
 

 

 

 

 

 

30 Medi 2021 

Cais am gyfarfodydd ychwanegol 

Annwyl Elin, 

Ysgrifennaf atoch ar ran y Pwyllgor i ofyn i’r Pwyllgor Busnes ystyried cais am amser cyfarfod 

ychwanegol y tymor hwn. 

Bydd y Pwyllgor Busnes yn ymwybodol o’r pryderon blaenorol a nodwyd gan y Pwyllgor – sef na fydd 

un slot bore bob pythefnos yn caniatáu iddo gwmpasu ehangder a dyfnder y materion sy’n wynebu’r 

sefydliadau a’r unigolion o fewn ei bortffolio. Ynghyd ag ymrwymiadau i graffu ar y gyllideb ddrafft a 

gwaith craffu cyn penodi ac, o ystyried maint cylch gwaith y Pwyllgor, ni fyddai’r Pwyllgor yn gallu 

cwblhau ei waith arfaethedig gyda phob sector o fewn ei gylch gwaith cyn mis Mawrth 2022. Mae’n 

destun pryder i’r Pwyllgor bod angen yr amser hwn arno i gwblhau gwaith a fyddai fel arfer wedi’i 

gwblhau o fewn cyfnod o hanner tymor.  

Mae cyfarfodydd cychwynnol y Pwyllgor gyda chynrychiolwyr o bob sector yn angenrheidiol er mwyn 

ymchwilio i effaith pandemig COVID-19 a Brexit ar eu gwaith. Mae’r Pwyllgor hefyd yn holi ynghylch 

blaenoriaethau rhanddeiliaid ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru a fydd yn cael ei chyhoeddi 

ym mis Rhagfyr. Gan fod y materion hyn yn sensitif o ran amser, mae angen i’r Pwyllgor gwblhau’r 

sesiynau hyn yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Ar y sail honno, hoffai’r Pwyllgor ofyn am y slotiau 

cyfarfod ychwanegol hyn yn ystod y bore ar y dyddiadau canlynol: 

• Dydd Mercher 20 Hydref 2021 (yn ystod wythnos warchodedig) 

• Dydd Iau 18 Tachwedd 2021 

• Dydd Mercher 15 Rhagfyr 2021 (yn ystod wythnos warchodedig) 
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Mae’n werth nodi nad oes gan unrhyw Aelod o’r Pwyllgor gyfarfodydd pwyllgor eraill ar ddydd Iau yr 

wythnos dawel. Nid oes gan y rhan fwyaf o Aelodau unrhyw wrthdaro o ran y dyddiadau y mae 

pwyllgorau eraill yn gofyn amdanynt mewn wythnosau gwarchodedig.  

Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallai’r Pwyllgor Busnes ystyried y mater hwn cyn gynted ag y bo 

modd. 

Yn gywir, 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd 

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

 

 

 

 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


