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Senedd Cymru 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Croeso i'n diweddariad pwyllgor 
 

Nod y diweddariad hwn o weithgareddau’r Pwyllgor yw ehangu ymgysylltiad yng 
ngwaith y Pwyllgor a'ch helpu i ddarparu gwybodaeth ac arbenigedd i swyddogion ac 
Aelodau. Fe'i cynhyrchwyd gan y tîm Clercio sy'n cefnogi'r Pwyllgor.  

Ymateb i COVID-19 

Mae'r Senedd yn arwain y ffordd wrth graffu ar waith y Llywodraeth yn ystod y cyfnod 
heriol hwn. Y Senedd oedd senedd gyntaf y DU i gwrdd yn rhithwir, ac mae tri 
Chyfarfod Llawn o'r 'Senedd Argyfwng' eisoes wedi cael eu cynnal. Cyhoeddir agendâu 
Cyfarfodydd Llawn y dyfodol ar wefan y Senedd. 

Yr wythnos diwethaf, i sicrhau bod craffu da ar waith y Llywodraeth yn parhau, 
cymerodd y Senedd y cam o ailddechrau cyfarfodydd ffurfiol y pwyllgorau. Bydd 
pwyllgorau yn cwrdd yn rhithwir i graffu ar faterion yn ymwneud â'r Coronafeirws a 
busnes brys arall. Gall y cyhoedd wylio'n fyw ar Senedd.tv.  

Roedd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ymysg y Pwyllgorau cyntaf i 
ailddechrau busnes. Cyfarfu’r aelodau ar 30 Ebrill i gymryd tystiolaeth ar effeithiau 
Coronavirus ar economi Cymru, gan ystyried yn benodol fusnes a swyddi yng Nghymru 
a pha mor effeithiol y mae cefnogaeth y Llywodraeth wedi bod. Bydd Aelodau'n 
clywed gan arweinwyr busnes, undebau llafur ac eraill yr effeithir arnynt. Gallwch 
wylio'r sesiwn ar Senedd.tv yma. 

Mae ffrwd Twitter y Pwyllgor @SeneddESS yn cynnwys ein newyddion diweddaraf, a 
manylion am ymchwiliadau a chyfarfodydd i ddod. Bydd o gymorth i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf ichi am ddyddiadau cau ymgynghoriadau a datblygiadau a 
phenderfyniadau eraill a wnaed yn sgil Covid-19. Mae'r Pwyllgor yn dymuno'n dda i'w 
holl randdeiliaid ar yr adeg anodd hon. 

 
 

Gwaith a wnaed - 
Gwanwyn 2020 

Caffael cyhoeddus yn yr 
economi sylfaenol 
 

Ar 5 Chwefror, cyhoeddodd y Pwyllgor ei 
adroddiad (PDF 1,080KB), a oedd yn 
cynnwys pedwar argymhelliad. Mae’r 
ffaith bod y Senedd yn canolbwyntio ar 

COVID-19 a busnes brys arall ar hyn o 
bryd yn golygu na phennwyd dyddiad 
eto i gynnal dadl ar yr adroddiad hwn yn 
y Cyfarfod Llawn.  

Tasglu'r Cymoedd 

Lansiodd y Pwyllgor ymchwiliad i 
Dasglu'r Cymoedd ym mis Chwefror.  
Sefydlwyd y Tasglu gan Lywodraeth 
Cymru ym mis Gorffennaf 2016, a bydd 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=401
http://senedd.tv/
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/a98ed4db-991e-4101-853e-066957b4060d?autostart=True
https://twitter.com/SeneddESS
https://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld12308/cr-ld12308%20-w.pdf
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=387&RPID=1017829582&cp=yes
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yn gweithredu trwy gydol y Pumed 
Senedd tan fis Mawrth 2021.  Fe'i 
sefydlwyd fel catalydd ar gyfer sicrhau 
adfywiad a thwf cynaliadwy yng 
Nghymoedd De Cymru. Mae'r Pwyllgor 
yn dal i fwriadu cynnal yr ymchwiliad 
hwn, ond gohiriwyd y sesiynau 
tystiolaeth. Cyhoeddir ymatebion ar y 
wefan. 

Taliadau cadw yn y sector 
adeiladu 

Yn dilyn cyfarfod ar y cyd o Bwyllgor yr 
Economi, Seilwaith a Sgiliau a'r Pwyllgor 
Cyllid fis Hydref diwethaf, ysgrifennodd y 
ddau Bwyllgor at Lywodraeth Cymru yn 
tynnu sylw at y dystiolaeth a gafwyd ac 
yn holi am fwriadau Llywodraeth Cymru. 
Ymatebodd y Gweinidog ar 1 Ebrill. 

Craffu ar y gyllideb 

Cyflwynodd y Pwyllgor adroddiad ar 
Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar 
gyfer 2020-21 ym mis Ionawr - gellir dod 
o hyd i ymateb y Llywodraeth i 25 
argymhelliad yr adroddiad ar draws y 
portffolio Economi, Seilwaith a Sgiliau 
yma. 

Y Bil Gwasanaethau Bysiau 
(Cymru) 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y Bil 
Gwasanaethau Bysiau (Cymru) ar 16 
Mawrth 2020 a chyhoeddodd 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
ddatganiad ysgrifenedig ar y Bil. Ar 1 
Ebrill cyhoeddodd y Prif Weinidog y 
datganiad ysgrifenedig canlynol ar ddull 
y Llywodraeth o ymdrin â 
deddfwriaeth yn dilyn yr achosion o 
Covid-19. 

Ymweliadau 
Ar 4 Mawrth ymwelodd y Pwyllgor â 
Champws Gwyddor Data, Y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol. Roedd yr ymweliad 
yn gyfle i'r Aelodau siarad yn 
uniongyrchol â phrentisiaid gradd am 
eu profiad o'r cynllun peilot yng 
Nghymru fel rhan o ymchwiliad y 
Pwyllgor i Radd-brentisiaethau yng 
Nghymru. Mae'r Pwyllgor yn ddiolchgar 
i'r Swyddfa Ystadegau Gwladol a'r 
prentisiaid am rannu eu profiadau. 

 

 

Gweithgareddau’r 
pwyllgor ar gyfer tymor yr 
haf 2020 

Fel y soniwyd uchod, ar hyn o bryd mae'r 
Senedd yn canolbwyntio ar yr ymateb 
COVID-19 ac ar waith brys. Oherwydd 
hyn, gall dyddiadau a thestun 
ymchwiliadau newid, yn dibynnu ar y 
blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg. Mae'r 
Senedd wedi ymrwymo i graffu ar 
Lywodraeth Cymru a chefnogi ei gwaith 
yn ystod y cyfnod anodd hwn, a bydd yn 
parhau i adolygu'r ffordd y mae'n 
gwneud y gwaith hwn er mwyn sicrhau'r 
canlyniadau gorau i bobl Cymru.  

http://senedd.assembly.wales/documents/s100341/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Economy%20Transport%20and%20North%20Wales.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s100341/Llythyr%20gan%20Weinidog%20yr%20Economi%20Trafnidiaeth%20a%20Gogledd%20Cymru.pdf
https://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld12987/cr-ld12987%20-w.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s99445/Welsh%20Government%20Response%20to%20the%20Recommendations%20from%20the%20Economy%20Infrastructure%20and%20Skills%20Committ.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27864
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27864
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-y-bil-gwasanaethau-bysiau-cymru
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-dull-y-llywodraeth-o-ymdrin-deddfwriaeth-yn-dilyn-yr-achosion-o-covid-19
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-dull-y-llywodraeth-o-ymdrin-deddfwriaeth-yn-dilyn-yr-achosion-o-covid-19
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-dull-y-llywodraeth-o-ymdrin-deddfwriaeth-yn-dilyn-yr-achosion-o-covid-19
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-dull-y-llywodraeth-o-ymdrin-deddfwriaeth-yn-dilyn-yr-achosion-o-covid-19
http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27015
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Dilynwch ni ar Twitter neu ewch i’n 
gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

 

Cylch gwaith 

Cafodd y Pwyllgor ei sefydlu ar 28 
Mehefin 2016 i ymchwilio i 
ddeddfwriaeth a dwyn Llywodraeth 
Cymru i gyfrif drwy graffu ar wariant, 
gweinyddiaeth a materion polisi, yn 
cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb 
fod yn gyfyngedig iddynt): datblygu 
economaidd; trafnidiaeth; seilwaith; 
cyflogaeth; sgiliau; a gwaith ymchwil a 
datblygu, gan gynnwys technoleg a 
gwyddoniaeth. 

Gostyngwyd aelodaeth y Pwyllgor o 
wyth i chwe Aelod ym mis Mehefin 2019. 

Newidiadau aelodaeth 

Yn dilyn ail-drefnu cyfrifoldebau 
portffolio cysgodol Plaid Cymru ym mis 
Ionawr, croesawyd Helen Mary Jones i'r 
Pwyllgor yn lle Bethan Sayed. Mae'r 
Pwyllgor yn ddiolchgar i Bethan am ei 
chyfraniadau i'w waith, ac yn ei 
llongyfarch ar enedigaeth ei baban, Idris 
Abbas ar 2 Ebrill. 

Newid Enw'r Senedd. 

Fel y gwyddoch mae’n siŵr, ar 6 Mai 
2020 bydd enw Senedd Cenedlaethol 
Cymru yn newid i Senedd Cymru, neu’r 
Senedd fel y’i gelwir. ‘Aelodau o’r 
Senedd’ (AS) neu ‘Members of the Welsh 
Parliament’ (MS) fydd teitlau’r Aelodau. 

Mae ein senedd heddiw yn sefydliad 
gwahanol iawn i'r Senedd a sefydlwyd 
ym 1999. Bellach mae ganddo bwerau 
deddfu llawn a'r gallu i amrywio trethi 

ac mae'r enw newydd yn cyfleu statws 
cyfansoddiadol y Senedd fel senedd 
genedlaethol. 

Byddwch yn sylwi ar newidiadau o 6 Mai 
ymlaen, er enghraifft y wefan a 
chyfeiriadau e-bost. 

Mae manylion pwysig ar gael am ein 
henwau parth, ein cyfeiriadau e-bost 
a’n cyfeiriad post newydd. 

 

Manylion cyswllt 

Gallwch gysylltu â thîm clercio’r 
Pwyllgor drwy e-bost: 
SeneddESS@Senedd.Cymru 

Ffoniwch ni: 0300 200 6565  

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddESS 

Gwefan: 
www.Senedd.cymru/seneddESS   

 

https://senedd.wales/cy/abthome/Pages/Name-Change-Information.aspx
https://senedd.wales/cy/abthome/Pages/Name-Change-Information.aspx
mailto:SeneddEIS@Assembly.Wales
https://twitter.com/SeneddESS
https://www.assembly.wales/cy/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=446


4 | Tudalen 

 

Aelodau'r Pwyllgor 
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