Canllaw i Waith
y Pwyllgorau

2

1

Mae Tŷ’r Arglwyddi yn rhan hanfodol
o Senedd y Deyrnas Unedig. Mae ei
bwyllgorau’n ymchwilio i bolisi cyhoeddus,
deddfau arfaethedig a gweithgareddau’r
llywodraeth. Mae pwyllgorau yn grwpiau llai
o aelodau sy’n cyfarfod i ffwrdd o’r siambr.
Gall pawb eu gwylio wrth eu gwaith.
Cewch fynd i wylio cyfarfodydd am ddim
ac mae’r cyfarfodydd yn cael eu darlledu arlein.
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Y tu mewn i’r clawr cefn

Croeso
Mae pwyllgorau’n ymchwilio i faterion bras, hirdymor ac
yn ysgrifennu adroddiadau ar eu canfyddiadau.
Mae’r adroddiadau:
• yn cael eu trafod yn Nhŷ’r Arglwyddi
• yn ennyn trafodaeth y tu allan i’r Senedd
• yn gwneud argymhellion i’r llywodraeth.
Mae’r llywodraeth yn ymateb i adroddiadau.

2

3

Beth sydd ymlaen

Pwyllgorau ymchwilio

Cewch fynd i wylio cyfarfodydd pwyllgorau am ddim.
Cewch ddod yno ar y diwrnod neu wylio ar-lein yma:
www.parliamentlive.tv

Y Pwyllgor Cyfathrebu
Yn ymchwilio i feysydd polisi cyhoeddus
ynglŷn â’r cyfryngau, cyfathrebu a’r
diwydiannau creadigol.

Gwylio cyfarfodydd
Ewch i
www.parliament.uk/lords –
‘What’s on’.

I weld busnes y dydd

Ymchwiliadau ac
adroddiadau
Ewch i dudalennau’r pwyllgorau i
gyd yma:
www.parliament.uk/lords

Pwyllgor y Cyfansoddiad
Yn ymchwilio i faterion y cyfansoddiad,
megis llywodraeth glymbleidiol ac
annibyniaeth i’r Alban, ac effaith
biliau – os yw’n credu bod bil yn codi
materion cyfansoddiadol, mae’n gofyn
i’r llywodraeth roi gwybodaeth ac
eglurhad.
 Pwyllgor Materion
Y
Economaidd
Yn ymchwilio i faterion economaidd
cyfoes ac yn adolygu perfformiad ac
ymddygiad yr economi, gan gyfarfod
yn rheolaidd â swyddogion o Fanc
Lloegr a’r Trysorlys. Mae’n cael sefydlu
is-bwyllgor bob blwyddyn i edrych ar
rannau o’r Bil Cyllid.

Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd
Yn edrych ar ddeddfau drafft yr UE
cyn iddyn nhw gael eu cytuno yn yr UE,

ar faterion eraill sy’n gysylltiedig â’r UE
cyn i benderfyniadau gael eu gwneud
ac yn cadw golwg ar weithredoedd y
llywodraeth ar lefel yr UE. Mae ganddo
chwe is-bwyllgor sy’n canolbwyntio ar
bynciau penodol.
Y Pwyllgor Gwyddoniaeth a
Thechnoleg
Yn ymchwilio i feysydd polisi cyhoeddus
mewn meysydd sy’n cael, neu a ddylai
gael, eu llywio gan ymchwil wyddonol,
heriau a chyfleoedd technolegol a
pholisi cyhoeddus ar wyddoniaeth ei
hun.
Y Pwyllgor Cysylltiadau
Rhyngwladol
Mae pwyllgor parhaol diweddaraf y Tŷ
yn ystyried cysylltiadau rhyngwladol y
Deyrnas Unedig.
I weld briffiadau ar bob pwyllgor
a rhagor o wybodaeth am eu
waith, ewch i:
www.lordspublications.parliament.uk

Mae pwyllgorau ‘ad hoc’, untro, yn cael eu sefydlu i edrych ar
faterion y tu allan i’r meysydd hyn, fel polau a dinasyddiaeth.
Gweler holl bwyllgorau Tŷ’r Arglwyddi yma: www.parliament.uk/hlcommittees
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Aelodau

Pwy sy’n eistedd ble

Mae aelodau Tŷ’r Arglwyddi’n dod o safleoedd
cymdeithasol gwahanol, o bob rhan o’r Deyrnas Unedig,
ac yn cynrychioli ystod eang o broffesiynau a chefndiroedd.
Mae llawer yn dal yn weithgar yn eu gyrfaoedd. Mae’r
profiad proffesiynol hwn yn adnodd arbennig o ddefnyddiol
wrth wneud gwaith pwyllgor.
Y Tŷ sy’n penderfynu pa aelodau sy’n eistedd ar bwyllgor. Bydd nifer aelodau
pwyllgor yn amrywio, o ryw 10 i 18. At ei gilydd, byddai pwyllgor o 13 yn cynnwys
pedwar aelod Ceidwadol, dau aelod Llafur, dau aelod o’r Democratiaid Rhyddfrydol
a thri o’r Croesfeincwyr.

Cadeirydd
Aelodau
Clerc
Cynghorydd arbennig

Trawsgrifwyr
Tystion
Seddau cyhoeddus
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Cyfarfodydd
Pwy
Mae’r pwyllgorau yn cyfarfod â
phobl, sefydliadau a chynrychiolwyr
o’r llywodraeth yn ystod eu
hymchwiliadau i’w holi ac i glywed
safbwyntiau gwahanol.
Pryd
Mae’r pwyllgorau fel arfer yn cyfarfod
bob wythnos, weithiau’n amlach.
Cynhelir cyfarfodydd drwy’r dydd,
o ddydd Llun i ddydd Iau. Mae’r
dyddiadau a’r amserau ar gael yn y
bwletin wythnosol yma:
www.parliament.uk/lords

Pam
Mae gwaith pwyllgor yn fodd i’r
aelodau:
• ymchwilio’n fanwl i bolisi 		
cyhoeddus a gweithgareddau’r
llywodraeth
• edrych ar faterion bras, hirdymor
a llunio adroddiadau manwl ar eu
canfyddiadau
•	ennyn trafodaeth y tu allan i’r
Senedd a gwneud argymhellion i’r
llywodraeth.
Ble
Mae cyfarfodydd yn digwydd yn
y Senedd, mewn ystafelloedd ar
goridor y pwyllgorau (delwedd ganol,
rhes uchaf, tudalen 7). Rhestrir y
lleoliadau yn y bwletin. Weithiau bydd
pwyllgorau’n ymweld â mannau a
sefydliadau y tu allan i’r Senedd.

Sut mae cyfarfodydd yn digwydd
1	Mae’r pwyllgor yn cyfarfod yn breifat yn fyr i drafod pa
gwestiynau i’w gofyn a pha faterion i ganolbwyntio arnyn nhw
yn y cyfarfod cyhoeddus pan fo’r ‘tyst’ (y sawl sy’n cael ei holi)
yn bresennol.
2 Gwahoddir y tystion, y cyfryngau a’r cyhoedd i mewn.
3	Mae’r aelodau’n gofyn cwestiynau ac yn mynd ar ôl yr
ymatebion.
4	Ar ôl i’r tystion ymadael, mae’r aelodau’n trafod yr hyn y maen
nhw wedi’i glywed.
5	Mae’r pwyllgorau hefyd yn cyfarfod yn breifat i ystyried sut i
gynnal eu hymchwiliadau, i adolygu’r casgliadau sy’n dechrau dod
i’r amlwg ac i ystyried eu hadroddiadau a’u hargymhellion.
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Ymchwiliadau
Sut mae ymchwiliadau’n digwydd

Geirfa
Adroddiad

1	Mae’r pwyllgor yn pennu pwnc i ymchwilio iddo.
2	Mae’n cyhoeddi ‘galwad am dystiolaeth’, gan ofyn i bobl neu sefydliadau sydd
â buddiant yn y mater roi eu barn neu wybodaeth mewn ysgrifen.
3 Mae’n cynnal cyfarfodydd cyhoeddus i glywed pobl yn bersonol (ac weithiau’n
ymweld â mannau a sefydliadau y tu allan i’r Senedd).
4 Mae’n cyfarfod i drafod ac astudio’r ‘dystiolaeth’ a gasglwyd.
5 Mae’n drafftio ac yn cytuno ar adroddiad, sy’n cael ei gyhoeddi.
6	
Mae’r llywodraeth yn rhoi ymateb, a gall y pwyllgor fynd ar ôl hwnnw.
7	
Gall yr adroddiad gael ei drafod – caiff unrhyw aelod o Dŷ’r Arglwyddi
gymryd rhan.

Cyhoeddiad yn amlinellu canfyddiadau, 		
casgliadau ac argymhellion ymchwiliad gan 		
bwyllgor

Cadeirydd	Yr aelod sy’n gyfrifol am arwain
gweithgareddau pwyllgor
Clerc

Un o Swyddogion Tŷ’r Arglwyddi sy’n 		
gyfrifol am weinyddu’r pwyllgor a’i gynghori
ar y weithdrefn

Cynghorydd arbenigol	Arbenigydd allanol sy’n cynghori’r pwyllgor
ar bwnc yr ymchwiliad
Galwad am dystiolaeth
Cais gan bwyllgor, ar ddechrau ymchwiliad,
		am wybodaeth a safbwyntiau
Gweinidog	Aelod o’r llywodraeth sy’n gyfrifol am ran o
waith y llywodraeth (e.e. ysgolion)
Is-bwyllgor	Grŵp llai o aelodau, wedi’u dewis ar sail eu
gwybodaeth a’u profiad penodol, i ymchwilio
i fater penodol
Tyst	Person sy’n rhoi gwybodaeth am bwnc
yr ymchwiliad – mewn ysgrifen neu drwy
gyfarfod â’r pwyllgorn
Tystiolaeth	Gwybodaeth a safbwyntiau a gesglir yn
ystod ymchwiliadau
Ymchwiliad	Ymholiad gan bwyllgor

Rhagor o wybodaeth
Cysylltwch â ni neu ewch ar-lein i gael gwybodaeth am fusnes,
yr aelodau a gwaith allgymorth.
Ffoniwch neu anfonwch neges ebost i ofyn am y cyhoeddiad
hwn mewn fformat arall.
Adran Gyfathrebu Tŷ’r Arglwyddi
0800 223 0855 (rhadffôn) neu 020 7219 3107
Ffôn testun 18001 020 7219 3107
hlinfo@parliament.uk
Tŷ’r Arglwyddi, Llundain SW1A 0PW
www.parliament.uk/lords
@ukhouseoflords
facebook.com/ukhouseoflords
flickr.com/ukhouseoflords
youtube.com/ukhouseoflords
I weld fideo ac i glywed sain, ewch i:
www.parliamentlive.tv
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