
                         Yr Ail Gynulliad - Cyfarfod Llawn (177)
Dydd Mawrth, 17 Ionawr 2006 

AGENDA

Bydd y cyfarfod yn dechrau am 2.00pm

Eitem 1 - Cynnig/cynigion i ethol aelodau i Bwyllgorau Sefydlog

Eitem 2 - Cwestiynau i Brif Weinidog Cymru

Eitem 3 - Datganiad Busnes 

Eitem 4 - Datganiad gan y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes: Trefniadau ar gyfer gwirio 
cefndir pobl sydd am weithio gyda phlant a gwahardd pobl anaddas

Cynnig i drafod y 3 eitem a ganlyn gyda'i gilydd ond gan gynnal pleidleisiau ar wahân 

Eitem 5 - Cynnig i gymeradwyo Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Rhif 1) ar gyfer y 
flwyddyn ariannol  2006-07.

Eitem 6 - Cynnig i gymeradwyo Adroddiad Diwygio Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol 
(Cymru) (Cynghorau) 2004-05.

Eitem 7 - Cynnig i gymeradwyo Adroddiad Diwygio Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol 
(Cymru) (Cynghorau) 2005-06

Eitem 8 - Dadl am Fesur Llywodraeth Cymru 

 

......................................

 

http://www.cymru.gov.uk/cynulliaddata/N0000000000000000000000000039168.htm
file:///grafix/N0000000000000000000000000039628/dbsw.17.01.06.w.htm


Eitem 1 - Cynnig/cynigion i ethol aelodau i Bwyllgorau Sefydlog 

NDM2758 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 8.4 
a 16.2 yn ethol Glyn Davies (Ceidwadwyr) i’w Bwyllgor ar Safonau 
Ymddygiad yn lle Brynle Williams (Ceidwadwyr).  

NDM2759 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 8.4 
a 11.1 yn ethol David Melding (Ceidwadwyr) a Brynle Williams 
(Ceidwadwyr) i’w Bwyllgor Deddfau yn lle Glyn Davies (Ceidwadwyr) a 
Laura Anne Jones (Ceidwadwyr) ac yn ethol David Melding i gadeirio’r 
pwyllgor.

 

......................................

Eitem 2 - Cwestiynau i Brif Weinidog Cymru 

......................................

Eitem 3 - Datganiad Busnes 

......................................

Eitem 4 - Datganiad gan y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes: 
Trefniadau ar gyfer gwirio cefndir pobl sydd am weithio gyda phlant a 
gwahardd pobl anaddas

 

......................................

Cynnig i drafod y 3 eitem a ganlyn gyda'i gilydd ond gan gynnal 
pleidleisiau ar wahân 



Eitem 5 - Cynnig i gymeradwyo Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol 
(Rhif 1) ar gyfer y flwyddyn ariannol  2006-07

NDM2760 Sue Essex (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn unol â Rheol Sefydlog 21.11, yn cymeradwyo Adroddiad Cyllid 
Llywodraeth Leol (Rhif 1) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2006-07, a osodwyd 
yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Rhagfyr 2005. 

Dogfennau Ategol

Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Rhif 1) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2006-
07 - Ni chyflwynwyd copi Cymraeg yn y Swyddfa Gyflwyno

 

......................................

Eitem 6 - Cynnig i gymeradwyo Adroddiad Diwygio Adroddiad Cyllid 
Llywodraeth Leol (Cymru) (Cynghorau) 2004-05.

NDM2761 Sue Essex (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn unol â Rheol Sefydlog 21.11, yn cymeradwyo Adroddiad Diwygio Adroddiad Cyllid 
Llywodraeth Leol (Cymru) (Cynghorau) 2004-05 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno 
ar 14 Rhagfyr 2005. 

Dogfennau Ategol
Adroddiad Diwygio Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) (Cynghorau) 2004-05 - 
Ni chyflwynwyd copi Cymraeg yn y Swyddfa Gyflwyno

......................................

 

Eitem 7 - Cynnig i gymeradwyo Adroddiad Diwygio Adroddiad Cyllid 

http://www.cymru.gov.uk/cynulliaddata/N0000000000000000000000000039033.rtf
http://www.cymru.gov.uk/cynulliaddata/N0000000000000000000000000039033.rtf
http://www.cymru.gov.uk/cynulliaddata/N0000000000000000000000000039034.rtf


Llywodraeth Leol (Cymru) (Cynghorau) 2005-06.

NDM2762 Sue Essex (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn unol â Rheol Sefydlog 21.11, yn cymeradwyo Adroddiad Diwygio 
Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) (Cynghorau) 2005-06 a 
osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Rhagfyr 2005. 

Dogfennau Ategol
Adroddiad Diwygio Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) (Cynghorau) 
2005-06 - Ni chyflwynwyd copi Cymraeg yn y Swyddfa Gyflwyno

 

......................................

Eitem 8 - Dadl am Fesur Llywodraeth Cymru 

NDM2763 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi cyhoeddiad Mesur Llywodraeth Cymru, a gafodd ei ail ddarlleniad 
yn Nhy’r Cyffredin.

Gellir gweld Deddf Llywodraeth Cymru trwy ymweld â’r wefan isod:

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmbills/100/06100.i-v.html

Cyflwynwyd y gwelliannau canlynol:
Yn unol â’r canllawiau diwygiedig ar Grwpio, Dewis a Gwrthod Gwelliannau, mae’r Llywydd 
wedi penderfynu grwpio’r gwelliannau canlynol at ddibenion trafodaeth. Bydd y pleidleisiau’n 
cael eu cynnal yn unigol: 

(1+7+8+9)
(2+3+4+5+6)
(10+11+12+13+14+15)

Gwelliant 1 - Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru) 

http://www.cymru.gov.uk/cynulliaddata/N0000000000000000000000000039032.rtf
http://www.cymru.gov.uk/cynulliaddata/N0000000000000000000000000039032.rtf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmbills/100/06100.i-v.html


Cynnwys ar ddiwedd y cynnig: 

“ac yn gresynu at y newidiadau arfaethedig i'r dull o ethol i'r Cynulliad Cenedlaethol, lle na 
fydd ymgeiswyr yn cael ymladd etholiad etholaethol os ydynt yn ymddangos ar restr 
ranbarthol".

Gwelliant 2 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru) 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn credu y dylai fod gan Gymru Senedd ddeddfwriaethol lawn fel y cynigiwyd gan Gomisiwn 
Richard erbyn 2011.

Gwelliant 3 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru) 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig 

Yn credu y dylai refferendwm ar ennill pwerau deddfu llawn gael ei sbarduno gan ddim ond 
pleidlais fwyafrifol syml yn y Cynulliad.

Gwelliant 4 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru) 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn credu y dylai cyfansoddiad y pwyllgorau fod yn fater i reolau sefydlog y Cynulliad yn 
hytrach na chael ei bennu drwy statud.

Gwelliant 5 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru) 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn mynegi pryder mai cymhelliant gwleidyddol sydd y tu ôl i’r gwaharddiad a gynigir ar 
ymgeisio deuol a’i fod yn gweithredu y tu allan i normau democrataidd rhyngwladol, ac yn 
cefnogi barn y Comisiwn Etholiadol nad yw’r ddadl o blaid newid wedi argyhoeddi.

Gwelliant 6 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru) 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn credu mai pleidlais drosglwyddadwy sengl ddylai’r system ethol i Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru fod ac yn credu y dylid dileu’r gofyniad presennol ar i etholaethau’r Cynulliad rannu’r 
un ffiniau ag etholaethau seneddol.



Gwelliant 7 - Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi’r feirniadaeth sylweddol (gan gynnwys beirniadaeth y Comisiwn Etholiadol 
annibynnol) a gafwyd gyda golwg ar y cynigion i newid y dull o ethol i'r Cynulliad 
Cenedlaethol, lle na fydd ymgeiswyr yn cael ymladd etholiad etholaethol os ydynt yn 
ymddangos ar restr ranbarthol.

Gwelliant 8 - Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu y bydd y drefn Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor i bob pwrpas gyfystyr â 
pheirianwaith deddfwriaethol sylfaenol ac y bydd gofyn i estyniad o’r fath i bwerau’r 
Cynulliad Cenedlaethol gael cymeradwyaeth mewn refferendwm.

Gwelliant 9 - Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gwrthwynebu cyflwyno system ethol d’Hondt i bwyllgorau pwnc fel y cynigir yn y Mesur 
ac yn credu y dylid cadw’r system gyfredol sy’n adlewyrchu cydbwysedd y pleidiau yn y 
Cynulliad wrth ethol aelodau i’r Pwyllgorau. 

Gwelliant 10 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu y dylasai’r Mesur roi mesurau ar waith i sicrhau bod Argymhellion Comisiwn 
Richard yn cael eu rhoi ar waith erbyn 2011.

Gwelliant 11 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn croesawu barn y Comisiwn Etholiadol na fydd y gwaharddiad ar ymgeisio deuol yn 
gwella hyder yn y system etholiadol yng Nghymru.

Gwelliant 12 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu bod y Mesur yn pennu system fanwl ar gyfer dosbarthu seddi ar bwyllgorau ac 



yn credu mai’r Rheolau Sefydlog ddylai bennu hyn.

Gwelliant 13 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed) 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn credu mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y dylai’r Ysgrifennydd Gwladol gael yr 
hawl i wrthod cyflwyno gerbron y Senedd Orchymyn yn y Cyfrin Gyngor gan y Cynulliad.

Gwelliant 14 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed) 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn credu mewn egwyddor y dylai’r amrediad pwerau a gynhwysir ymhob Gorchymyn yn y 
Cyfrin Gyngor fod mor eang â phosibl i alluogi'r Cynulliad i ddatblygu polisïau hyblyg a llawn 
dychymyg, ac yn galw ar yr Ysgrifennydd Gwladol i roi ar gof a chadw yn glir ei agwedd 
at ehangder pwerau'r Cynulliad yng Ngorchmynion y Cyfrin Gyngor.

Gwelliant 15 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu y dylai’r Cynulliad gael ei ethol gan y system Bleidlais Drosglwyddadwy Sengl a 
fyddai’n gwella’r dewis i etholwyr. 

 

......................................

Rhagwelir y bydd y cyfarfod yn dod i ben erbyn 5.30pm

......................................

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 

2.00pm ddydd Mercher, 18 Ionawr 2006

 

E P Silk



Clerc y Cynulliad
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