
 

 

 

 

 

 

26 Ionawr 2022 

 

Annwyl Llywydd, 

 

Diolch am eich llythyr ynghylch yr adolygiad o amserlen y pwyllgor a chylchoedd gwaith y pwyllgor. 
Bu Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn trafod eich llythyr a’r adolygiad yn ein 
cyfarfod ar 20 Ionawr. 

Roedd yr Aelodau’n unfrydol yn eu barn fod yr amserlen bresennol yn gweithio’n dda gan ei bod yn 
rhoi amser i Aelodau baratoi ac ymgysylltu â phob Pwyllgor y maent yn rhan ohono ac felly’n 
caniatáu iddynt hwy a’r pwyllgor fod yn effeithiol iawn. Er ei bod yn bosibl nad yw cyfarfodydd bob 
pythefnos yn ddelfrydol, roedd Aelodau'n bryderus pe bai nifer y cyfarfodydd yn cynyddu, y byddai 
effaith negyddol ar eu gallu i ymgysylltu â hwy. 

Dywedodd un Aelod wrth y Pwyllgor pe bai’n mynychu’r ddau bwyllgor y mae’n rhan ohonynt bob 
wythnos, ochr yn ochr â’i etholaeth a gwaith dybryd arall fel Aelod o’r Senedd, na fyddai’n gallu rhoi 
digon o amser i’r ddau ac y byddai angen iddo flaenoriaethu un Pwyllgor. Roedd gweddill y Pwyllgor 
yn cytuno â hyn. 

Mae'r Aelodau'n fodlon ar gylch gorchwyl y Pwyllgor. Maent hefyd yn hapus gyda'r slot cyfarfod sydd 
gennym ar hyn o bryd.   

  

Pwyllgor yr Economi,  
Masnach a Materion Gwledig 
— 
Economy, Trade and  
Rural Affairs Committee  

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddEconomi@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddEconomi 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddEconomy  
0300 200 6565 

Elin Jones AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Busnes 
Senedd Cymru 



 

 

O ran asesu effeithiolrwydd gwaith y Pwyllgor, yn ein cyfarfod cyntaf y tymor diwethaf gosododd y 
Pwyllgor nodau ac amcanion strategol. Fel rhan o'n cyfarfod ar 20 Ionawr cynhaliwyd adolygiad byr 
o'r rhain a byddwn yn parhau i'w hadolygu drwy gydol oes y Pwyllgor. 

Yn gywir, 

 

Paul Davies AS 

Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg | We welcome correspondence in Welsh or English. 



 

 

 

 

Dyddiad: 31 Ionawr 2022 

Pwnc: Yr adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau 

Annwyl Lywydd, 

Mae’r Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd wedi ystyried eich llythyr dyddiedig 7 Ionawr 
2022 ar yr adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau. 

Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i chi am y cyfle i gyfrannu sylwadau ar amserlen a chylchoedd gwaith y 
pwyllgorau. Gan ein bod yn disgwyl y bydd ein gwaith yn dod i ben yn fuan ar ôl i unrhyw amserlen 
newydd ddod i rym, fodd bynnag, ein barn ni yw nad oes angen inni wneud sylw ar yr adolygiad. 

Yn y cyfamser, rydym yn fodlon ar yr hyblygrwydd sydd wedi’i gynnig i’r Pwyllgor, a’n bwriad yw 
parhau i gyfarfod yn y slotiau sydd ar gael ar foreau dydd Mercher hyd at ddiwedd gwaith y pwyllgor, 
oni bai bod busnes yn mynnu fel arall. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Diben Arbennig  
ar Ddiwygio'r Senedd 
— 
Special Purpose Committee  
on Senedd Reform 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDiwygio@enedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDiwygio 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

0300 200 6565 Y Llywydd 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Busnes 



 

       

 

 

 

31 Ionawr 2022 

 

Annwyl Lywydd, 

Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Ionawr 2022 ac am y cyfle i gyflwyno sylwadau 
fel rhan o ymgynghoriad y Pwyllgor Busnes ar amserlen bresennol a chylchoedd 
gwaith y pwyllgorau. 

Yr amserlen bresennol 

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o bwyllgorau, mae’n ofynnol i’r Pwyllgor Cyllid lunio 
adroddiadau erbyn y terfynau amser llym a nodir yn y Rheolau Sefydlog. Mae hyn 
yn golygu nad oes gan y Pwyllgor lawer o ddisgresiwn i gynllunio ei raglen waith 
ar adegau penodol o’r flwyddyn, yn enwedig yn ystod cylch y gyllideb yn nhymor 
yr hydref. 

Mae trafod nifer o ddarnau ychwanegol o waith sy’n sensitif o ran amser wedi 
ychwanegu at yr effaith ar allu’r Pwyllgor i gynllunio ei waith o amgylch yr 
amserlen bythefnosol ers mis Medi. Mae hyn yn cynnwys enwebu Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus nesaf Cymru a gwaith craffu yn ystod Cyfnod 1 ar Fil 
Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu). 

O ganlyniad, mae’r Pwyllgor wedi gorfod dibynnu’n helaeth ar gyfarfodydd 
ychwanegol yn ystod tymor yr hydref a thymor y gwanwyn i gwblhau ei 

Elin Jones AS, 
Y Llywydd 



 

swyddogaethau craffu craidd, ac mae’r rhain wedi dod yn nodweddion rheolaidd 
o’n hamserlen, yn hytrach na’u defnyddio’n achlysurol wrth ymateb i’r adegau 
prysuraf. 

Er enghraifft, cyfarfu’r Pwyllgor 10 gwaith yn ystod 13 wythnos tymor yr hydref, 
gan ddefnyddio pump o’r chwe slot cyfarfod a drefnwyd a chynnal pum cyfarfod 
ychwanegol, gan gynnwys un cyfarfod yn ystod yr wythnos warchodedig ar 
ddiwedd y tymor a chyfarfod ychwanegol yn ystod toriad y Nadolig. 

Mae patrwm tebyg yn debygol o ddigwydd eto yn ystod tymor y gwanwyn. Ar 
hyn o bryd, disgwylir i’r Pwyllgor gyfarfod 11 o weithiau yn ystod y tymor 12 
wythnos, sy'n cyfateb i gyfarfod yr wythnos ar gyfartaledd. Mae hyn yn cynnwys 
defnyddio’r pedwar slot sydd wedi’u hamserlennu ar ein cyfer a chynnal saith 
cyfarfod ychwanegol, gan gynnwys slot yn ystod yr wythnos warchodedig cyn yr 
hanner tymor. 

Newidiadau Arfaethedig i Amserlen y Pwyllgor 

Mae’r Pwyllgor o’r farn bod angen gwneud trefniadau penodol i ymateb i’w lwyth 
gwaith unigryw. Gofynnwn felly i’r Pwyllgor Busnes ystyried y newidiadau a 
ganlyn: 

• Hoffai’r Pwyllgor gael slot cyfarfod wythnosol yn ystod tymor yr hydref o 
leiaf (ac yn ystod tymor y gwanwyn yn y blynyddoedd pan fydd y broses o 
gyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru wedi’i gohirio). Hefyd, hoffai'r 
Pwyllgor gael gwared ar wythnosau gwarchodedig i gynyddu'r amser sydd 
ar gael i bwyllgorau gynnal cyfarfodydd; 
 

• Os cedwir yr amserlen bythefnosol, mae’r Pwyllgor yn gofyn i’r Pwyllgor 
Busnes neilltuo slotiau wrth gefn rheolaidd yn yr amserlen i alluogi 
Pwyllgorau i gynnal cyfarfodydd ychwanegol, pan fo angen. 
 

• Gofynnwn i’r Pwyllgor Busnes osgoi defnyddio diwrnodau etholaethol ar 
gyfer dyrannu slotiau cyfarfodydd wrth gefn. Rydym yn pryderu efallai na 
fydd yn ddichonadwy parhau i drefnu cyfarfodydd ychwanegol ar ddydd 
Gwener yn y tymor hwy gan fod llacio’r cyfyngiadau COVID yn debygol o 
roi pwysau ychwanegol ar ddyddiaduron Aelodau ar y dyddiau hynny.  

Credwn y dylid gwneud y newidiadau hyn cyn gynted â phosibl i roi sicrwydd i'r 
Pwyllgor a'i randdeiliaid cyn y cylch cyllidebol nesaf. 

Os bydd y trefniadau presennol yn parhau, mae risg uchel na fydd y Pwyllgor yn 
gallu cyflawni ei rwymedigaethau ac mae’n bosibl y bydd yn ei chael hi’n anodd 
cyflawni ei gyfrifoldebau yn unol â’r Rheolau Sefydlog. Mae’n gwbl briodol bod 
gan Aelodau, yn ogystal â’r cyhoedd yn gyffredinol, ddisgwyliadau uchel y bydd y 
Pwyllgor yn gallu gwneud gwaith craffu seneddol cadarn ar faterion ariannol a 



 

chyllidebol, a gofynnwn i’r Pwyllgor Busnes sicrhau bod ganddo ddigon o amser 
i gyflawni ei dasgau’n effeithiol. 

Yn gywir, 

 

  

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 



Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

 

 

 

 

31 Ionawr 2022 

Annwyl Lywydd 

Adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau 

Diolch am y cyfle i gyfrannu at adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y 
pwyllgorau. Trafododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (PAPAC) hyn yn 
ein cyfarfodydd ar 12 a 26 Ionawr 2022 ac rydym wedi nodi ein barn isod. 

Amserlen – y sefyllfa bresennol 

Ar hyn o bryd mae amserlen bresennol y pwyllgorau'n rhoi digon o amser i PAPAC gyflawni ei waith 
yn effeithiol. Fodd bynnag, bu’r Pwyllgor yn trafod yn fanwl ei bryderon ei bod yn rhy gynnar yn y 
Chweched Senedd i asesu a fydd hyn yn parhau i fod yn wir. Megis dechrau ei raglen waith mae 
PAPAC, a hyd yma mae wedi bod yn gweithio i glirio ôl-groniad o adroddiadau Archwilio Cymru a 
gyhoeddwyd yn ystod y cyfnod diddymu a thoriad haf 2021. Rydym hefyd newydd ddechrau 
archwilio’r rhan newydd o’n cylch gwaith a fydd yn ystyried gweinyddiaeth gyhoeddus, ond rydym 
wedi nodi ystod eang o faterion pwysig y bydd angen inni eu hystyried yn y dyfodol er mwyn sicrhau 
ein bod yn cyflawni’r maes hwn o’n cylch gwaith yn effeithiol. 

Rydym wedi gweithredu hyd eithaf ein gallu o fewn amserlen bresennol y pwyllgor ac ni wyddom a 
fyddwn yn gallu ymdopi â llwyth gwaith yn y dyfodol wrth i hyn gynyddu yn y dyfodol. Mae’n debygol 
iawn yn y dyfodol y bydd angen i’r Pwyllgor ofyn am slotiau cyfarfodydd ychwanegol, yn enwedig ar 
ôl inni ddechrau gwneud gwaith ymchwiliad.  

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus  
— 
Public Accounts and Public 
Administration Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddCCGG@Senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddCCGG 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddPAPA 
0300 200 6565 

Llywydd 
Cadeirydd y Pwyllgor Busnes 



 

 
 
 

Wedi dweud hynny, cyhyd â bod yr amserlen bresennol yn parhau i ddarparu hyblygrwydd a chytuno 
i geisiadau am gyfarfodydd ychwanegol, credwn y gallai fodloni cyfnodau prysuraf llwyth gwaith y 
pwyllgor. Fodd bynnag, pe bai pob pwyllgor yn gweithredu hyd eithaf eu gallu ar yr un pryd, mae'n 
bosibl y byddai'r amserlen bresennol yn llai abl i ymdopi â'r ceisiadau hyn. Deallwn, hyd yma, nad oes 
unrhyw gais o’r fath wedi’i wrthod ond gallai hyn newid yn y dyfodol pe bai cynnydd yn y ceisiadau.  

O ran cydbwysedd rhwng yr amser y mae Aelodau'n ei dreulio ar waith pwyllgorau (mewn 
cyfarfodydd pwyllgorau a thu allan iddynt) a'u cyfrifoldebau ehangach, rydym yn credu bod yr 
amserlen bresennol yn addas. Mae'r amserlen bresennol wedi lleihau'r amser a dreulir bob wythnos 
mewn pwyllgor gan alluogi Aelodau i ganolbwyntio ar gyfrifoldebau eraill gan gynnwys paratoi ar 
gyfer materion yn y cyfarfod llawn a chyfrannu atynt. 

Hyd yn hyn nid ydym wedi defnyddio’r wythnos pan na chynhelir cyfarfod pwyllgor ffurfiol ar gyfer 
gwaith pwyllgor PAPAC ond pwysleisiwn mai’r rheswm am hyn yw ein bod yng nghyfnod cynnar 
tymor Senedd newydd. Fodd bynnag, mae’n debygol iawn yn y dyfodol, wrth inni ddatblygu ein 
cynllun gwaith a dechrau ar waith ymchwiliad manwl, y bydd angen inni ddefnyddio’r amser hwn.  

Rydym yn cytuno bod gan y sefyllfa bresennol y potensial i ddarparu’r amser a’r lle i ymgymryd â’n 
gwaith yn greadigol a hefyd i ymgysylltu â rhanddeiliaid y tu hwnt i’r ffyrdd traddodiadol o gynnal 
sesiynau pwyllgor ffurfiol. Mae wedi bod yn rhy gynnar i roi llawer o ystyriaeth i sut y gellir gwneud 
hyn, a byddai angen mwy o amser i ystyried a chwmpasu yn llawn sut y gallem ddefnyddio 
wythnosau 'llai ffurfiol' yn effeithiol. 

Buom yn trafod yn fanwl bwysigrwydd cynllunio gwaith pwyllgorau yn strategol a sicrhau bod gwaith 
y pwyllgorau’n canolbwyntio ar feysydd sy’n ‘ychwanegu gwerth’. Mae risg na fydd mesur 
effeithiolrwydd pwyllgorau yn seiliedig ar yr amser a dreulir ar waith pwyllgor yn arwain at asesiad 
cywir. Gallai pwyllgorau lenwi pob diwrnod o’r wythnos yn hawdd â gwaith os dymunant, ond efallai 
na fydd hynny’n golygu allbynnau effeithiol. Cytunasom y dylai ffocws unrhyw ddull amserlennu a sut 
y caiff amser pwyllgorau ei gynllunio gynnwys sut y dewisir pynciau i graffu arnynt. Mae â wnelo â nid 
yn unig â faint o amser sydd gan bwyllgorau i gyfarfod ond sut y maent yn defnyddio’r amser hwnnw 
a sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol.  

Byddai’n esgeulus inni beidio â chyfeirio at y pandemig parhaus sydd yn amlwg wedi effeithio ar y 
ffyrdd y mae pwyllgorau wedi gallu gweithio yn fwy diweddar. Credwn fod angen i unrhyw asesiad o’r 
trefniadau amserlennu presennol gadw hyn mewn cof. Er enghraifft, mae’r gwaith y mae pwyllgorau 
wedi gallu ei wneud wrth ymgysylltu wyneb yn wyneb â rhanddeiliaid wedi’i gwtogi’n sylweddol gan 
gynnwys ymweliadau a digwyddiadau sydd yn eu hanfod yn gofyn am fwy o amser. Mae'n 
ymddangos y gall yr amserlen bresennol addasu i alluogi'r math hwn o waith yn well na'r amserlen 
flaenorol pan fydd cyfyngiadau'n lleihau. Yn yr un modd bydd cynnydd mewn cyfarfodydd rhithwir a 
hybrid yn effeithio ar amserlennu pwyllgorau, gan fod y rhain yn ein galluogi i gyfarfod yn fwy hyblyg 
ac, mewn llawer o achosion, yn cynyddu effeithlonrwydd o ran defnyddio amser ac adnoddau.  



 

 
 
 

Amserlen - dewisiadau amgen i'r sefyllfa bresennol 

Ar hyn o bryd mae'r Pwyllgor yn fodlon ar y sefyllfa bresennol gan ei bod yn galluogi hyblygrwydd o 
ran pa mor aml y gall Pwyllgorau gyfarfod ac nid ydym yn cynnig unrhyw ddewisiadau amgen.  

Cylchoedd gwaith 

Roeddem yn croesawu’n fawr y ffaith bod gweinyddiaeth gyhoeddus wedi’i hychwanegu at gylch 
gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus. Megis dechrau y mae'r gwaith o archwilio'r maes newydd hwn 
o waith, ond credwn yn gryf ei bod yn briodol cysylltu gweinyddiaeth gyhoeddus â chyfrifon 
cyhoeddus o ystyried y gorgyffwrdd rhwng materion ac mai ni sydd yn y sefyllfa orau i graffu ar 
weinyddiaeth gyhoeddus.  

O ran cylchoedd gwaith pwyllgorau eraill, nid ydym yn meddwl bod angen addasu cylchoedd gwaith 
gan fod y rhain yn ymddangos yn ddigon eang i gydbwyso gwaith ar draws pwyllgorau. Fodd 
bynnag, er mwyn sicrhau bod llinellau atebolrwydd yn gryf, gellid gwneud gwelliannau i’r ffordd y 
mae pwyllgorau’n gweithio ar y cyd. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth graffu ar faterion 
trawsbynciol a allai ddisgyn rhwng cylchoedd gwaith pwyllgorau. Yn fwyaf nodedig, er enghraifft, 
craffu ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sydd, yn ei hanfod, yn sail i bob 
agwedd ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ac nid yw’n eistedd yn daclus o fewn cylch gwaith 
unrhyw bwyllgor penodol. Er bod cylch gorchwyl y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol (ESJ) bellach yn cynnwys y Ddeddf, ni ellir craffu arni ar wahân, ac rydym yn falch o fod 
yn gweithio ar y cyd â Phwyllgor ESJ yn ei waith yn y dyfodol. Roeddem yn falch iawn o fod wedi 
arwain ar y cyd â’r Pwyllgor ESJ, yn y ddadl bwyllgor gyntaf nad oedd yn deillio o adroddiad pwyllgor, 
ar weithredu’r Ddeddf ym mis Tachwedd 2021. 

Mae'n hollbwysig nodi mecanweithiau ar gyfer cydweithio, gan gynnwys defnyddio'r Fforwm 
Cadeiryddion i drafod a chydlynu cynllunio gwaith y pwyllgorau.  

Asesu effeithiolrwydd ein gwaith 

Gan ein bod yn dal yn gymharol gynnar yn chweched tymor y Senedd, nid ydym wedi cynnal unrhyw 
asesiad o’n heffeithiolrwydd eto. Fodd bynnag, rydym yn olrhain holl argymhellion ein hadroddiadau 
ac ymatebion iddynt sy'n ein galluogi i asesu'r effaith a gawsom. Mae’r tîm Clercio hefyd yn cadw 
rhestr barhaus o allbynnau sy’n deillio o’n gwaith, gan gynnwys unrhyw newidiadau a wneir i’r ffordd 
y mae Swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithredu, newidiadau i brosesau neu weithdrefnau 
mewnol Llywodraeth Cymru, ac unrhyw newidiadau y gellir eu priodoli’n uniongyrchol i’n gwaith. 
Mewn blynyddoedd blaenorol, manylwyd ar y rhain yn ein hadroddiadau etifeddiaeth rhagflaenol.  

Credwn fod y dull presennol o amserlennu, lle nad yw’n trefnu cyfarfod pwyllgor ffurfiol wythnosol, 
wedi gwella effeithiolrwydd cyffredinol y Pwyllgor. Mae'r trefniant presennol wedi ein galluogi i 
gyfarfod yn anffurfiol ar brynhawn Llun yn ystod wythnosau lle mae gennym gyfarfod ffurfiol ar y 



 

 
 
 

dydd Mercher. Pwrpas y cyfarfod anffurfiol hwn yw paratoi ar gyfer y cyfarfod ffurfiol yn 
ddiweddarach yr wythnos honno, ac mae’r trefniadau amserlen presennol yn golygu bod gennym fwy 
o amser i ddefnyddio’r cyfle hwn i gael rhag-gyfarfod manwl ac i ‘feddwl yn greadigol’, heb y 
cyfyngiadau amser o orfod cynnal hyn yn ystod slot cyfarfod ffurfiol sydd â chyfyngiad amser.  

Nid yw ein cyfarfodydd anffurfiol yn rhai brysiog ac mae gennym gyfle mewn lleoliad preifat, anffurfiol 
i gael ein briffio gan staff y Comisiwn a staff Archwilio Cymru a gofyn cwestiynau. Rydym hefyd yn 
defnyddio'r amser i drafod ffocws ein sesiwn ffurfiol sydd i ddod a nodi meysydd blaenoriaeth. Mae'r 
rhag-gyfarfodydd hyn yn cynorthwyo llinellau cwestiynu mwy effeithiol a defnydd mwy effeithlon o 
amser pwyllgorau gan ein bod yn gallu cytuno ar y meysydd craffu y credwn a all 'ychwanegu gwerth' 
gan ein galluogi i ymdrin â'n gwaith yn fwy strategol. Mae hefyd yn rhoi amser a lle i ni ddatblygu ein 
deinamig fel pwyllgor a chydweithio wrth gyflawni ein rôl. Mae’r ffordd arloesol hon o weithio wedi 
bod o fudd i waith y pwyllgor hwn ac awgrymwn efallai y dymuna pwyllgorau eraill ystyried hyn fel 
arfer adeiladol. 

 

Diolch 

Yn gywir, 

 

 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dyddiad | Date: 2 Chwefror 2022 

Pwnc | Subject: Ymateb i'r adolygiad o amserlen a chylchoedd gorchwyl y pwyllgor 

Annwyl Lywydd,  

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Ionawr 2022 yn gwahodd ymatebion ysgrifenedig i adolygiad y 
Pwyllgor Busnes o’r amserlen ar gyfer Pwyllgorau ynghyd â chylchoedd gorchwyl Pwyllgorau. 

Mae’r ymateb hwn yn adlewyrchu’r drafodaeth a gafwyd yn ystod sesiwn breifat o’r Pwyllgor 
Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ar 19 Ionawr 2022. Er na 
wnaethom geisio safbwyntiau rhanddeiliaid allanol yn sgil y cyfyngder amser, rydym wedi cynnwys 
sylwadau a wnaed ar hap gan randdeiliaid gan ein bod o’r farn bod y sylwadau hynny’n berthnasol i 
gylch gorchwyl yr adolygiad. 

Ymatebodd yr Aelodau i’r cylchoedd gorchwyl a ganlyn: 

 Adolygu'r dull presennol o ymdrin ag amserlen y pwyllgorau, a chylchoedd gwaith 
pwyllgorau, gyda'r bwriad o ganfod unrhyw newidiadau i'r dull a allai wella effeithiolrwydd 
pwyllgorau, wrth gynnal cydbwysedd priodol rhwng yr amser y mae aelodau'r pwyllgorau yn 
ei dreulio ar waith pwyllgorau (mewn cyfarfodydd pwyllgorau a'r tu allan iddynt) a'u 
cyfrifoldebau ehangach. 

Yr Amserlen 

Nid oedd cytundeb cyffredinol ar y mater o barhau i gyfarfod bob pythefnos, neu symud i 
gyfarfodydd wythnosol.  

Sylwadau o blaid cadw ffurf ar y trefniadau presennol 

Pwysleisiodd y rheini a oedd o blaid parhau â’r amserlen fesul pythefnos bresennol mai’r rheswm dros 
newid o gyfarfodydd wythnosol oedd pwysau gan Aelodau ar eu Rheolwyr Busnes, oherwydd nad 
oedd amserlen y Bumed Senedd yn gweithio. Yn ôl yr Aelodau, nid oedd gan y rheini ag 
ymrwymiadau gofal plant yr amser i fynychu cyfarfodydd wythnosol mwy nag un pwyllgor.  

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDiwylliant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDiwylliant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddCulture 
0300 200 6565 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, 
Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 
— 
Culture, Communications, Welsh Language, 
Sport and International Relations Committee 

Elin Jones AS 
Y Llywydd 



 

 

At hynny, dadleuodd yr Aelodau eu bod yn gallu treulio mwy o amser yn paratoi ar gyfer cyfarfodydd 
pwyllgor o fewn yr amserlen bresennol. Hynny yw, amser darllen ar gyfer papurau wedi’u cyhoeddi a 
phapurau briffio, ac amser i drafod y materion gyda rhanddeiliaid. 

Teimlai'r aelodau bod cynnal cyfarfodydd bob pythefnos yn cynnig mwy o gyfle i gael y maen i’r wal. 
Mae hynny’n golygu ei bod yn haws dirprwyo mewn achosion o salwch neu absenoldeb Aelodau ar 
draws eu pleidiau gwleidyddol. 

Roedd yr Aelodau hynny a oedd ar ddau Bwyllgor o’r farn y byddai cyfarfod yn amlach yn arwain at 
ddiffyg paratoi a mwy o absenoldebau ac yn teimlo ei bod yn ‘amhosib cyflawni’r rôl yn ôl y disgwyl’ 
gyda chyfarfodydd wythnosol, yn enwedig pan fydden nhw’n mynd i fwy nag un cyfarfod pwyllgor. 

At hynny, roedd yr Aelodau eisiau pwysleisio pwysigrwydd yr angen i gael rhagor o Aelodau yn y 
Senedd, ac am ddwyn hynny at sylw Pwyllgor Diwygio’r Senedd.  

Fel yr amlinellwyd yn flaenorol i’r Pwyllgor Busnes, gyda chylch gorchwyl cynyddol a llai o amser ar 
gyfer cyfarfod, hoffai’r Aelodau gael mwy o amser i gyflawni eu gwaith. O'r herwydd, hoffai’r 
Aelodau'r gael yr opsiwn o gynnal cyfarfodydd hwy, a threfnu ymweliadau pwyllgor yn ystod y slotiau 
hynny. Ar hyn o bryd, mae cyfarfod ar ddydd Mercher yn atal hynny. Hoffai'r Aelodau gynnal 
cyfarfodydd bob yn ail ddydd Mercher a dydd Iau er mwyn caniatáu cyfarfodydd hwy, bob yn ail 
gyfarfod. 

Sylwadau o blaid dychwelyd i gyfarfodydd wythnosol 

Roedd y rhan fwyaf o’r Aelodau o blaid cynnal cyfarfodydd bob pythefnos, ond teimlai ambell Aelod 
nad yw’r amserlen bresennol yn caniatáu ar gyfer craffu ar waith Lywodraeth Cymru i raddau digonol, 
a bod effaith hynny’n cael ei amlygu fwyfwy yn y pwyllgor penodol hwn, oherwydd maint ei gylch 
gorchwyl.  

Cytunodd yr Aelodau hynny ar yr angen i gydbwyso gwaith a bywyd teuluol, gan ddweud hefyd fod y 
ffordd bresennol o weithio wedi arwain at waith pwyllgor mwy ynysig ac arwynebol. Er enghraifft, o 
ganlyniad i’r cyfyngder amser, nid oes cyfle i fynd ‘y tu hwnt i’r Bae’ ar hyn o bryd. 

Dywedodd yr Aelodau hynny hefyd fod yr amserlenni a bennwyd wedi bod yn or-gymhleth yn y 
Senedd hon. Canlyniad hynny oedd ffordd lai agored o weithio, a allai leihau effaith a statws y 
Pwyllgor. 

Casgliadau:  

• Byddai’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 
yn croesawu newid i amserlen y Pwyllgor a fyddai’n hwyluso cyfarfodydd diwrnod cyfan, er 
enghraifft, slot cyfarfod ar ddydd Llun neu ddydd Iau.  

• Os nad oes lle i’r Pwyllgor symud i slot diwrnod cyfan, dylai’r Pwyllgor Busnes ystyried cynnal 
cyfarfodydd pwyllgorau sy’n cyfarfod ar ddydd Mercher bob yn ail â slotiau ar ddydd Iau fel 
bod lle i ymestyn cyfarfodydd yn y prynhawn, a threfnu ymweliadau. 



 

 

• Dylai’r Pwyllgor Busnes gyfrannu at waith Pwyllgor Diwygio’r Senedd ynghylch yr angen am 
fwy o Aelodau i fynd i’r afael â llwyth gwaith y pwyllgor. 

Cylch gorchwyl  

Mae dau faes pwnc wedi'u hychwanegu at y pwyllgor oedd yn ragflaenydd i’r un presennol yn y 
Bumed Senedd, sef chwaraeon a chysylltiadau rhyngwladol.  

Roedd yr Aelodau o’r farn nad oedd y cylch gorchwyl presennol yn caniatáu ar gyfer cynnal gwaith 
craffu digonol ar gyfrifoldebau Gweinidogion. Mae’n bosibl y bydd y cylch gorchwyl ehangach a’r 
amserlen wedi’i gostwng yn arwain at ddiffyg goruchwyliaeth ddigonol o weithrediad polisi ym mhob 
maes, ond roedd yr Aelodau eisiau tynnu sylw at gysylltiadau rhyngwladol yn benodol.  

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol oedd yn meddu ar y cylch gorchwyl 
cysylltiadau rhyngwladol yn nhymor blaenorol y Senedd. Roedd hyn yn caniatáu cynnal gwaith craffu 
rheolaidd ar Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ar y pryd.  

Yn nhymor y Senedd hwn, mae’n rhan o bortffolio’r Prif Weinidog. Fel y gellir deall, mae’r Prif 
Weinidog wrthi’n brysur yn mynd i’r afael â phandemig COVID-19. Yn sgil hynny, y tro cyntaf iddo 
ymddangos gerbron y Pwyllgor oedd at ddibenion gwaith craffu ar y Gyllideb yn Nhymor y Gwanwyn 
2022.  Dylid nodi bod y Pwyllgor wedi cael sesiwn friffio breifat gan swyddogion Llywodraeth Cymru, 
ond nid yw hyn yn gyfystyr â chynnal gwaith craffu ar gyfrifoldeb gweinidogol.  

Mae’n destun pryder i’r Pwyllgor bod yr amserlen fesul pythefnos a’r galwadau dybryd ar amser y Prif 
Weinidog yn golygu na fydd digon o sylw i’r maes hwn, sy’n hollbwysig wrth godi statws Cymru ar y 
llwyfan rhyngwladol yn dilyn Brexit. 

Mewn ymateb i gais am gynnal sesiynau craffu blynyddol gyda’r Pwyllgor, dywedodd y Prif Weinidog 
ei fod yn destun gwaith craffu ar bob un o’i feysydd cyfrifoldeb yn y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif 
Weinidog. Fodd bynnag, nid yw Cadeirydd ein Pwyllgor yn mynd i’r Pwyllgor hwnnw. At hynny, mae’r 
gwaith craffu yn y cyfarfodydd hynny wedi’i drefnu yn ôl thema, gan ei gwneud yn anos sicrhau bod y 
cylch gorchwyl cysylltiadau rhyngwladol yn cael y sylw y mae’n ei haeddu. 

Casgliad 

• Dylai’r Pwyllgor Busnes annog y Prif Weinidog i gytuno i sesiwn graffu flynyddol gyda’r 
Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol. 

Ffyrdd o weithio  

Unwaith eto, nid oedd y farn ynghylch ffyrdd o weithio yn unfrydol. Roedd cefnogaeth ar gyfer 
gweithio mwy hyblyg, gan gynnwys defnyddio cyfarfodydd hybrid (mewn person a thrwy fideo-
gynadledda ar Zoom). Dywedodd yr aelodau fod cyfarfodydd rhithwir yn caniatáu iddyn nhw wneud 
llawer mwy gyda'u hamser cyfyngedig. 

Fodd bynnag, mynegwyd y farn hefyd nad yw cyfarfodydd rhithwir yn caniatáu amrywiaeth o leisiau 
a’u bod yn cael llawer llai o effaith, ac y gellid lliniaru hynny drwy gynnal mwy o gyfarfodydd y tu allan 



 

 

i adeilad y Senedd. Dywedodd yr Aelodau hynny a fynegodd y farn honno ei bod yn well cynnal 
gwaith craffu effeithiol – yn enwedig ar waith Weinidogion – mewn person, yn un o ystafelloedd 
Pwyllgorau’r Senedd. 

Mynegodd rhanddeiliaid ar hap fod cynnal cyfarfodydd rhithwir yn ‘newid byd’ ac ‘nad oes dianc rhag 
hynny’. Roedd y rhanddeiliaid wedi’u lleoli yng ngogledd Cymru ac eisiau tynnu sylw at yr arbedion 
mewn costau o ran amser teithio ac ôl-lenwi gwaith cynrychiolwyr sy’n teithio i Gaerdydd i 
ymddangos gerbron pwyllgorau. At hynny, fe bwysleision nhw fod effaith sylweddol ar eu sefydliadau 
hyd yn oed pe bai cynrychiolwyr o dde Cymru yn mynd i gyfarfodydd yn bersonol, sy'n arwain at 
absenoldeb aelod o staff am o leiaf fore cyfan. 

Casgliad 

• Dylai’r Pwyllgor Busnes geisio barn rhanddeiliaid ar amserlen y pwyllgor, cylchoedd gorchwyl y 
pwyllgor a ffyrdd o weithio. 

 

 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i’r Pwyllgor mewn da bryd am unrhyw newidiadau i’r 
amserlen a’r cylch gorchwyl. Mae’n destun pryder i mi na fyddai rhoi’r newidiadau ar waith cyn tymor 
yr Haf yn caniatáu digon o amser paratoi ar gyfer trefnu i dystion ymddangos nac ar gyfer 
ymweliadau pwyllgor.  

Yn gywir, 

 

Delyth Jewell AS 

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

 

 

 



 

 

  

 

 

2 Chwefror 2022 

Annwyl Elin  

Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau 

Diolch i chi am eich llythyr ynghylch yr adolygiad uchod. Ystyriwyd ein hymateb ar 24 Ionawr 2022 a 
dymunwn nodi'r safbwyntiau a'r sylwadau canlynol. 

Amserlen y Pwyllgorau 

O'r cychwyn cyntaf rydym wedi ceisio rheoli llanw a thrai ein llwyth gwaith yn bragmatig drwy 
gyfuniad o gyfarfodydd ychwanegol, dulliau amgen o gasglu tystiolaeth, a chyfarfodydd anffurfiol. At 
hynny, rydym wedi gweithredu ar y sail y bydd Aelodau'r Pwyllgor yn cadw prynhawniau dydd Llun yn 
yr "wythnosau pan nad oes cyfarfod" yn rhydd dros dro ar gyfer gweithgareddau pwyllgor yn ôl 
anghenion y busnes. Yn y tymor diwethaf a'r tymor presennol hyd yma, ceisiodd y Pwyllgor ddau 
gyfarfod ychwanegol, a threfnodd bedwar cyfarfod anffurfiol arall i ategu’r dyraniad sydd wedi'i 
amserlennu ar ein cyfer. Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cael ei hysbysu o’r cyfarfodydd ffurfiol 
ychwanegol a'r rhesymau drostynt ond i gynorthwyo'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer eich adolygiad, ceir 
rhagor o fanylion am y rhain yn Atodiad A.  

O ran 'wythnosau gwarchodedig' hoffem dynnu sylw at y ffaith bod y rhain yn creu bylchau diangen a 
di-fudd wrth amserlennu gwaith pwyllgorau. Gall y bylchau hyn fod yn arbennig o heriol yng nghyd-
destun yr amserlenni ar gyfer gwaith craffu deddfwriaethol, yn enwedig o ran craffu ar Femoranda 
Cydsyniad Deddfwriaethol. At hynny, dylid nodi, er enghraifft, fod ein cais cyntaf am gyfarfod 
ychwanegol wedi'i seilio'n llwyr ar y bwlch a grëwyd rhwng cyfarfodydd 4 Hydref ac 1 Tachwedd 2021 
gan yr 'wythnos warchodedig'. Felly, gofynnwn i ystyriaeth gael ei rhoi naill ai i derfynu'r arfer o 
'wythnosau gwarchodedig', a chael ‘dyddiau Iau gwarchodedig’ yn lle hynny, fel y gellir dyrannu slot 
rheolaidd i’n Pwyllgor ar brynhawn ddydd Llun yn yr wythnosau gwarchodedig. 

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 

Elin Jones AS 
Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 



 

 

Cytunwn fod y patrwm presennol o gyfarfodydd bob pythefnos yn gweithio'n ddigonol cyn belled â 
bod aelodau'n barod i gytuno i'r dull pragmatig yr ydym wedi'i fabwysiadu ac yn amodol ar i'r 
Pwyllgor Busnes barhau â'i ddull cydweithredol o gytuno ar gyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen. 
Hoffem weld y patrwm presennol pythefnosol o brynhawniau Llun ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn cael ei gadw, ar yr amod bod ein cais am 'wythnosau 
gwarchodedig' yn cael sylw fel rhan o'r adolygiad.  

Yn fwy cyffredinol fel pwyllgor y Senedd sy'n gyfrifol am gydraddoldeb, credwn ei bod yn bwysig 
pwysleisio'r egwyddor o hyblygrwydd o fewn yr amserlen tra'n sicrhau cydbwysedd hefyd rhwng 
ymrwymiadau’r Aelodau o ran pwyllgorau; Cyfarfod Llawn; ac etholaethol. Os ydym am fodloni ein 
dyheadau i fod yn Senedd "sy'n wirioneddol ystyriol o deuluoedd" yna’r peth lleiaf y dylai'r adolygiad 
hwn ei wneud yw pwysleisio nid yn unig yr angen i sicrhau cydbwysedd priodol rhwng ymrwymiadau 
Aelodau ond hefyd amddiffyn dyddiau Gwener a'r Toriadau fel diwrnodau nad ydynt yn rhai busnes 
ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol. 

Cylchoedd gwaith 

Yn olaf, cytunwn fod ein cylch gwaith yn gweithio'n dda, er yr hoffem ailadrodd nad cyfrifoldeb un 
pwyllgor yn unig yw cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol, a llesiant cenedlaethau'r dyfodol, ond 
eu bod yn gyfrifoldeb i bawb. O ran llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn benodol, rydym eisoes wedi 
dechrau codi'r materion hyn i fyny’r agenda drwy ddadl ar y cyd â'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus; a sesiwn friffio ragarweiniol, a oedd yn agored i Gadeiryddion pwyllgorau 
eraill y Senedd gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ym mis Rhagfyr. Byddwn yn parhau i 
hyrwyddo'r materion hyn yn y Chweched Senedd ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chydweithwyr 
yn hynny o beth.  

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. 
  



 

 

Atodiad A 

Ceir crynodeb isod o ddyddiad, math a diben unrhyw gyfarfodydd a gynhelir gan y Pwyllgor 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol sy'n ychwanegol at ddyraniad amserlenedig y Pwyllgor.  

Dyddiad Math Diben 

15 Medi 2021 Cyfarfod anffurfiol  Sesiwn gynllunio strategol  

20 Hydref 2021 Cyfarfod ffurfiol 
ychwanegol  

Sesiwn dystiolaeth y Gweinidog i gwblhau'r 
ymchwiliad i ddyled a'r pandemig a oedd yn ofynnol 
oherwydd y bwlch a grëwyd rhwng cyfarfodydd y 
Pwyllgor ar 4 Hydref ac 1 Tachwedd.  

22 Tachwedd 2021 Cyfarfod anffurfiol Trafodaethau bord gron gyda rhanddeiliaid fel rhan o 
ymchwiliad y Pwyllgor i ofal plant a chyflogaeth rhieni.  

6 Rhagfyr 2021 Cyfarfod anffurfiol Sesiwn friffio ragarweiniol gyda Chomisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol.  

17 Ionawr 2022 Cyfarfod anffurfiol Blaenraglen waith a sesiwn gynllunio.  

14 Chwefror 2022 Cyfarfod ffurfiol 
ychwanegol  

Darparu ar gyfer sesiynau casglu tystiolaeth 
ychwanegol fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i dlodi 
tanwydd sy'n ofynnol oherwydd y bwlch a gaiff ei 
greu rhwng cyfarfodydd y Pwyllgor ar 7 Chwefror a 7 
Mawrth. 

 

 



 

 

 

 

 

02 Chwefror 2022 

Annwyl Elin 

Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Ionawr 2022, pan wnaethoch wahodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol i roi ei farn ar adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y 

pwyllgorau. 

Trafododd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr adolygiad ar 27 Ionawr 2022. Mae crynodeb o’n 

sylwadau wedi’i gynnwys yn atodiad 1. 

Yn ogystal, fel y byddwch yn cofio, ysgrifennais atoch ar 16 Awst 2021 yn nodi barn gychwynnol y 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar amserlen y pwyllgorau (atodiad 2). Mae aelodau'r Pwyllgor 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn parhau i arddel y safbwyntiau hyn, a byddwn yn ddiolchgar pe 

gallech eu hystyried yn ystod eich adolygiad. 

Yn gywir, 

 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Atodiad 1: ymateb i adolygiad y Pwyllgor Busnes 

Amserlen y pwyllgorau 

Slotiau cyfarfod bob pythefnos ac wythnosau gwarchodedig 

1. Mae’r drefn o gynnal cyfarfodydd bob pythefnos a chael dwy wythnos warchodedig bob tymor 

wedi cael effaith sylweddol. Er enghraifft, dim ond pedwar slot cyfarfod sydd wedi’u dyrannu i'r 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf 2022, a bydd hynny’n 

cyfyngu'n sylweddol ar ein gallu i gynnal mwy nag un ymchwiliad yn ystod tymor yr haf. 

2. Rydym yn ceisio defnyddio’r amser sydd gennym ar gyfer cyfarfodydd yn y modd mwyaf 

effeithlon posibl. Er enghraifft, gwnaethom ailbwrpasu rhan o’r sesiwn graffu ar y gyllideb a drefnwyd 

ar gyfer 13 Ionawr 2022 er mwyn gofyn cwestiynau amserol i’r Gweinidog am y sefyllfa a oedd yn 

esblygu o ran iechyd y cyhoedd. Fodd bynnag, mae’r drefn o gael slotiau cyfarfod bob pythefnos yn 

cyfyngu ar ein gallu i ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau sy’n datblygu’n gyflym, a hynny drwy 

gyfyngu ar ein hyblygrwydd i aildrefnu busnes sydd wedi’i amserlennu heb amharu’n sylweddol ar ei 

brydlondeb. 

3. Mae’r ffaith bod gennym lai o slotiau, a’r ffaith bod bylchau o hyd at bedair wythnos rhwng 

cyfarfodydd,1 wedi amharu ar ein gallu i ddarparu ar gyfer argaeledd rhanddeiliaid a ffactorau eraill 

wrth gynllunio ein gwaith. Er enghraifft: 

▪ Mae’r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol o dan bwysau sylweddol, a byddem wedi 

dymuno bod yn hyblyg wrth drefnu sesiynau tystiolaeth lafar a phennu terfynau amser ar 

gyfer tystiolaeth ysgrifenedig. Fodd bynnag, mae'r amserlen bresennol wedi cyfyngu ar yr 

hyblygrwydd y gallwn ei gynnig heb effeithio ar amseroldeb a pherthnasedd ein gwaith 

craffu. 

▪ Ym mis Rhagfyr 2021, gwnaethom wahodd Gweinidogion i sesiwn dystiolaeth ar 10 

Mawrth 2022. Fodd bynnag, dywedwyd wrthym fod gan y Gweinidogion ymrwymiadau 

eisoes yn eu dyddiaduron . Pe byddem yn cynnal cyfarfodydd wythnosol, byddem wedi 

gallu cynnig nifer o opsiynau amgen. O dan y drefn o gynnal cyfarfodydd bob pythefnos, 

 

1Er enghraifft, roedd y cyfuniad o gael wythnos heb gyfarfod, wythnos warchodedig a gwyliau’r hanner tymor yn golygu 

nad oedd gennym unrhyw gyfarfodydd wedi'u trefnu rhwng 7 Hydref a 4 Tachwedd. Er mwyn osgoi oedi diangen wrth 

ddatblygu ein cynllun strategol, cytunwyd y byddem yn cynnal sesiwn gynllunio anffurfiol yn ystod yr wythnos 

warchodedig. Fodd bynnag, dim ond oherwydd bod y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog wedi penderfynu peidio â 

chynnal cyfarfod yn ei slot ar 21 Hydref y bu hyn yn bosibl. Fel arall, ni fyddai slot priodol wedi bod ar gael yn ystod yr 

wythnos warchodedig pan oedd holl aelodau'r Pwyllgor ar gael. 



 

 

bu'n rhaid i ni ohirio'r sesiwn am bythefnos, gyda goblygiadau o ran yr amserlen ar gyfer 

ein hadroddiad a'r busnes a drefnwyd yn flaenorol ar gyfer y dyddiad hwnnw. 

▪ Mae gennym ddisgresiwn ynghylch a ddylem gynnal gwrandawiadau cyn penodi ar gyfer 

nifer o rolau arwain pwysig iawn yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, 

nid yw amserlenni recriwtio Llywodraeth Cymru, mewn perthynas â gwrandawiadau o'r 

fath, yn rhoi ystyriaeth i amserlen y pwyllgorau na'n rhaglen waith. Mae’r ffaith bod llai o 

gyfarfodydd wedi’u dyrannu i ni yn cyfyngu ar ein gallu i gynnal y gwrandawiadau pwysig 

hyn heb amharu ar ein rhaglen waith neu ofyn am slotiau cyfarfod ychwanegol. 

▪ Nid yw’n glir i ba raddau y mae’r Pwyllgor Busnes yn ystyried amserlen y pwyllgorau wrth 

bennu dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad 

Deddfwriaethol. Rydym wedi gorfod gofyn am estyniadau i’r dyddiadau cau ar gyfer dau 

Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol lle’r oedd y dyddiadau cau gwreiddiol wedi’u 

pennu ar gyfer dyddiadau pan oedd y pwyllgor yn cynnal cyfarfodydd. Gwnaeth y sefyllfa 

hon gyfyngu’n sylweddol ar yr amser a oedd ar gael inni gasglu a thrafod tystiolaeth cyn 

cyflwyno adroddiad. Rydym yn ddiolchgar bod ein ceisiadau wedi cael eu cymeradwyo. 

Serch hynny, nid yw’r ansicrwydd cychwynnol sy’n bodoli ynghylch yr amser sydd ar gael 

inni yn helpu’r broses o gynllunio ein gwaith craffu, ac mae’n cymryd amser i ddatrys 

sefyllfa weinyddol o’r fath. 

4. Nod yr Aelodau yw blaenoriaethu gwaith y Pwyllgor. Fodd bynnag, mae adegau pan nad oes 

modd osgoi methu cyfarfod, er enghraifft oherwydd salwch. Yn sgil yr amserlen fesul pythefnos, gall 

methu un cyfarfod olygu nad yw’r Aelod dan sylw yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cyfarfod Pwyllgor 

ffurfiol am fis neu fwy. 

Slotiau ychwanegol ar gyfer cyfarfodydd 

5. Rydym yn croesawu parodrwydd y Pwyllgor Busnes i ystyried ceisiadau am slotiau ychwanegol 

ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor a darparu ar eu cyfer. Fodd bynnag, mae’r ffaith bod angen gwneud 

ceisiadau o’r fath i’r Pwyllgor Busnes, ac yna aros i’r Pwyllgor hwnnw wneud penderfyniadau yn eu 

cylch, yn llesteirio ein gallu i gynllunio ein gwaith yn effeithiol. Y rheswm dros hyn yw nad oes gennym 

sicrwydd ynghylch yr amser sydd ar gael i ni ar gyfer cynnal cyfarfodydd ffurfiol, ar yr adeg pan 

fyddwn yn trafod cwmpas posibl ein gwaith, ac yn trafod sut i flaenoriaethu ein hamser a’n 

hadnoddau. Mae’r amserlen fesul pythefnos a nifer yr wythnosau gwarchodedig wedi gwaethygu’r 

sefyllfa hon ymhellach. Hyd yn oed os yw’r Pwyllgor Busnes yn ystyried ac yn cytuno ar unrhyw 

geisiadau yn yr wythnos yn dilyn ein cyfarfod, y cyfle cyntaf a gawn i drafod goblygiadau’r 

penderfyniad hwnnw mewn cyfarfod fydd, ar y gorau, y cyfarfod a gynhelir yn yr wythnos ddilynol. 

6. Yn ogystal, o ran yr hyblygrwydd y mae’r Pwyllgor Busnes wedi ceisio ei ddarparu, mae’r 

graddau y gellir manteisio ar yr hyblygrwydd hwnnw wedi’i gyfyngu gan batrwm penodol 

ymrwymiadau eraill yr Aelodau. Gwyddom nad oes gan aelodau rhai pwyllgorau unrhyw 



 

 

ymrwymiadau ffurfiol eraill yn ystod yr wythnosau pan nad oes gan eu pwyllgorau gyfarfodydd, a bod 

hynny’n caniatáu hyblygrwydd sylweddol iddynt o ran ymgymryd â gweithgarwch ychwanegol pe bai 

angen. Nid oes gan aelodau’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr hyblygrwydd hwnnw. Mae ein 

haelodau’n cynnwys dau Gomisiynydd, Cadeirydd un o’r pwyllgorau sy’n cwrdd ar ddydd Llun, 

aelodau o bwyllgorau sy’n cwrdd ym mron pob slot arall ar yr amserlen safonol, ac aelodau o 

bwyllgorau sy’n cyfarfod mewn wythnosau gwarchodedig, gan gynnwys Pwyllgor y Llywydd a’r 

Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog. 

Cyflymder y gwaith a wneir ar ymchwiliadau 

7. Mae'r amserlen fesul pythefnos wedi cael effaith gymysg ar gyflymder ein gwaith. Ar yr ochr 

gadarnhaol, mae gennym ni a’n hymchwilwyr fwy o amser i adlewyrchu’r dystiolaeth a geir mewn un 

cyfarfod (boed yn sesiwn dystiolaeth ffurfiol neu’n weithgarwch arall gan y pwyllgor) yn y cyfarfod 

nesaf (er ein bod am nodi y gellir cyflawni hyn hefyd mewn amserlen wythnosol, a hynny drwy 

drefnu’r gwaith a wneir ar ymchwiliadau cydamserol mewn modd priodol). 

8. Ar y llaw arall, gall gymryd llawer mwy o amser i gwblhau ymchwiliadau lle penderfynir mai 

cynnal sesiynau tystiolaeth lafar ffurfiol yw'r dull mwyaf priodol o gasglu tystiolaeth. Ar gyfer rhai 

ymchwiliadau, bydd y drefn hon yn fuddiol. Gallai arwain at gyfleoedd posibl i gynnal gweithgarwch 

ymgysylltu cyflenwol neu waith arall, ochr yn ochr â sesiynau tystiolaeth lafar. Fodd bynnag, gallai 

hefyd arwain at y risg na fydd y dystiolaeth a gesglir ar ddechrau ymchwiliad yn berthnasol yn 

hwyrach yn y broses. Byddai hyn yn broblem fawr mewn perthynas â gwaith y bwriedir iddo fod yn 

amserol, neu waith sy'n digwydd mewn cyd-destun polisi neu gyd-destun deddfwriaethol sy'n newid 

yn gyflym. 

Paratoi ar gyfer cyfarfodydd 

9. Mae angen amser ar Aelodau i baratoi ar gyfer cyfarfodydd, a hynny er mwyn cynnal ein busnes 

yn effeithiol. Yn ogystal ag amser i wneud gwaith darllen ac ymchwil unigol, ac i gynnal trafodaethau 

unigol â rhanddeiliaid, mae angen amser ar yr Aelodau i ddarllen a myfyrio ar y papurau tystiolaeth, 

yr ohebiaeth, y papurau a gaiff eu nodi'n ffurfiol, a'r dogfennau briffio sy’n cael eu dosbarthu gan 

swyddogion y pwyllgorau cyn pob cyfarfod. Rydym bellach yn cwrdd yn llai aml ond rydym yn cynnal 

cyfarfodydd hwy. Felly, hyd yn oed pe bai swm cyffredinol y busnes yn aros yr un peth, gallai swm y 

gwaith ar gyfer pob cyfarfod unigol fod yn fwy. O ganlyniad i hynny, rhaid gwneud yr holl waith 

paratoi yn yr wythnos cyn y cynhelir y cyfarfod pythefnosol, yn hytrach na’i wasgaru dros gyfnod o 

bythefnos. 

Busnes preifat y pwyllgorau 

10. Hyd yn hyn yn ystod y Chweched Senedd, yn ogystal â datblygu ein dull strategol a sefydlu 

rhaglen waith gadarn ac effeithiol, rydym wedi craffu ar ddau Femorandwm Cydsyniad 



 

 

Deddfwriaethol, un Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol, a thri fframwaith cyffredin. Yn 

ogystal, rydym wedi lansio sawl ymchwiliad a chynnal nifer o sesiynau untro. 

11. Defnyddiwyd y rhan fwyaf o’r slotiau a ddyrannwyd i’r pwyllgor i gasglu tystiolaeth neu i wneud 

gwaith craffu. Fodd bynnag, er mwyn gweithredu’n effeithiol, mae angen digon o amser arnom hefyd 

i drafod materion sy’n ymwneud â busnes mewnol y Pwyllgor a chytuno arnynt, gan gynnwys 

datblygu ein blaenraglen waith, cytuno ar gwmpas gwaith y Pwyllgor a’i ddull gweithredu, myfyrio ar 

y dystiolaeth yr ydym wedi ei chlywed, a thrafod casgliadau ac argymhellion posibl. 

12. Gan fod llai o gyfarfodydd wedi'u dyrannu i’r Pwyllgor, mae llai o amser ar gael ar gyfer cynnal 

busnes o'r fath. Ar fwy nag un achlysur, er mwyn osgoi oedi o hyd at bythefnos cyn y cyfarfod ffurfiol 

nesaf, rydym wedi gorfod cynnal trafodaethau a chytuno ar faterion y tu allan i gyfarfodydd ffurfiol, 

gan ddefnyddio negeseuon e-bost. Mae hyn yn cyfyngu ar gyfleoedd i drafod materion, sydd â 

goblygiadau o ran tryloywder ein gwaith. 

Casgliadau 

Dylid dyrannu slotiau wythnosol i'r Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol o fewn amserlen y 

pwyllgorau. Byddai'n well gennym fabwysiadu model tebyg i'r un a ddefnyddiwyd yn ystod y Bumed 

Senedd – hynny yw, dyrannu hanner diwrnod a diwrnod llawn i’r Pwyllgor bob yn ail wythnos, gan 

ganiatáu diwrnod a hanner o amser cyfarfod i’r Pwyllgor bob pythefnos. Credwn fod y model hwn 

wedi gweithio’n dda, gan roi hyblygrwydd i bwyllgorau benderfynu ar y ffordd orau o ddefnyddio’r 

slotiau cyfarfod a neilltuwyd iddynt ar gyfer gweithgarwch ffurfiol neu anffurfiol, yn unol â gofynion y 

gwaith yr oeddent yn ei wneud. 

Pe bai’r model hwn yn cael ei fabwysiadu, ni fyddem o reidrwydd yn gwrthwynebu’r cam o gadw dwy 

wythnos warchodedig bob tymor. Fodd bynnag, os yw’r amserlen fesul pythefnos gyfredol yn cael ei 

chadw, dylai’r wythnosau gwarchodedig naill ai gael eu dileu o’r amserlen, neu eu cwtogi i uchafswm 

o un wythnos bob tymor. 

Dylai’r adolygiad gydnabod y ffaith bod yr hyblygrwydd sydd ar gael i wahanol bwyllgorau o ran 

cynnal gweithgarwch ychwanegol ffurfiol neu anffurfiol yn amrywio o bwyllgor i bwyllgor, yn dibynnu 

ar eu haelodaeth. 

Wrth bennu’r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau yn sgil gwaith craffu ar Femoranda 

Cydsyniad Deddfwriaethol, dylai’r Pwyllgor Busnes roi mwy o ystyriaeth i’r berthynas rhwng y 

dyddiadau cau ar gyfer adrodd ac amserlen y pwyllgorau. Os yw’r amserlen fesul pythefnos gyfredol 

yn cael ei chadw, dylai’r Pwyllgor Busnes, cyn belled ag y bo modd, osgoi pennu dyddiadau cau ar 

gyfer cyflwyno adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol yn ystod yr wythnosau pan fo’r 

pwyllgor perthnasol yn cyfarfod. 



 

 

Cylchoedd gwaith y pwyllgorau 

13. Rydym yn fodlon ar ein cylch gwaith, fel y cytunwyd arno gan y Senedd ym mis Gorffennaf 2021. 

14. Mae cylch gwaith y Pwyllgor yn gorgyffwrdd â chylchoedd gwaith pwyllgorau eraill – yn 

benodol, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, o ran iechyd corfforol, iechyd meddwl a materion 

gofal cymdeithasol sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc. Mae’n gorgyffwrdd hefyd â chylchoedd 

gwaith pwyllgorau eraill y Senedd, a hynny mewn perthynas â materion fel y penderfynyddion 

ehangach sy’n gysylltiedig ag anghydraddoldebau iechyd. Am y rheswm hwn, rydym wedi bod yn 

rhagweithiol wrth nodi cyfleoedd ar gyfer cydgysylltu a chydweithio â phwyllgorau eraill. Hyd yn hyn, 

mae’r gweithgarwch hwn wedi cynnwys: 

▪ Cynnal cyfarfodydd cyfnodol rhwng Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a 

Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. 

▪ Parthed ein gwaith craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru, cytuno â’r Pwyllgor Plant, 

Pobl Ifanc ac Addysg i gydgysylltu amseriad ein gwahoddiadau i Weinidogion ar gyfer 

sesiynau tystiolaeth lafar, ac i rannu gwybodaeth a deunyddiau briffio. 

▪ Rhannu gwybodaeth â’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor Cydraddoldeb a 

Chyfiawnder Cymdeithasol am ein hymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl, ac 

ymrwymo i nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio drwy gydol yr ymchwiliad. 

▪ Cyhoeddi galwad wedi’i thargedu am dystiolaeth ar y cyd â’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a 

Ffiniau. 

15. Rydym yn cydnabod mai bwriad y cam o ddyrannu yr un slot cyfarfod i'r Pwyllgor Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg oedd hwyluso cydweithio rhwng y 

pwyllgorau. Fodd bynnag, ein barn ni yw bod rhannu slot cyfarfod yng nghyd-destun amserlen fesul 

pythefnos, mewn gwirionedd, yn rhwystro’r broses o gydweithio. Mae cynnal cyfarfodydd ar y cyd 

rhwng y pwyllgorau hyn yn heriol yn sgil y diffyg hyblygrwydd sy’n bodoli parthed eu rhaglenni 

gwaith, a’r pwysau ar amseroedd cyfarfodydd. Mae hefyd yn bosibl na fyddai’r dull gweithredu hwn 

bob amser yn un cymesur. Er enghraifft, os oes angen bod yn bresennol mewn cyfarfod ffurfiol, gallai 

fod yn fwy cymesur i nifer fach o Aelodau fod yn bresennol mewn cyfarfod Pwyllgor arall fel 

rapporteurs, yn unol â Rheol Sefydlog 17.49. Fodd bynnag, nid yw hyn yn bosibl os yw’r ddau 

Bwyllgor dan sylw yn rhannu yr un slot. 

16. Rydym hefyd yn ymwybodol fod slotiau a rennir yn gallu creu heriau i'n timau integredig. 

Rydym wedi gweld achosion lle mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Plant, Pobl 

Ifanc ac Addysg wedi cystadlu am arbenigedd ymchwilwyr penodol i gefnogi sesiynau a gynhelir ar yr 

un diwrnod. 



 

 

Casgliadau 

Ni ddylid dyrannu yr un slot yn yr amserlen i bwyllgorau sydd â chylchoedd gwaith sy'n gorgyffwrdd i 

raddau helaeth, fel y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. 

Gwerthuso’r broses graffu a’i heffeithiolrwydd 

Effaith ac effeithiolrwydd pwyllgorau’r Senedd 

17. Nodwn eich bod yn dweud yn eich llythyr: 

“Un amcan eilaidd, a fynegwyd ar yr adeg y cytunwyd ar yr amserlen, oedd annog 

pwyllgorau i wneud defnydd effeithlon o'u hamser cyfarfod. Er enghraifft, cynnal 

trafodaethau bord gron untro ar gyfer rhanddeiliaid i gasglu ystod o dystiolaeth yr 

un pryd, yn hytrach na defnyddio'r dull "panel ar ôl panel" mwy traddodiadol o 

gasglu tystiolaeth dros nifer o wythnosau.” 

18. Er mwyn cyflawni gwaith craffu effeithiol o ansawdd uchel, ein barn ni yw bod yn rhaid i’n dull o 

gasglu tystiolaeth a chynnal ein busnes gael ei lywio gan natur y busnes yr ydym yn ei gynnal a’i 

deilwra i gydweddu â natur y busnes hwnnw. Hefyd, rhaid sicrhau ein bod yn defnyddio’r dulliau 

mwyaf priodol ar gyfer y bobl neu’r sefydliadau yr ydym yn casglu tystiolaeth ganddynt. 

19. Casglu tystiolaeth lafar ffurfiol fydd y dull mwyaf priodol o weithredu mewn perthynas â pheth o 

fusnes y pwyllgor a rhai o’r tystion; mewn achosion eraill, bydd gweithgarwch anffurfiol yn fwy addas. 

Am y rheswm hwn, bydd ein rhaglen waith yn ystod y Chweched Senedd yn parhau i gynnwys 

cyfuniad o weithgarwch ffurfiol ac anffurfiol. Yn ystod y Senedd hon, rydym eisoes wedi: 

▪ Cynnal sesiynau tystiolaeth a chraffu ffurfiol gydag ystod eang o randdeiliaid a 

Llywodraeth Cymru. 

▪ Defnyddio slotiau cyfarfod ffurfiol er mwyn cael diweddariadau cyhoeddus gan Brif 

Swyddog Meddygol Cymru, y Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd a Chell Cyngor 

Technegol Llywodraeth Cymru, ac er mwyn cynnal trafodaethau preifat ag academyddion 

sydd ag arbenigedd ym maes adfer yn sgil COVID-19. 

▪ Cynnal cyfarfod anffurfiol o’r Pwyllgor ar ddatblygu strategaeth a chynllunio, a chytuno y 

byddwn yn cynnwys ymweliadau yn ein rhaglen waith unwaith y bydd sefyllfa sydd ohoni 

o ran iechyd y cyhoedd yn caniatáu inni wneud hynny. 

▪ Cyhoeddi nifer o alwadau cyffredinol a galwadau wedi’u targedu am dystiolaeth 

ysgrifenedig, gan gynnwys galwad dreigl am dystiolaeth yn ymwneud â COVID-19, a 

phrofforma i gasglu sylwadau ynghylch y blaenoriaethau allweddol ar gyfer y Chweched 

Senedd. 



 

 

▪ Comisiynu cyfweliadau manwl a grwpiau ffocws â phobl yr effeithir arnynt gan yr ôl-

groniad o ran amseroedd aros y GIG; a chomisiynu grwpiau ffocws hefyd yn cynnwys pobl 

a chymunedau y mae anghydraddoldebau iechyd meddwl fwyaf tebygol o effeithio arnynt 

ac sydd leiaf tebygol o ymateb i alwadau ffurfiol am dystiolaeth. 

▪ Datblygu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu digidol i godi 

ymwybyddiaeth am ein gwaith ar anghydraddoldebau iechyd meddwl, i geisio cyrraedd 

cynulleidfaoedd y tu hwnt i’n cynulleidfaoedd arferol. 

20. Fodd bynnag, p’un a ydym yn defnyddio slotiau pwyllgor ar yr amserlen ar gyfer sesiynau 

tystiolaeth lafar ffurfiol neu ar gyfer cynnal mathau eraill o weithgarwch, mae’r slotiau hyn yn hanfodol 

o ran sicrhau bod Aelodau’n cael digon o amser a chyfle i gasglu tystiolaeth a dwyn Llywodraeth 

Cymru i gyfrif mewn modd tryloyw. 

Y dull o werthuso effaith gwaith y pwyllgorau 

21. Fel y nodwn yn ein strategaeth ar gyfer y Chweched Senedd: “Ein rôl ni yw sbarduno newid 

drwy ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru a'r sector iechyd a gofal cymdeithasol”.2 Yn ogystal â thynnu 

sylw at feysydd blaenoriaeth allweddol i ganolbwyntio arnynt dros y pum mlynedd nesaf, mae ein 

strategaeth yn nodi’r weledigaeth yr ydym yn ei rhannu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol dros y 

pum mlynedd nesaf, ac yn nodi sut y byddwn yn mynd i’r afael â’n rôl wrth geisio sbarduno’r newid yr 

ydym am ei weld. 

22. Bydd ein strategaeth yn arwain ac yn llywio ein gwaith, a hynny heb gyfyngu ar ein gallu i fod yn 

hyblyg ac ymateb i faterion sy'n dod i'r amlwg. Wrth wneud penderfyniadau ynghylch ein blaenraglen 

waith, neu ar gwmpas a dull gweithredu darnau penodol o waith, rydym yn ystyried sut y mae 

cynigion unigol yn cyd-fynd â’n hamcanion ac yn cyfrannu at y broses o’u cyflawni. Rydym hefyd wedi 

ymrwymo i neilltuo amser o bryd i’w gilydd i fyfyrio ar y cynnydd sydd wedi’i wneud tuag at gyflawni 

ein gweledigaeth gyffredinol, y cyfraniad yr ydym wedi’i wneud, a’r camau pellach y gallem eu cymryd 

i ysgogi cynnydd. 

23. Edrychwn ymlaen at rannu arloesedd ac arfer da ar draws y pwyllgorau yn ystod y Chweched 

Senedd, a hynny drwy Fforwm y Cadeiryddion a dulliau eraill, ac edrychwn ymlaen hefyd at weithio ar 

y cyd â phwyllgorau eraill lle bo hynny’n bosibl a lle bo’n ychwanegu gwerth. 

24. Rydym yn ymwybodol bod Fforwm y Cadeiryddion yn ystyried yr argymhellion a wnaed gan yr 

Athro Stirbu, gan gynnwys ei model theori newid arfaethedig ar gyfer asesu effaith ac effeithiolrwydd 

gwaith y pwyllgorau, a’i hargymhelliad bod clywed am brofiadau byw yn dod yn rhan ganolog o 

waith y pwyllgorau. Edrychwn ymlaen at glywed mwy am yr ymateb i’r argymhellion hynny drwy 

 

2 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Strategaeth y Chweched Senedd, Rhagfyr 2021, t.3 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120718/Y%20Pwyllgor%20Iechyd%20a%20Gofal%20Cymdeithasol%20Strategaeth%20y%20Chweched%20Senedd.pdf


 

 

Fforwm y Cadeiryddion maes o law, gan gynnwys y camau sy’n cael eu cymryd i sicrhau bod 

pwyllgorau yn gallu cael mynediad at yr adnoddau, y sgiliau a’r capasiti cywir. 

Methodoleg yr adolygiad a gweithredu canlyniadau’r adolygiad 

25. Rydym yn croesawu'r adolygiad o'r amserlen, a'r sicrwydd a roddwyd ynghylch y ffaith y bydd y 

Pwyllgor Busnes yn ymgynghori â Fforwm y Cadeiryddion ar ei gynigion cyn iddynt gael eu cwblhau. 

Mater i’r Pwyllgor Busnes yw dull gweithredu yr adolygiad. Fodd bynnag, rydym yn cynnig rhai 

sylwadau: 

▪ Mae’n bosibl na fydd data ystadegol sy’n berthnasol i dymor yr hydref ac sy’n ymwneud â 

nifer neu hyd y cyfarfodydd, neu’r defnydd a wnaed o gyfarfodydd penodol, o reidrwydd 

yn cynrychioli lefel neu natur busnes pwyllgorau’r Chweched Senedd. Er enghraifft, gan 

mai dim ond un cyfarfod a gawsom cyn toriad yr haf, roedd llawer o’n busnes yn ystod 

rhan gyntaf tymor yr hydref yn waith paratoi. Bwriad y gwaith hwn oedd llywio’r broses o 

nodi ein blaenoriaethau a datblygu ein strategaeth. 

▪ Mae’n bosibl na fydd data ystadegol ar weithgarwch ffurfiol yn adlewyrchu gweithgarwch 

anffurfiol y pwyllgor. Enghraifft o hyn yw’r sesiwn gynllunio strategol a gynhaliwyd gennym 

ar 21 Hydref 2021, neu’r amser a dreuliwyd gennym yn trafod materion a chytuno arnynt y 

tu allan i’r pwyllgor, lle bu angen gwneud hynny. Ni fydd yr ystadegau ychwaith yn 

adlewyrchu’r amser y mae Aelodau’n ei dreulio yn paratoi ar gyfer gweithgarwch pwyllgor 

neu’n myfyrio arno, gan gynnwys darllen y papurau ar gyfer cyfarfodydd, gwneud gwaith 

ymchwil a darllen ehangach, paratoi eu cwestiynau eu hunain, neu fyfyrio ar dystiolaeth y 

maent wedi’i chlywed. 

▪ Mae’r Pwyllgor Busnes yn rhagweld y bydd unrhyw newidiadau sy’n deillio o’r adolygiad 

yn weithredol o ddechrau tymor yr haf. Bydd angen asesu dichonoldeb yr amserlenni hyn 

unwaith y bydd natur unrhyw newidiadau wedi'u nodi. 

▪ Hyd yn hyn, prin yw’r wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd am adolygiad y Pwyllgor Busnes 

o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau. 

Casgliadau 

Er eu bod yn rhan ddefnyddiol o’r sylfaen dystiolaeth, rhaid ystyried y data ystadegol sy’n ymwneud â 

gweithgarwch y pwyllgorau yng nghyd-destun y cyfnod o weithgarwch y maent yn ymwneud ag ef. 

Dylai’r dull o roi unrhyw newidiadau sy’n deillio o’r adolygiad ar waith gael ei drafod gan y Pwyllgor 

Busnes a Fforwm y Cadeiryddion er mwyn lliniaru a lleihau unrhyw darfu sy’n gysylltiedig ag unrhyw 

gyfnod pontio. 



 

 

Yn dilyn yr adolygiad, dylai’r Pwyllgor Busnes sicrhau ei fod yn egluro’r canlyniadau yn glir ac yn 

effeithiol oddi mewn ac oddi allan i’r Senedd. Dylai hyn gynnwys egluro sut y cynhaliwyd yr adolygiad 

a'r rhesymeg dros gynnal y drefn fel y mae, neu dros wneud unrhyw newidiadau. Dylai hefyd 

gynnwys y cam o gyhoeddi'r dystiolaeth y seiliwyd y penderfyniadau arni. 

  



 

 

Atodiad 2: llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol at y Pwyllgor Busnes, 16 Awst 2021 

 

 

 

 

 

 

16 Awst 2021 

Annwyl Lywydd 

Amserlen pwyllgor y Chweched Senedd 

Diolch am eich llythyr ar 14 Gorffennaf 2021 ynghylch amserlen pwyllgor y Chweched Senedd. Gan 

fod y Pwyllgor Busnes yn bwriadu adolygu'r amserlen yn barhaus, rwy'n ysgrifennu i amlinellu barn 

gychwynnol aelodau'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddwn, wrth gwrs, yn fwy na pharod i 

ddarparu adborth pellach maes o law i lywio adolygiad y Pwyllgor Busnes. 

Rwyf hefyd yn anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Jayne 

Bryant AS. 

Slotiau cyfarfod bob pythefnos ac 'wythnosau gwarchodedig' 

Rydym yn bwriadu neilltuo peth amser yn gynnar yn yr hydref i ddatblygu ymagwedd strategol tuag 

at ein cylch gwaith; bydd hyn yn cynnwys ystyried sut y byddwn yn blaenoriaethu'r amser cyfarfod 

ffurfiol sydd ar gael inni. Serch hynny, mae gennym rai pryderon cychwynnol ynghylch effaith bosibl 

yr amserlen ar ein gallu i drefnu ein gwaith yn hyblyg, i symud yn gyflym, ac i weithio'n ystwyth i 

ymateb i faterion sy'n dod i'r amlwg neu ymgymryd â gweithgarwch sy’n hanfodol o ran amser. 

Y Pwyllgor Iechyd a  
Gofal Cymdeithasol  
— 
Health and Social Care  
Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddIechyd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddIechyd  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddHealth 
0300 200 6565 

Llywydd 

Cadeirydd y Pwyllgor Busnes 



 

 

Er enghraifft, nodwn fod y cyfuniad o gyfarfodydd bob pythefnos ac wythnosau gwarchodedig yn 

golygu y bydd gennym lawer llai o gyfarfodydd a llai o gyfanswm amser cyfarfod nag y byddai ein 

pwyllgor blaenorol wedi’i gael yn amserlen pwyllgor 1.5 cyfarfod bob pythefnos y Bumed Senedd cyn 

y pandemig. Yn yr un modd, er y bydd cyfanswm yr amser cyfarfod sydd ar gael inni yn debyg yn fras 

i'r amser a oedd ar gael i'r pwyllgor blaenorol o fewn amserlen y pandemig, gall symud i gyfarfodydd 

bob pythefnos gyfyngu ar hyblygrwydd ein rhaglen waith, ein gallu i ymateb i faterion sy'n dod i'r 

amlwg, a'r potensial i ddarparu ar gyfer argaeledd rhanddeiliaid heb amharu ar gyflymder ein gwaith 

na thrylwyredd ein gwaith o gasglu tystiolaeth a chraffu. 

Cyfarfodydd drwy'r dydd 

Mae mwyafrif aelodau'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynrychioli etholaethau neu 

ranbarthau yng ngogledd Cymru neu ganolbarth a gorllewin Cymru. Yn ein cyfarfod cyntaf, buom yn 

trafod rhai o'r materion ymarferol sy'n codi o ddyrannu slotiau cyfarfod drwy'r dydd, gan gynnwys 

materion posibl o ran blinder a llesiant sy'n gysylltiedig â chyfarfodydd rhithwir neu hybrid hir, a'r 

amser teithio sy'n gysylltiedig â chyfarfodydd hybrid neu gorfforol ar gyfer Aelodau sy'n cynrychioli 

etholaethau a rhanbarthau gryn bellter o Fae Caerdydd. 

Er ein bod yn bwriadu bod yn hyblyg yn ein hamseroedd cyfarfod yn unol â gofynion busnes y 

Pwyllgor, nid ydym yn credu y bydd yn ymarferol cwrdd yn rheolaidd y tu hwnt i 15.00 ar brynhawn 

dydd Iau. 

Potensial i ofyn am slotiau cyfarfod ffurfiol ychwanegol 

Rydym yn croesawu'r awgrym bod y Pwyllgor Busnes yn bwriadu edrych yn ffafriol ar geisiadau gan 

bwyllgorau am slotiau cyfarfod ffurfiol ychwanegol i ddarparu ar gyfer cyfnodau prysur o ran llwythi 

gwaith neu dasgau newydd. Rydym o'r farn y byddai hyn yn briodol i ddarparu ar gyfer gwaith mewn 

perthynas â'r amserlenni neu waith cwblhau lle mae gan bwyllgorau ddisgresiwn cyfyngedig, er 

enghraifft gwrandawiadau cyn penodi neu atgyfeiriadau gan y Pwyllgor Busnes o Filiau neu 

Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol. Nodwn hefyd fod gennym hyblygrwydd, yn amodol ar 

argaeledd Aelodau ac adnoddau'r Comisiwn, i ymgymryd â gweithgarwch anffurfiol y tu allan i'r 

amserlen ffurfiol; er na fyddai'n briodol nac yn dryloyw i'r holl weithgarwch a fyddai fel arall yn 

digwydd mewn cyfarfodydd ffurfiol gael ei gynnal yn anffurfiol. 

At hynny, nodwn fod cwmpas cyfyngedig yn yr amserlen wythnosol i drefnu gweithgarwch 

ychwanegol o'r fath ar gyfer y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn adlewyrchu 

ymrwymiadau eraill yr Aelodau o ran pwyllgorau, y Comisiwn a'r Cyfarfod Llawn, a'r angen i sicrhau 

bod amser ar gael i baratoi ar gyfer busnes ffurfiol ac ar gyfer cyfrifoldebau pwysig eraill yr Aelodau. 

Er enghraifft, nodwn gyda phryder arbennig y cynnig y dylai dydd Gwener - sydd wedi'i gadw’n 

draddodiadol ar gyfer ymrwymiadau etholaethol a rhanbarthol yr Aelodau - ddod yn rhan o amserlen 

fusnes ffurfiol y Senedd fel mater o drefn i ddarparu ar gyfer gwaith craffu deddfwriaethol. 



 

 

Rhannu slot cyfarfod gyda'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Rydym yn croesawu'r cyfleoedd posibl y mae rhannu slot cyfarfod â'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg yn eu darparu o ran gweithio ar y cyd ar feysydd sydd o ddiddordeb i'r ddwy ochr. Fodd 

bynnag, er y bydd y ddau bwyllgor yn ceisio osgoi, lle bo modd, gosod galwadau croes ar ein 

rhanddeiliaid a rennir, gall yr anhyblygrwydd cynyddol yn ein rhaglenni gwaith o ganlyniad i'r 

amserlen bob pythefnos wneud hyn yn fwy anodd. 

Rydym yn rhagweld y gall y slot cyfarfod a rennir gael effaith arbennig ar y Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol a'i dau Ddirprwy Weinidog, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur megis 

y gwaith craffu blynyddol ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae'r Gweinidogion 

yn atebol i'r ddau bwyllgor, a byddwn yn disgwyl iddynt ystyried cyfyngiadau amserlen y pwyllgor, i 

fod yn hyblyg wrth dderbyn ceisiadau i roi tystiolaeth, a blaenoriaethu ceisiadau pwyllgorau dros 

weithgareddau eraill. 

Er gwaethaf y materion a amlinellir uchod, rwy'n croesawu'r cadarnhad yn eich llythyr bod y Pwyllgor 

Busnes yn bwriadu cadw hyblygrwydd ac ymatebolrwydd wrth wraidd ei benderfyniadau ynghylch 

amserlennu pwyllgorau. Rwy’n gobeithio bod myfyrdodau aelodau'r Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol o gymorth yn hyn o beth. 

Yn gywir 

 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 



 

 

 

 

 

 

3 Chwefror 2022 

Annwyl Lywydd, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Ionawr yn gofyn am adborth er mwyn llywio adolygiad y Pwyllgor 
Busnes o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau. Trafododd Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith eich llythyr yn ei gyfarfod ar 20 Ionawr a chytunwyd y dylwn 
ymateb fel a ganlyn.  

Mae’r Senedd yn senedd fach: tua 45 o’i Haelodau sydd ar gael ar gyfer ei threfn bwyllgora. Yn 
anochel, bydd heriau’n codi wrth geisio dal y ddysgl yn wastad rhwng cynnal capasiti’r drefn 
bwyllgora a sicrhau bod aelodau’r drefn honno’n gallu cyfrannu mewn ffordd ystyrlon. Yn ddelfrydol, 
gallai mwy o’r bwyllgorau gyfarfod yn amlach. Fodd bynnag, byddai hyn yn tanseilio gallu’r Aelodau 
unigol. Mae pen draw i’r hyn y gellir ei wneud yn realistig gyda nifer bresennol yr Aelodau o’r Senedd.  

Er gwaethaf y cyfyngiadau yr ydym ni a’r system yn gweithredu o danynt, rydym yn credu fel Pwyllgor 
ein bod wedi gallu blaenoriaethu ein gwaith i sicrhau bod y materion sy’n dod o fewn ein cylch 
gwaith yn cael eu hystyried yn yr amser sydd ar gael i ni. 

Credwn fod yr amserlen bresennol yn cynnig rhai manteision, gan gynnwys caniatáu i’r Pwyllgor 
gynnal diwrnod cyfan o gyfarfodydd i wyntyllu maes polisi yn fanwl. Fodd bynnag, rydym yn 
cydnabod nad yw pob pwyllgor yn dilyn y patrwm hwn. Rydym hefyd yn credu bod agwedd hyblyg y 
Pwyllgor Busnes at gyfarfodydd ychwanegol wedi bod yn gadarnhaol. Bydd angen iddo barhau i 
ymateb i fusnes, megis Biliau’r Senedd. Byddem yn ddiolchgar pe gallai’r Pwyllgor Busnes ystyried ei 
ddull ar gyfer pennu terfynau amser ar gyfer y gwaith y mae’n ei gyfeirio at bwyllgorau. Dylid sicrhau 
bod yr amser sydd ar gael yn ystyried cyfyngiadau'r amserlen gyffredinol, megis amlder cyfarfodydd. 

Pwyllgor Newid Hinsawdd,  
yr Amgylchedd a Seilwaith 
— 
Climate Change, Environment,  
and Infrastructure Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddHinsawdd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddHinsawdd 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddClimate 
0300 200 6565 

 

Elin Jones AS,  
y Llywydd 
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O ran cylchoedd gwaith y pwyllgorau, rydym yn nodi bod rhai agweddau ar gylchoedd gwaith sawl 
pwyllgor yn gorgyffwrdd, sy’n golygu bod risg y bydd rhai meysydd polisi yn “gwympo rhwng dwy 
stôl”. Dylai’r Pwyllgor Busnes ystyried sut y gellir sicrhau bod rhaglenni gwaith pwyllgorau’n cael eu 
cydgysylltu’n well, i nodi bylchau, ond hefyd i nodi synergeddau posibl. Yn yr un modd, credwn y 
dylai’r Pwyllgor Busnes ystyried sut i wreiddio cydweithio yng ngwaith Pwyllgorau’r Senedd – ar hyn o 
bryd, mae trefniadau ar gyfer hyn yn ad hoc ac yn llai effeithlon nag y gallent fod.   

Ar y cyfan, rydym o’r farn ei bod yn rhy gynnar i gyflwyno newidiadau sylfaenol i amserlen y 
pwyllgorau a’u cylchoedd gwaith. Rydym newydd ddechrau’r trydydd tymor yn y Senedd hon; mae’r 
drefn bwyllgora wedi bod ar waith am lai na dau o’r rheini. Ar ben hynny, mae'r drefn wedi bod yn 
gweithio mewn byd rhithwir yn bennaf - bydd heriau newydd yn codi wrth i’r pwyllgorau newid i 
fformatau hybrid o gyfarfod yn fwy rheolaidd neu gyfarfodydd wyneb yn wyneb. Peth call fyddai i’r 
Pwyllgor Busnes ohirio unrhyw newidiadau sylfaenol hyd nes y bydd ganddo well ddealltwriaeth o 
natur yr heriau hyn.  

Yn gywir,  

 

Llyr Gruffydd AS,   
Cadeirydd, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 



 

 

 

 

 

 

03 Chwefror 2022 

Adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau  

Annwyl Elin, 

Diolch am eich llythyr ar 7 Ionawr 2022 yn gofyn am ein barn ar yr adolygiad o amserlen a 

chylchoedd gwaith y pwyllgorau. Trafodwyd y llythyr hwn yn ein cyfarfod ar 20 Ionawr.  

Nodwn nad ydych yn disgwyl i bwyllgorau ymgynghori â rhanddeiliaid. Fel rhan o'n hymgynghoriad 

ar flaenoriaethau'r Pwyllgor dros doriad yr haf, mynegodd y Ffederasiwn Busnesau Bach eu barn ar yr 

amserlen, ac mae’r farn honno wedi'i hamgáu. 

Amserlen – y sefyllfa bresennol 

I ba raddau y mae dull presennol amserlen y pwyllgorau yn rhoi digon o amser i bwyllgorau 

wneud eu gwaith yn effeithiol? 

Fel y Pwyllgor cyntaf a gafodd y dasg o gynnal gwaith craffu Cyfnod 1 yn y Chweched Senedd, 

credwn ein bod yn dod â phersbectif pwysig o ran pa mor effeithiol y gall yr amserlen bresennol fod 

wrth gynnwys gwaith, a hynny o fewn amserlenni sydd y tu allan i reolaeth y Pwyllgor.  

Mae’n werth nodi bod cyflwyno Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) wedi digwydd ar yr un 

pryd â darnau creiddiol eraill o waith, ac nid oedd gennym lawer o ddisgresiwn o ran pryd y gellid ei 

wneud: 

• Craffu blynyddol ar Estyn; 

• Craffu blynyddol ar Gomisiynydd Plant Cymru;  

• Craffu blynyddol ar Cymwysterau Cymru;  

• Craffu ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Sgiliau ac Addysg; 

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

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 

Elin Jones AS 

Y Llywydd 



 

 

• Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer yr ymgeisydd a ffefrir i fod yn Gomisiynydd Plant nesaf 

Cymru; a  

• Chraffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru;  

Roedd hyn yn golygu ein bod wedi gorfod gofyn am nifer o gyfarfodydd ychwanegol (pump ers mis 

Hydref). Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cytuno i’n cais bob tro. Roedd dau o’r ceisiadau hyn am 

gyfarfodydd yn ystod un o’r wythnosau “gwarchodedig”.  

Ym mis Rhagfyr, roedd faint o waith oedd gennym yn golygu ein bod wedi cael tri chyfarfod o fewn 

10 diwrnod, â dau ohonynt yn rhai hir, gan ddechrau gyda rhag-gyfarfodydd cyn 9am a pheidio â 

gorffen tan yn hwyrach yn y prynhawn. Roedd gan bob un o’r cyfarfodydd hyn bapurau Pwyllgor 

helaeth i gyd-fynd â'r cyfarfod. 

Mae'r amserlen bresennol felly wedi rhoi'r cyfle i ni wneud ein gwaith. Fodd bynnag, dim ond 

oherwydd bod y Pwyllgor Busnes wedi cytuno i’n ceisiadau am gyfarfodydd ychwanegol ac oherwydd 

ein bod wedi defnyddio uchafswm y slotiau a neilltuwyd i ni y bu hyn. 

I ba raddau y mae dull presennol amserlen y pwyllgorau yn darparu digon o hyblygrwydd i 

fodloni cyfnodau brig yn llwythi gwaith y pwyllgorau a/neu ofynion busnes y dyfodol sydd 

angen capasiti ychwanegol gan bwyllgorau? 

Fel y nodwyd uchod, cafwyd hyblygrwydd, ond roedd hynny’n dibynnu ar y Pwyllgor Busnes yn 

cytuno i geisiadau unigol. Gall yr amser sydd ei angen ar y broses gymeradwyo achosi oedi wrth 

gwblhau'r flaenraglen waith. O’n profiad hyd yma, mae’r trefniant wedi gweithio gan ei fod wedi bod 

er mwyn darparu ar gyfer busnes lle mae gennym rybudd ymlaen llaw (er enghraifft craffu ar Fil). 

Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol y gallai achosi problemau posibl pe bai angen inni gyfarfod ar 

frys.  

Yn ogystal, os yw'r cyfarfodydd y tu allan i slot a drefnwyd gan y Pwyllgor gall hynny achosi 

problemau o ran gallu aelodau i fod yn bresennol, a thrafferthion cyffredinol o ran rheoli dyddiadur. 

Mae hyn yn llai o broblem pan fyddwn yn gwybod ddigon ymlaen llaw, ond os bydd materion yn 

codi’n annisgwyl, gallai hynny achosi heriau. Mae’n bwysig inni gael sicrwydd ynghylch dyddiadau 

cyfarfodydd pwyllgor, er mwyn sicrhau y gallwn gynllunio a rheoli ein llwythi gwaith a’n dyddiaduron 

yn unol â hynny. (Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r cwestiwn nesaf.) 

I ba raddau y mae dull presennol amserlen y pwyllgorau yn darparu cydbwysedd priodol 

rhwng yr amser y mae Aelodau'n ei dreulio ar waith pwyllgorau (mewn cyfarfodydd 

pwyllgorau a thu allan iddynt) a'u cyfrifoldebau ehangach? 

Mae rhai ohonom yn eistedd ar sawl pwyllgor, ac eraill yn eistedd ar y Pwyllgor hwn yn unig. Felly 

mae gennym ystod o brofiadau. Fel y mae’r cwestiwn yn ei nodi, mae’n bwysig ystyried, yn ogystal â’r 

amser a dreulir mewn cyfarfod Pwyllgor, fod hefyd angen treulio amser yn paratoi (a all fod yn 

helaeth yn dibynnu ar yr eitemau sy’n cael eu hystyried) ac amser yn dilyn i fyny ar faterion ar ôl 

cyfarfodydd.  

Wrth drafod, buom yn myfyrio ar heriau cyfarfodydd rhithwir hir, a’r effaith y gall hynny ei chael. 

Rydym wedi cyfarfod yn rhithwir yn bennaf, er bod dau o'n cyfarfodydd wedi bod mewn fformat 

hybrid. Ar hyn o bryd, rydym wedi bod yn defnyddio uchafswm ein slot yn amlach na pheidio, gyda’r 

rhan fwyaf o gyfarfodydd yn dechrau gyda rhag-gyfarfodydd cyn 9, ac fel arfer yn rhedeg tan o leiaf 



 

 

2:30pm, ac weithiau ar ôl 3pm. Fe wnaethom i gyd nodi'r heriau sy'n dod gyda chyfarfodydd rhithwir 

hir, fodd bynnag, roeddem yn cydnabod bod faint o eitemau busnes craidd sydd angen eu trafod yn 

golygu nad oedd unrhyw opsiwn arall weithiau. 

Buom yn trafod bod yr heriau ynghlwm wrth gyfarfodydd Pwyllgor hir yn wahanol i’r heriau ynghlwm 

wrth gyfarfodydd Cyfarfod Llawn hir, lle caiff Aelodau beidio â bod yn bresennol a pheidio cyfrannu 

at bob eitem. Fodd bynnag, mae maint y pwyllgorau yn golygu bod angen i bob Aelod fod yn 

bresennol a chymryd rhan yn rhagweithiol ym mhob eitem busnes. Gall hyn fod yn heriol, ac 

oherwydd y cyfrifoldebau ehangach sydd ar Aelodau, mae wedi golygu y bu adegau tua diwedd 

cyfarfodydd pan mai cworwm yn unig sydd yno.  

Amserlen - dewisiadau amgen i'r sefyllfa bresennol 

Pa newidiadau y gellid eu gwneud i amserlen y pwyllgorau i wella effeithiolrwydd pwyllgorau,  

a chadw hyblygrwydd i ddarparu ar gyfer busnes ychwanegol y pwyllgorau, a chydbwysedd 

priodol rhwng yr amser y mae Aelodau'n ei dreulio ar waith pwyllgorau (mewn cyfarfodydd 

pwyllgorau a thu allan iddynt) a'u cyfrifoldebau ehangach? 

Ar ôl pwyso a mesur, ar ôl trafod, byddai’n well gennym gadw cyfarfodydd pwyllgor bob pythefnos, 

ond gyda’r opsiwn i gyfarfod yn ystod yr wythnosau “i ffwrdd” yn yr un slot wedi’i amserlennu, heb 

fod angen ceisio cytundeb y Pwyllgor Busnes. Credwn y byddai hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i ni o 

ran sut rydym yn trefnu busnes, er enghraifft gallu addasu ein busnes mewn cyfarfod, ar fyr rybudd, a 

fyddai’n ein galluogi i ymateb i eitemau busnes brys, neu i sicrhau gwell cydbwysedd ar draws ein 

cyfarfodydd pwyllgor ac osgoi'r heriau a all ddeillio o gyfarfodydd a all bara hyd at chwe awr neu fwy. 

Pa newidiadau bynnag a wneir i’r amserlen, byddem am sicrhau nad yw’n arwain at unrhyw leihad yn 

yr amser sydd ar gael i’n Pwyllgor ymgymryd â’n gwaith.  

Os ydym am wneud newidiadau i'r amserlen, pryd y dylid gweithredu'r newidiadau hyn?  

Rydym yn nodi'r heriau o ran penderfynu ar yr adeg orau i weithredu unrhyw newidiadau, a sut y gall 

hynny ystyried blaenraglenni gwaith y pwyllgorau. Mae mater penodol sydd angen ei ystyried 

gennym ni, gan fod angen gwneud trefniadau ar gyfer trafodion Cyfnod 2 y Bil Addysg Drydyddol ac 

Ymchwil (Cymru). Mae angen cytuno ar y dyddiadau cyn y ddadl Cyfnod 1 ddechrau mis Mawrth. 

Byddwn yn ysgrifennu ar wahân at y Pwyllgor Busnes ar y mater hwn, ond nodwn fod y dyddiadau a 

ffefrir ar hyn o bryd o safbwynt y Pwyllgor a Llywodraeth Cymru yn cyd-fynd â’r model gweithio yr 

ydym yn ei ffafrio  

Cylchoedd gwaith 

Ydych chi'n credu bod angen addasu cylch gwaith eich pwyllgor? Er enghraifft, cydbwyso 

gwaith ar draws pwyllgorau, a/neu wella llinellau atebolrwydd. 

Rydym yn fodlon ar y cylch gwaith. Un o’n blaenoriaethau strategol yw gweithio gyda phwyllgorau 

eraill y Senedd, a hyd yn hyn, rydym wedi manteisio ar gyfleoedd i wneud hyn, hyd yn oed os nad yw 

wedi golygu cynnal cyfarfodydd ar y cyd.  

Rydym yn nodi bod Cadeirydd blaenorol y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi eistedd ar y 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn y Senedd ddiwethaf. Rydym ar ddeall y 

teimlwyd bod hyn yn ffordd arbennig o effeithiol o reoli’r meysydd o ddiddordeb a rennir ar draws y 



 

 

ddau bwyllgor. Gan ein bod yn rhannu'r un slot Pwyllgor gyda'r Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol, mae hyn yn golygu nad oes unrhyw Aelodau’n eistedd ar y ddau bwyllgor. Er ein bod 

yn deall bod rhoi’r ddau bwyllgor yn yr un slot wedi’i wneud gyda’r bwriad o helpu i hwyluso mwy o 

gydweithio ar draws pwyllgorau, yn yr achos hwn, nodwn ei fod mewn gwirionedd wedi gwneud hyn 

yn anos. Mae hefyd wedi achosi problemau logistaidd ar rai adegau pan fo’r ddau bwyllgor wedi bod 

yn galw ar yr un Gweinidogion ar yr un pryd (megis ar gyfer craffu ar y gyllideb).  

Rwy’n gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol ar gyfer yr adolygiad, ac edrychwn ymlaen 

at y canfyddiadau.  

Yn gywir, 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Amg: Llythyr oddi wrth y Ffederasiwn Busnesau Bach, 25 Awst 2021 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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25 August 2021 
 
Children, Education and Young People Committee 

Senedd 

Pierhead St,  

Cardiff  

CF99 1SN 

 

Dear Ms. Bryant 

RE: Priorities for the Committee 

FSB Wales is the authoritative voice of businesses in Wales, with around 10,000 members. It campaigns for a better 

social, political, and economic environment in which to work and do business. With a strong grassroots structure, a 

Wales Policy Unit and dedicated Welsh staff to deal with Welsh institutions, media and politicians, FSB Wales makes 

its members’ voices heard at the heart of the decision-making process.  

FSB welcomes the opportunity to respond to the Committee’s call for views on its priorities. Committees serve a 

vital role in providing scrutiny of the government, in providing a key role in influencing policy development, and as a 

constructive engagement point for evidence and understanding between the legislature and civil society, including 

our role in representing small businesses.  

With continuing issues arising from Covid-19, the possibility of further disruptions, and the legacy of the damage 

the pandemic has wrought alongside the impetus to build an economic recovery, the role of committees will be of 

even more importance this term.  

As such, insofar as possible, it is important that the Senedd’s capacity and abilities are used to the full in this 

process, and that the structure allows committees – and their Chairs - to be agile and able to respond quickly to 

events this Winter, as well as in providing scrutiny and policy development for the challenges ahead. It is in the 

spirit of supporting this democratic process and committees as the engine room of Welsh democracy that we 

respond to this consultation. 

The Committee covers areas of priority for FSB Wales and we look forward to working with you over the coming 

term. 

 

Ways of Working  

We note that the new Committees structure includes the following: 

• The Sixth Senedd has for the moment opted for smaller membership in committees (4-6).   
• This should allow members to build more specialism, but at the cost of more diverse voices in each 

committee (as was the case with larger committees).   
• It is important to push for the advantages of building focused specialism is nurtured and maximised, but the 

diversity and small pool is mitigated (e.g., through cross-committee working).   
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Potentially, this structure could allow for more agility which as there may well remain issues arising requiring quick 

reaction, policy response and scrutiny over the next period, could be extremely useful. This would require 

significant autonomy for committees to pursue their own path and ways of working.  

However, the decision has also been taken to cut the number of committee meetings to be fortnightly rather than 

weekly.   

• Smaller committees should allow MSs being able to populate across them better, but fewer meetings do 
not seem to add value in this respect.   

• There are also dangers to scrutiny and policy development – the role of scrutiny (legislative and non-
legislative) as we open up after Covid is important, with myriad issues across all policy areas important. 
Committees have an important role in this respect and halving the time for scrutiny in a stroke makes little 
sense. This is a particular issue for small business issues, as we are concerned that vital areas of economic 
recovery may not be properly addressed or scrutinised.  

• There is a danger that the pressure will force committees to focus on necessary legislative scrutiny alone, 
while relegating wider scrutiny and policy inquiries to the margins (including on business issues and day to 
day issues around Covid, for example).   

• Some committees have wide and disparate subject areas, and there is a danger that whole policy areas will 
be relegated to the side-lines.   

• As well as being the engine room of democratic scrutiny of Government, committees are a vital interface 
for contact and policy evidence form civil society – there is a danger that the pool of evidence is further 
narrowed, and a focus is on the narrower ‘usual suspects’ providing evidence positing a danger of group-
think and less diverse views being taken in oral evidence.  
 

• As noted above, committees will need to be agile in continuing to respond to Covid and the various issues 
raised by the pandemic will continue to impact for the Senedd term. These limits on their work may 
mitigate against that and undermine responsive policy development and scrutiny. As such, it makes sense 
to allow autonomy for Committees to pursue their own ways of working, including additional meeting and 
inquiries. As such, the two-week meetings should be seen as a baseline rather than a ceiling for activity and 
scrutiny.  

 

Cross-committee working will be vital to mitigate against small committees meaning a greater focus but a danger of 

silo working and loss of diverse offices bringing in a range of policy field lenses and understanding how they 

intersect. We therefore encourage cross committee inquiries as a minimum (and suggestions later in paper on 

subjects that span committees).   

It is also possible to look at ways as a regular way of working and ensuring policy span through MSs from different 

committees could sit as non-voting ‘guests’ or bringing committee expertise and lens to particular meetings 

(e.g., climate change members sitting in on discussions on housing capital spending policy).    

This way of working will also be important in terms of scrutiny of the substance and operation of Welsh 

Government – through the Climate Change Ministry as a central organising department looking to ensure cross 

departmental and holistic working, it is important that Senedd is able to mirror this and provide adequate scrutiny 

across policy areas accordingly.  
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Business concerns sit across many departments, and within intersecting policy subjects so cross-committee working 

is important for FSB and our members.   

  

Recommendations  

• That committees are allowed freedom (as decided unanimously by all their members) to look at the 
fortnightly meetings as a baseline and so can organise more meetings as suits them or for specific inquiries.  
 

• We would urge a view to cross committee working on intersecting subject areas and inquiries – and that 
these can be on top of the fortnightly meetings.  
 

• To mitigate against small committees being a small pool we would urge that committees can co-
opt other MSs (including possibly spokespeople retain a right to attend and question) as non-
voting members for individual sessions, and to be encouraged and incentivised to do so. These could also be 
as members of other committees to encourage cross sectoral views.  
 

• It is vital, with continuing uncertainty on Covid over the Winter months (as well as ongoing issues and its 
legacy) that Committees are able to react with agility to raise issues, conduct inquiries and scrutinise 
reactively and quickly as needed. Committees and their Chairs should be able to do this with as much 
autonomy as possible over their schedules and ways of working (with necessary checks of unanimity in 
committee as appropriate). 

 

FSB’s key policy areas of work for the Committee 

A key area of work here is scrutiny and policy development around the Guarantee of Offer for Education, 

Employment or Training to under 25s in the Programme for Government. Currently we are not aware of greater 

detail. It is important for our members to understand if this is to be a meaningful offer how it relates to training and 

apprenticeships and how any scheme would be easily accessed and used by SMEs across the whole of Wales, in 

order to ensure that opportunities are available to young people and to businesses with proper support. 

The role of entrepreneurship in education, how it aligns with the wider curriculum and its aims of making ‘informed 

and critical citizens’ is an ongoing interest, as well as how we understand the changing needs of the next generation 

of young entrepreneurs and business support mechanisms required to help provide opportunities for them. The 

role of work-related experiences and the practical experiential side of education, as well as the fostering of key 

skills is also a key concern for SMEs, and in future entrepreneurship.  

FSB have upcoming work on Generation Z entrepreneurship, which we will share with the committee when 

available. 

 

Subject areas for Joint working with other committees 
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Our suggestions above advocate a dynamic and agile role in co-working and cross committee working, utilising all 

the backbench capacity and capabilities as much as possible, and reducing possible silos in policy scrutiny and 

development. The following list gives some indications of possible areas of work, although this is not exhaustive list, 

and priorities will be necessarily shaped by wider issues of Welsh Government priorities and external factors such 

as Covid-19 and Brexit. Working iteratively with other committees will also shape framing of subject areas, and we 

believe this would generally be positive for inquiries and scrutiny. 

 

Subject area Possible partner committee(s) 

Implications and opportunities of Guarantee of 
Offer for Education, Employment or Training to under 
25s 

Economy, Trade and Rural Affairs Committee 
 
 

Entrepreneurship and Young People – including 
Business Support, Entrepreneurship in Education and 
next generation of entrepreneurs 

Economy, Trade and Rural Affairs Committee 
 
 

  

 

 

FSB Wales would welcome the opportunity to discuss this issue with your officials, should you deem it 

useful.  

Yours sincerely, 
 

 
Ben Cottam 
Head of Wales 
FSB  
 

 



 

 

  

 

 

3 Chwefror 2022 

Annwyl Lywydd, 

Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Ionawr yn gwahodd y Pwyllgor i ymateb i adolygiad y Pwyllgor 

Busnes; gwnaethom ei drafod yn ein cyfarfod ar 21 Ionawr. 

Y trefniadau presennol 

Mae'r amserlen bresennol yn neilltuo amser i’n Pwyllgor gynnal cyfarfod bob pythefnos ar fore 

Mercher. Rhwng mis Medi 2021 a gwyliau’r Pasg 2022, rydym wedi cael, ac wedi defnyddio, 10 slot 

cyfarfod, ac mae busnes wedi’i amserlennu ar gyfer yr amser llawn ym mhob un ohonynt. O fewn yr 

un cyfnod, rydym hefyd wedi cynnal dau gyfarfod ychwanegol hyd yn hyn. Os bydd y model 

presennol yn parhau yn nhymor yr haf, bydd gennym bedwar cyfarfod wedi’u trefnu rhwng y Pasg a 

thoriad yr haf: 4 Mai, 18 Mai, 15 Mehefin a 29 Mehefin. 

Roedd cytundeb cyffredinol ymhlith yr Aelodau nad yw’r amserlen bresennol yn ein galluogi i neilltuo 

digon o amser ar gyfer pob ffrwd waith. Dywedodd yr Aelodau ei bod fel pe bai ein sesiynau’n frysiog 

gan fod angen delio â llwyth gwaith trwm o fusnes cyhoeddus a phreifat yn amser byr y cyfarfodydd. 

Hyd yn hyn, dim ond un ymchwiliad polisi yr ydym wedi gallu ei gychwyn, ochr yn ochr â’n gwaith 

craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a’r gyllideb ddrafft. Ein pryder yw y bydd y cylch 

cyfarfodydd pythefnosol yn golygu y byddwn yn gallu cwblhau llai o ymchwiliadau polisi, yn enwedig 

gan y bydd craffu ar y gyllideb ac ar ddeddfwriaeth yn ffactor i ni bob tro. 

Cyfarfod ar ddydd Mercher bob tro 

Teimlwn fod amser ar gyfer ein cyfarfodydd yn cael ei gyfyngu’n arbennig gan y ffaith ein bod yn 

cyfarfod ar fore Mercher, sy’n golygu nad oes gennym hyblygrwydd i gyfarfod ar ôl 12:30 oherwydd 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol  
a Thai 
— 
Local Government  
and Housing Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddTai@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddTai  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddHousing 
0300 200 6565  

Elin Jones AS 

Y Llywydd 

Cadeirydd y Pwyllgor Busnes  



 

 

ymrwymiadau’r Cyfarfod Llawn. Rydym hefyd yn pryderu y bydd cyfarfod ar fore Mercher yn cyfyngu 

ar ein gallu i ymgymryd â gweithgareddau ymgysylltu allanol, megis ymweliadau neu gyfarfodydd 

ffurfiol oddi ar y safle. Rydym yn gwerthfawrogi bod gweithgareddau o’r fath wedi cael eu hatal 

oherwydd cyfyngiadau Covid, ond hyd yn oed ar ôl i’r cyfyngiadau gael eu codi, mae gennym bryder 

y bydd yn rhaid i’n hymweliadau gadw’n ddigon agos i Fae Caerdydd i alluogi’r Aelodau i fynd i'r 

Cyfarfod Llawn. Nid yw hwn yn fater i bwyllgorau polisi a deddfwriaeth sy’n cyfarfod ar ddydd Iau ac 

sydd â slotiau cyfarfod hwy. Ateb posibl fyddai i holl bwyllgorau polisi a deddfwriaeth gael slotiau 

cyfarfod dydd Mercher a dydd Iau am yn ail, rhoi cyfle i bob pwyllgor gynnal cyfarfodydd hwy pan fo 

angen, a sicrhau cydraddoldeb i bob cylch gwaith. Ni chredwn y byddai angen cyfarfod bob dydd Iau, 

ond byddem yn croesawu cael yr opsiynau ychwanegol a’r hyblygrwydd a fyddai’n dod yn sgil yr 

opsiwn hwn. Byddem yn ddiolchgar pe gallai’r Pwyllgor Busnes ystyried model am yn ail ar gyfer dydd 

Mercher/dydd Iau i bob pwyllgor polisi a deddfwriaeth, ni waeth a ydym yn newid i amserlen 

wythnosol neu’n aros gyda’r un bythefnosol. 

Rhwymedigaethau o dan Reolau Sefydlog 

Hyd yn hyn, rydym wedi gallu cyflawni ein cyfrifoldebau o dan reolau sefydlog o fewn yr amserlen 

bresennol. Rydym wedi cyflwyno adroddiad ar dri Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, er bod 

angen gofyn i’r Pwyllgor Busnes am gyfarfod ychwanegol ac estyniad ar un achlysur. Er gwaethaf y 

ffaith ein bod yn cyflawni ein cyfrifoldebau, mae'r cylch cyfarfodydd pythefnosol wedi bod yn hynod 

heriol ar adegau gan nad yw'r terfynau amser a dyddiadau’r cyfarfodydd wedi cyd-fynd. Credwn fod 

yr amser yr ydym wedi llwyddo i’w neilltuo ar gyfer pob Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn 

annigonol i wneud gwaith craffu effeithiol. Os yw’r cylch cyfarfodydd pythefnosol yn parhau, credwn y 

dylai’r Pwyllgor Busnes, wrth gyfeirio Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol at bwyllgorau, ystyried 

nifer y cyfarfodydd sydd ar gael i’r pwyllgorau hynny wneud gwaith craffu ystyrlon ar y Memoranda a 

chytuno ar eu hadroddiadau. Os nad oes gan Bwyllgor ond dau gyfarfod i drafod Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol, byddai’n ddefnyddiol pe bai’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad yn 

dod ar ôl dyddiad yr ail gyfarfod, i ganiatáu digon o amser i gael fersiwn derfynol o’r adroddiad a’i 

gyfieithu, ac ati. 

Craffu ar ddeddfwriaeth sylfaenol 

Nid ydym wedi cael deddfwriaeth sylfaenol i graffu arni eto, ond disgwyliwn weld sawl Bil yn dod 

gerbron ein Pwyllgor yn ystod y Senedd hon. Rydym yn ymwybodol bod yr amserlen ar gyfer pob 

cyfnod craffu ar Fil yn dynn fel arfer, felly mae’n debygol y byddai angen sawl cyfarfod ychwanegol 

yng Nghyfnodau 1 a 2. Rydym yn gwybod bod y Pwyllgor Busnes wedi rhoi slotiau cyfarfod 

ychwanegol i bwyllgorau sydd wedi craffu ar ddeddfwriaeth sylfaenol yn ystod y Senedd hon. Gan 

hynny, os bydd y trefniadau presennol o gyfarfodydd bob pythefnos yn parhau, ein disgwyl yw y 

bydd y Pwyllgor Busnes yn gallu derbyn ceisiadau am gyfarfodydd ychwanegol. 

  



 

 

Wythnosau gwarchodedig 

Mae amserlennu “wythnosau gwarchodedig” yn union cyn y toriad wedi cwtogi ymhellach ar ein 

hamser cyfarfodydd, ac mae hyn wedi arwain ddwywaith at fwlch o bedair wythnos rhwng 

cyfarfodydd y Pwyllgor. Os yw’r patrwm hwn o gyfarfodydd bob pythefnos ac wythnosau 

gwarchodedig yn parhau yn nhymor yr haf, bydd gennym fwlch o chwe wythnos rhwng cyfarfodydd 

wedi’u trefnu. Credwn fod cymaint o fwlch rhwng cyfarfodydd yn anffafriol i effeithiolrwydd 

pwyllgorau. Er ein bod yn gwerthfawrogi bod amserlennu mwy o amser i bob pwyllgor fel mater o 

drefn yn gallu bod yn anodd i’r Aelodau hynny sy’n aelodau o fwy nag un pwyllgor, gellid 

cyfaddawdu drwy gael gwared ar yr wythnosau gwarchodedig, er mwyn osgoi cyfnodau hir rhwng 

cyfarfodydd. Byddem yn ddiolchgar pe gallai’r opsiwn hwn gael ei ystyried gan y Pwyllgor Busnes. 

Cyfarfodydd ychwanegol 

Mae gwrthdaro oherwydd aelodaeth o bwyllgorau eraill yn cyfyngu ar ein gallu i gynnal cyfarfodydd 

ychwanegol, ac yn yr un modd y cyfyngiad ar nifer y cyfarfodydd rhithwir/hybrid y gellir eu cynnal ar 

yr un pryd. Yr unig amseroedd realistig sydd ar gael inni gynnal cyfarfodydd ychwanegol yw bore 

Llun a dydd Gwener, sy’n effeithio ar amser etholaeth yr Aelodau. Felly, dim ond pan oedd yn gwbl 

angenrheidiol gwneud hynny yr ydym wedi cynnal cyfarfodydd ychwanegol. 

Cyfarfodydd hybrid 

Mae'r defnydd o Zoom wedi dangos bod pwyllgorau yn gallu cyfarfod hyd yn oed pan oedd y 

cyfyngiadau llymaf ar waith. Mae manteision defnyddio’r dechnoleg hon yn glir o ran caniatáu mwy o 

hyblygrwydd a chyfleustra i Aelodau a rhanddeiliaid gymryd rhan yn y trafodion, a byddem yn 

cefnogi parhau â’r dull hwn. Rydym yn gwerthfawrogi bod cyfyngiadau technolegol cyfredol yn 

golygu na ellir cynnal mwy na dau gyfarfod pwyllgor hybrid ar yr un pryd, ond, o ystyried y 

tebygolrwydd y bydd cyfranogi o bell yn parhau hyd yn oed ar ôl i gyfyngiadau gael eu llacio, hoffem 

weld cynnydd yn nifer y cyfarfodydd y gall Comisiwn y Senedd eu cefnogi ar yr un pryd. Deallwn y 

byddai hyd at bedwar pwyllgor yn cyfarfod ar yr un pryd fel mater o drefn yn ystod y Bumed Senedd; 

er ein bod yn croesawu’r hyblygrwydd sy’n dod yn sgil cyfarfodydd hybrid, rydym yn pryderu na 

ddylai hyn fod yn rhwystr i roi digon o amser i bwyllgorau wneud eu gwaith. 

Casgliad 

I gloi, y teimlad cyffredinol ymhlith Aelodau ein Pwyllgor yw nad yw’r amserlen bresennol yn ein 

galluogi i gyflawni ein swyddogaethau mor effeithiol ag yr hoffem. Rydym yn credu’n gryf bod angen 

mwy o amser cyfarfod arnom er mwyn gwneud cyfiawnder â’r meysydd polisi amrywiol yn ein cylch 

gwaith ac i allu ymgymryd â gwaith craffu deddfwriaethol ac ariannol ystyrlon. Rydym yn ddiolchgar 

am y cyfle i gyfrannu at yr adolygiad ac yn gobeithio y bydd y pwyntiau a godwyd gennym yn 

ddefnyddiol. 



 

 

Yn gywir, 

 

John Griffiths AS 

Cadeirydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565  

4 Chwefror 2022  

  

Annwyl Lywydd  

Yr adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Ionawr 2022, a drafodwyd yn ein cyfarfod ar 24 Ionawr 2022.  

Fel y byddwch yn gwybod, mae cylch gwaith y Pwyllgor yn eang, oherwydd ei fod yn ei hanfod yn 

cyfuno gwaith Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a Phwyllgor Materion Allanol a 

Deddfwriaeth Ychwanegol y Bumed Senedd. Hefyd, mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am graffu ar Filiau 

Cydgrynhoi.  

Ers i’r Pwyllgor gael ei sefydlu, rydym wedi treulio’r rhan fwyaf o’n hamser yn craffu ar is-

ddeddfwriaeth a memoranda cydsyniad deddfwriaethol sy’n gysylltiedig â Biliau’r DU. O ran is-

ddeddfwriaeth, mae’n werth nodi bod y Cwnsler Cyffredinol, mewn llythyr at y Pwyllgor ar 17 Ionawr, 

wedi nodi bod 384 o offerynnau statudol wedi’u gwneud yn 2021, o gymharu â chyfartaledd o 310 yn 

y 10 mlynedd cyn hynny. O ran y memoranda cydsyniad deddfwriaethol, rydym wedi synnu at nifer y 

memoranda sy’n cael eu gosod, ac mewn llythyr atoch ar 29 Hydref 2021 gwnaethom dynnu sylw at 

rai o’n pryderon ynghylch ein gallu i graffu ar y rhain yn effeithlon.  

Er bod gennym slot wythnosol ar gyfer cyfarfodydd, gwnaethom gydnabod o’r cychwyn y byddai ein 

cylch gwaith yn heriol, felly gwnaethom fabwysiadu ffordd o weithio i ymateb i’r heriau hyn. Er 

enghraifft, rydym wedi bod yn trafod ac yn cyhoeddi adroddiadau monitro rheolaidd i roi sicrwydd i 

randdeiliaid ein bod yn ystyried pob agwedd ar ein cylch gwaith fel mater o drefn, gan gynnal 

sesiynau tystiolaeth untro (gan gynnwys sesiynau rheolaidd yng nghwmni’r Cwnsler Cyffredinol) i 

Elin Jones AS  

Y Llywydd  

Cadeirydd y Pwyllgor Busnes  

https://business.senedd.wales/documents/s119822/Letter%20from%20the%20Chair%20of%20the%20Legislation%20Justice%20and%20Constitution%20Committee%20to%20the%20Business%20Committ.pdf


 

 

graffu ar faterion penodol o bwys. Hefyd, defnyddir y sesiynau hyn i helpu i lywio ymchwiliadau posibl 

yn y dyfodol.  

Byddwch hefyd yn ymwybodol nad yw swm y gwaith deddfwriaethol yn lleihau. Felly, i’n galluogi i 

graffu ar yr holl ddeddfwriaeth sy’n codi, byddwn yn parhau i flaenoriaethu ein hystyriaeth o faterion 

eraill o fewn ein cylch gwaith.  

Er gwaethaf yr heriau sy’n ein hwynebu, a’r heriau ehangach sy’n wynebu’r Senedd, rydym o’r farn 

bod ein Pwyllgor yn gweithio’n dda a bod yr agweddau amrywiol ar ein cylch gwaith yn cydblethu.  

Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i ni gynnal cyfarfodydd hwy o bryd i'w gilydd, gan 

ymestyn i foreau Llun, neu, yn amodol ar bwysau deddfwriaethol, mae’n bosibl y byddwn hefyd yn 

gofyn caniatâd i gyfarfod yn amlach nag unwaith yr wythnos. 

Rydym yn fwy na hapus i drafod y materion hyn mewn rhagor o fanylder yn y dyfodol, yn ôl yr angen.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

 



 

    

    

 

Dyddiad | Date: 4 Chwefror 2022 

Annwyl Lywydd, 

Mae'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad wedi ystyried eich llythyr yn gofyn am farn am 
amserlen y Pwyllgorau. Cytunodd y Pwyllgor fod ei farn yn aros yr un fath â’r hyn a nodwyd 
yn ei ohebiaeth dyddiedig 17 Medi (ynghlwm yn atodiad A). 

Yn ein gohebiaeth flaenorol, mynegwyd pryder ynghylch ymarferoldeb slot bore Llun y 
Pwyllgor, gan ei fod yn ymddangos bod cynnal cyfarfodydd corfforol yn cael effaith 
anghymesur ar yr Aelodau hynny sy’n rhy bell i ffwrdd o Gaerdydd i allu cymudo. Gan 
hynny, byddem yn croesawu cael rhywfaint o sicrwydd gan yr adolygiad y bydd y 
ddarpariaeth ar gyfer cyfarfodydd rhithwir/hybrid yn parhau hyd y gellir rhagweld ac, os 
penderfynir cefnogi cyfarfodydd yn y cnawd yn unig, bydd y defnydd o fore Llun yn destun 
ystyriaeth bellach. 

Yn gywir, 

 

Vikki Howells AS 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg/We welcome correspondence in Welsh or 
English. 

  

Y Llywydd, Cadeirydd y Pwyllgor Busnes 

Drwy e-bost 



 

    

    

 

Dyddiad | Date: 17 Medi 2021 

Annwyl Lywydd, 

Cyfarfu'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 13 Medi a thrafodwyd sut y byddem am gyfarfod 
yn y dyfodol. Lle bydd angen ystyried adroddiad gan y Comisiynydd Safonau, gwnaethom 
gytuno ein bod am allu cynnal cyfarfod wyneb yn wyneb lle bo modd. Mae hyn er mwyn 
darparu ar gyfer natur gymhleth a sensitif y sgyrsiau hyn.  

Mae profiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn y Bumed Senedd wedi amlygu’r angen am 
hyblygrwydd wrth ymdrin ag adroddiadau ar gwynion, er mwyn sicrhau yr ymdrinnir â 
materion yn amserol. Hoffem gadarnhau’r safbwynt hwn ar ddechrau’r Senedd er mwyn 
sicrhau’r cyfrinachedd mwyaf posibl yn y broses, yn hytrach na gorfod gwneud cais fesul 
achos.  

Fel pwynt cyffredinol, nid ydym yn ystyried bod slot bore Llun y Pwyllgor yn arbennig o 
gynhwysol, gan ei fod yn ymddangos bod cynnal cyfarfodydd corfforol yn effeithio’n 
anghymesur ar yr Aelodau hynny sy’n rhy bell i ffwrdd o Gaerdydd i allu cymudo.  

Wrth ystyried adroddiadau gan y Comisiynydd Safonau yn benodol, rydym o’r farn ei bod 
yn amhriodol gofyn i Aelodau sy'n destun cwyn o'r fath ddod i mewn ar fore Llun os ydynt 
yn rhy bell i ffwrdd o Gaerdydd i allu cymudo. Byddai’r slot cyfarfod hwn yn golygu naill ai 
teithio i lawr y noson cynt neu’n fore iawn ar y dydd Llun, a byddai hynny’n ychwanegu 
pwysau at sefyllfa sydd eisoes yn anodd i’r Aelod.  

Hoffai’r Pwyllgor felly ofyn am ganiatâd i gyfarfod naill ai ar brynhawn Llun neu fore 
Mawrth yn ôl yr angen ar gyfer ystyried yr adroddiadau hyn. 

Yn gywir, 

 

Y Llywydd, Cadeirydd y Pwyllgor Busnes 

Drwy e-bost 



 

Vikki Howells AS 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg/We welcome correspondence in Welsh or 
English. 

 



 

 

 

 

Dyddiad | Date: 9 Chwefror 2022 

Annwyl Bwyllgor Busnes 

 

Ymateb i'r ymgynghoriad ar amserlen pwyllgorau 

Trafododd y Pwyllgor Deisebau ein hymateb i'r ymgynghoriad ar 24 Ionawr. 

Mae'r amserlen bob pythefnos yn gweithio'n dda ar gyfer cyfarfodydd ffurfiol y 
Pwyllgor Deisebau. Dyma fu patrwm y pwyllgor yn draddodiadol, ac mae’n addas iawn 
ar gyfer y lefelau uchel o ohebiaeth gaiff ei anfon a’i dderbyn. 

Rydym yn ddiolchgar i’r Pwyllgor Busnes am ganiatáu ein cais i symud i slot prynhawn 
dydd Llun yn gynharach eleni. Mae'r slot hwn wedi gweithio'n dda i'r Pwyllgor gan 
ganiatáu i ni gyfarfod yn bersonol pan ganiateir, ac yn rhithiol pan fo angen. Parhau yn 
y slot hwn fyddai’n dymuniad. 

Er mai ystyried deisebau yw gwaith craidd y Pwyllgor, rydym wedi bod yn awyddus i 
ychwanegu gwerth lle bynnag y bo modd. Yn ogystal â chymryd tystiolaeth ffurfiol, 
rydym hefyd wedi croesawu clywed profiadau deisebwyr trwy ddulliau llai ffurfiol, ac 
wedi cynnal ymweliadau i weld drosom ein hunain y newid y mae deisebwyr yn ei 
geisio. Rydym hefyd wedi addasu ein harferion gwaith i sicrhau y gall y Pwyllgor 
ganolbwyntio ei sylw ar ddeisebau gyda chefnogaeth y cyhoedd, a lle credwn y gallwn 
wneud gwahaniaeth. 

Bwriad y Pwyllgor yw ymweld â deisebwyr – pan fydd amgylchiadau’n caniatáu – a 
byddai rhywfaint o hyblygrwydd mewn unrhyw amserlen newydd a fyddai’n galluogi 
hyn i’w groesawu. 

 

Yn gywir 

 

Jack Sargeant AS  

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

Y Pwyllgor Deisebau 
 
Petitions Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Deisebau@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDeisebau  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddPetitions 
0300 200 6565 

Elin Jones AS 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Busnes 
Senedd Cymru 
CF99 1SN 



 

 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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