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Senedd Cymru 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Croeso i'n diweddariad pwyllgor 
 

Nod y diweddariad hwn o weithgareddau diweddar y 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.  

Ar 7 Ebrill bydd y Senedd yn cychwyn ar ei 'chyfnod cyn y diddymiad' a bydd holl 
weithgarwch pwyllgorau yn dod i ben cyn yr etholiad sydd wedi'i drefnu ar gyfer 6 
Mai. O ganlyniad, dyma fydd ein diweddariad pwyllgor olaf. Gobeithio bod y 
diweddariadau wedi bod yn ddefnyddiol i chi, os oes gennych unrhyw adborth 
rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.  

 

Yr ymateb i COVID-19 
 

Trwy gydol tymor y Gwanwyn, gyda 
chyfyngiadau Covid ar waith, parhaodd 
y Pwyllgor i gwrdd yn wythnosol trwy 
gyswllt fideo ar Zoom. Ar 3 Chwefror 
cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan 
Ken Skates, Gweinidog yr Economi, 
Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, a’r 
Dirprwy Weinidog Lee Waters, ynglŷn 
â’r sefyllfa ddiweddaraf o ran cymorth 
busnes COVID-19. Dilynwyd hyn eto ar 
10 Mawrth yn ystod sesiwn graffu 
weinidogol olaf y Pwyllgor o'r Bumed 
Senedd hon. 

Cyhoeddodd y 
Pwyllgor ei 
adroddiad - 
“Adferiad tymor 
hir o COVID-19” ar 
4 Mawrth. Mae'r 
adroddiad yn 
nodi dull 
cyfannol o adfer 
ar gyfer cylch 

gwaith cyfan y Pwyllgor ac mae'n 
cynnwys 53 o argymhellion ar sut y 
dylai adferiad Cymru edrych o ran yr 
economi, seilwaith a sgiliau. Bydd yr 
Aelodau yn trafod yr adroddiad yn y 
Cyfarfod Llawn ar 9 Mawrth.  Mae'r 
adroddiad yn nodi barn hirdymor 
ynghylch yr adferiad felly dyletswydd 
ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru fydd 
gweithredu’r argymhellion.  

Gweithio o bell: Y 
Goblygiadau i Gymru 

Cwblhaodd y Pwyllgor ei ymchwiliad i 
uchelgais hirdymor Llywodraeth 
Cymru i 30 y cant o weithwyr Cymru 
barhau i weithio gartref neu'n agos i'w 
cartrefi, gan gynnwys mewn 
canolfannau cymunedol. Ar 13 Ionawr, 
trafododd cynrychiolwyr o 
ganolfannau trefol a chanolfannau 
cymunedol yr effeithiau o ganlyniad i 
weithio o bell ar drefi a dinasoedd 
Cymru.  

 

http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/a25c3212-3847-416d-a59f-2ecce1b19e6a?autostart=True
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/7c58c214-1b20-4a2d-884f-5866df0851a4?autostart=True
https://senedd.cymru/media/0gehuesd/cr-ld14182-w.pdf
https://senedd.cymru/media/0gehuesd/cr-ld14182-w.pdf
https://www.senedd.tv/Meeting/Live/c3fee56c-514d-4cdb-b42a-dabf186a15c4
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/bc0b371f-db71-4d01-9056-da9e30f1e6b2?autostart=True
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Ar 27 Ionawr , gwnaeth yr Aelodau 
ganolbwyntio ar faterion 
cydraddoldeb a chymryd tystiolaeth 
gan banel o arbenigwyr yn y Ffindir a'r 
Iseldiroedd i gael persbectif 
rhyngwladol ar weithio gartref. Ar 3 
Chwefror, siaradodd y Pwyllgor â 
chynrychiolwyr o'r diwydiant bysiau, 
gan gynnwys Jane Reakes-Davies - 
Rheolwr Gyfarwyddwr Bysiau First 
Cymru. Tynnodd tystion sylw at 
effeithiau gweithio gartref ar y 
diwydiant bysiau, a rhoddwyd barn 
ynghylch cymorth Llywodraeth Cymru, 
gan gynnwys y Cynllun Brys ar gyfer 
Bysiau.  

Ar 24 Chwefror trafododd Lee Waters, 
Dirprwy Weinidog yr Economi a 
Thrafnidiaeth, a Hannah Blythyn, y 
Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth 
Leol, oblygiadau’r cynigion gweithio o 
bell. Dywedodd Lee Waters y byddai 
argymhellion y Pwyllgor yn 
“ddefnyddiol iawn” wrth lunio’r polisi 
ar weithio o bell. 

Ar 10 Mawrth, cyhoeddodd y Pwyllgor 
ei adroddiad. Roedd yn ymdrin â llawer 
o faterion gan gynnwys effeithiau 
gweithio o bell ar iechyd meddwl a 

llesiant 
gweithwyr, yr 
amgylchedd, 
busnesau a 
chymunedau. 
Mae'r adroddiad 
yn nodi 15 o 
argymhellion 
gyda'r nod o 
sicrhau bod y 
Llywodraeth 
Cymru newydd 

yn mynd i'r afael yn llawn â’r effeithiau 
economaidd gymdeithasol 
pellgyrhaeddol sy’n gysylltiedig â mwy 
o weithio o bell.  

Comisiynodd y Pwyllgor ddau ddarn o 
ymchwil academaidd, dan arweiniad 
Yr Athro Alan Felstead o Brifysgol 
Caerdydd, a Dr Darja Reuschke o 
Brifysgol Southampton, ac fe 
gyhoeddwyd eu papurau ochr yn ochr 
ag adroddiad y Pwyllgor ei hun. Gan 
fod yr adroddiad wedi'i gyhoeddi mor 
agos at ddiwedd y Bumed Senedd, 
sicrhawyd dadl 30 munud yn y 
Cyfarfod Llawn i drafod argymhellion y 
Pwyllgor ar 17 Mawrth. 

Comisiwn Trafnidiaeth De-
ddwyrain Cymru 

Ar 13 Ionawr cafodd yr Aelodau sesiwn 
friffio gan yr Arglwydd Burns, 
Cadeirydd Comisiwn Trafnidiaeth De-
Ddwyrain Cymru, ynghylch 
canfyddiadau ac argymhellion 
adroddiad terfynol y Comisiwn. 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth 
Cymru: 2021-2022 

Ar 20 Ionawr, ymunodd Gweinidog yr 
Economi, Trafnidiaeth a Gogledd 
Cymru a Dirprwy Weinidog yr Economi 
a Thrafnidiaeth â'r Pwyllgor i graffu ar 
Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar 
gyfer 2021-22. Ar 5 Chwefror, 
cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad 
craffu ar y gyllideb a bydd y Pwyllgor 
olynol yn trafod yr ymateb a gafwyd 
gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ar 
5 Mawrth 2021.  

Gradd-brentisiaethau 

Ar 29 Ionawr, cafodd y Pwyllgor 
ymateb i'w adroddiad ar Gradd-
brentisiaethau. Fe dderbyniodd 
Llywodraeth Cymru pob un o’r 12 
argymhelliad.  

https://www.senedd.tv/Meeting/Archive/4b7d16cc-55ca-408c-a393-5864535e58d7?autostart=True
https://cofnod.senedd.cymru/Committee/11076
https://www.senedd.tv/Meeting/Archive/a25c3212-3847-416d-a59f-2ecce1b19e6a?autostart=True
https://www.senedd.tv/Meeting/Archive/a25c3212-3847-416d-a59f-2ecce1b19e6a?autostart=True
https://www.senedd.tv/Meeting/Archive/7d12143b-1a60-4db4-8890-a9624d071724?autostart=True
https://senedd.cymru/media/15bnkvy0/cr-ld14202-w.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s500006852/Remote%20working%20report%20Professor%20Alan%20Felstead.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s500006852/Remote%20working%20report%20Professor%20Alan%20Felstead.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s500006852/Remote%20working%20report%20Professor%20Alan%20Felstead.pdf
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/ee09ee0a-065b-4bd6-84c7-cec6e42869d9?autostart=True
https://www.senedd.tv/Meeting/Archive/bc0b371f-db71-4d01-9056-da9e30f1e6b2?autostart=True
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-11/comisiwn-trafnidiaeth-de-ddwyrain-cymru-argymhellion-terfynol.pdf
https://www.senedd.tv/Meeting/Archive/223e9517-34aa-4f59-b7cf-dc3507425d60?autostart=True
https://senedd.cymru/media/rscb5fa3/cr-ld14082-w.pdf
https://senedd.cymru/media/rscb5fa3/cr-ld14082-w.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s500006894/Ymateb%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Pwyllgor%20ESS.pdf
https://senedd.cymru/media/zvadhddx/ws-ld14063-w.pdf
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Cysylltedd band eang a 
chau’r bwlch digidol 

Croesawodd yr Aelodau BT Wales, 
Openreach ac Ofcom Cymru i'r 
Pwyllgor ar 10 Chwefror i roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf am faterion 
band eang a chysylltedd. Cadarnhaodd 
Kim Mears OBE, Rheolwr Gyfarwyddwr 
Openreach, fod Openreach “ar y 
trywydd iawn” i gwblhau’r gwaith 
erbyn y dyddiad cau, sef mis Mawrth 
2021, i gysylltu 26,000 o safleoedd.  

Y Diweddaraf ar fargeinion 
dinesig a thwf 

Ar 3 Mawrth, cynhaliodd y Pwyllgor ei 
sesiwn flynyddol ar gynnydd 
bargeinion dinesig a thwf ledled 
Cymru.  Rhoddodd y tystion y 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau 
am sut yr oedd y bargeinion wedi 
esblygu yn ystod y flwyddyn, gan 
dynnu sylw at ble yr oedd angen 
gwneud mwy o gynnydd.  

Adroddiad Gwaddol 

Cynhaliodd y Pwyllgor ei gyfarfod olaf 
yn breifat ar 17 Mawrth a chytunodd ar 
ei adroddiad gwaddol. Cyhoeddwyd yr 
adroddiad ar 26 Mawrth. Mae'n crynhoi 
gwaith y Pwyllgor dros bum mlynedd 
ac yn awgrymu blaenoriaethau ar gyfer 
gwaith y Pwyllgor olynol. Mae'r 
Pwyllgor yn difaru nad oedd yn gallu 
ymgysylltu’n llawnach gyda 
rhanddeiliaid wrth baratoi ei 
adroddiad gwaddol o dan bwysau’r 
pandemig, ond mae’n gobeithio y bydd 
yn rhoi sylfaen gadarn i’r Pwyllgor(au) 
olynol yn y Senedd bennu eu cyfeiriad 
strategol eu hunain.  

Diolch yn fawr i randdeiliaid 

Mae'r Pwyllgor yn cael ei gefnogi gan 
dîm integredig o glercod, ymchwilwyr, 
cyfreithwyr testun a chyfieithwyr ar y 
pryd, arbenigwyr ym maes darlledu, 
TGCh, dylunio digidol a graffeg, 
cyfathrebu ac ymgysylltu â 
dinasyddion. Rydym yn ymuno â'r 
Aelodau i ddiolch i randdeiliaid am eu 
hymgysylltiad cryf â gwaith y Pwyllgor 
dros y pum mlynedd diwethaf. Mae 
eich cyfraniadau wedi helpu’r Aelodau 
i graffu’n well a dwyn Llywodraeth 
Cymru i gyfrif, ac wedi llywio eu 
hargymhellion i ddylanwadu a llywio 
polisi Llywodraeth Cymru. Edrychwn 
ymlaen at gyd-berthnasau cadarn 
parhaus gyda phawb sydd â diddordeb 
mewn polisi a deddfwriaeth ar yr 
economi, seilwaith a sgiliau yn y 
Chweched Senedd. 

Cylch gwaith 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 
2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn 
Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu 
ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a 
materion polisi yn cwmpasu'r meysydd 
a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig 
iddynt): datblygu economaidd, 
trafnidiaeth, seilwaith; cyflogaeth; 
sgiliau; ac ymchwil a datblygu, gan 
gynnwys technoleg a gwyddoniaeth. 

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 

https://www.senedd.tv/Meeting/Archive/59ff8c57-3fb8-44b1-b440-b9d577c8a3e8?autostart=True
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/806552fa-5b69-434c-8bc8-d285b302c85d?autostart=True
https://senedd.cymru/media/xanlcek4/cr-ld14304-w.pdf
https://twitter.com/SeneddEIS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Gwefan: 
www.senedd.cymru/SeneddESS  

 

Aelodau’r Pwyllgor 
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