masnach a fydd yn cael ei rhannu pan 
fydd ar gael ac fel bod y pryderon hyn yn cael eu hystyried cyn gynted ag y bydd 
cytundebau i’r dyfodol yn cael eu trafod.  
 
Cafodd cytundebau masnach i’r dyfodol gydag India, Canada a Mecsico hefyd eu trafod, ac 
ers hynny rwyf wedi ymateb yn ysgrifenedig i Greg Hands gan amlinellu ein safbwyntiau 
cychwynnol ynghylch y cytundebau masnach posibl hyn.  
 
Byddaf yn ysgrifennu atoch unwaith eto i’ch hysbysu ynghylch dyddiad y cyfarfod nesaf.  
 
Yn gywir, 
 

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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  Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.  

  We welcome correspondence in Welsh or English.  

  

 

 

 

10 Awst 2021 

Annwyl Paul, 

Cydweithio rhwng pwyllgorau yn ystod y Chweched Senedd  

Fel pwyllgor y Senedd sy'n gyfrifol am graffu ar bob agwedd ar gydraddoldeb, cyfiawnder 

cymdeithasol a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae ein cylch gorchwyl eang yn cynnwys nifer 

o faterion trawsbynciol pwysig sydd o ddiddordeb i'ch pwyllgor chi ac sy’n cynnig cyfleoedd posibl i 

gydweithio. 

Hoffwn eich gwahodd i drafod y cyfleoedd hyn i gydweithio fel rhan o unrhyw drafodaethau rydych 

yn eu cael ar gynlluniau strategol eich pwyllgor yn nhymor yr hydref.  

Gwaith cynnar ar ddyled a menywod yn y gweithle 

Roeddwn hefyd am roi gwybod bod y pwyllgor wedi cytuno i gynnal ymchwiliad byr i effaith y 

pandemig COVID-19 ar lefelau dyled yng Nghymru. Mae'r gwaith hwn yn cael ei gwmpasu ar hyn o 

bryd, ond mae'n debygol o edrych ar sut y mae'r pandemig wedi gwaethygu'r tueddiadau presennol 

o ran tai, dyled defnyddwyr a dyled bersonol, yn ogystal â gallu gwasanaethau cyhoeddus i ymateb i 

bobl sy’n wynebu trafferthion ariannol. 

Mae’r pwyllgor hefyd wedi cytuno i wneud gwaith cwmpasu ar effaith y pandemig COVID-19 ar 

fenywod yn y gweithle. Mae effeithiau negyddol y pandemig wedi cael effaith anghymesur ar 

fenywod, yn enwedig menywod sy'n gweithio ac sydd â chyfrifoldebau gofalu. Mae'r ymchwiliad byr 

hwn yn debygol o edrych ar bwysigrwydd strategol gofal plant mewn perthynas â lefelau 

cynhyrchiant, yn ogystal â sut y gall y Llywodraeth a chyflogwyr ymateb i sicrhau cydraddoldeb a 

thegwch wrth adfer o'r pandemig.  

Byddwn yn trafod y gwaith hwn mewn rhagor o fanylder yn yr hydref a byddwn yn hapus i ddarparu 

rhagor o wybodaeth i chi am ein cynlluniau wrth iddynt ddatblygu. Os oes gan eich pwyllgor unrhyw 

syniadau ar gyfer gwaith ar y cyd yr hoffech eu trafod, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm clercio. 

 

 

 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb  
a Chyfiawnder Cymdeithasol 
— 
Equality and Social Justice  
Committee 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddCydraddoldeb  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddEquality@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddEquality  
0300 200 6565 Paul Davies AS 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 

Gwledig  
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  Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.  

  We welcome correspondence in Welsh or English.  

Yn gywir, 

 

Jenny Rathbone AS  

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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