
Yr Ail Gynulliad - Cyfarfod Llawn 

Agenda (237) 

Dyddiad: Dydd Mawrth, 28 Tachwedd 2006 
Amser: 2.00pm 

Eitem 1 - Cwestiynau i Brif Weinidog Cymru 

Eitem 2 - Datganiad Busnes 

Eitem 3 - Cynnig i gymeradwyo Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a 
Gymeradwywyd) (Diwygio) (Cymru) 2006 

Eitem 4 - Datganiad gan y Gwir Anrh. Peter Hain, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ar 
Araith y Frenhines 

Eitem 5 - Dadl ar Araith y Frenhines 

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

Eitem 1 - Cwestiynau i Brif Weinidog Cymru 

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

Eitem 2 - Datganiad Busnes 

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

Eitem 3 - Cynnig i gymeradwyo Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid 
(Diheintyddion a Gymeradwywyd) (Diwygio) (Cymru) 2006 

 

NDM3340 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

http://www.cymru.gov.uk/cms/2/ChamberBusiness/37DE7AD5000B18B50000083100000000/93091370cb7b486beb95280d0661c178.htm
http://www.cymru.gov.uk/cms/2/ChamberBusiness/37DE69040002933B000007CF00000000/dc69d8c072d48cd9d2b4630cb1676e1d.htm
http://www.cymru.gov.uk/cms/2/ChamberBusiness/37DE7AD5000B18B50000083100000000/93091370cb7b486beb95280d0661c178.htm
http://www.cymru.gov.uk/cms/2/ChamberBusiness/37DE69040002933B000007CF00000000/dc69d8c072d48cd9d2b4630cb1676e1d.htm


Yn ystyried egwyddor Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) 
(Diwygio) (Cymru) 2006 y gosodwyd copi ohono yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Tachwedd 2006.

 

NDM3341 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Deddfau a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a e-bostiwyd at 
Aelodau’r Cynulliad ar 21 Tachwedd 2006 ynghylch y gorchymyn drafft, Gorchymyn Clefydau 
Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) (Diwygio) (Cymru) 2006; a 

2. Yn cymeradwyo bod y gorchymyn drafft, Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a 
Gymeradwywyd) (Diwygio) (Cymru) 2006 yn cael ei wneud yn unol ag:

a) y drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Tachwedd 2006; a
b) yr Arfarniad Rheoliadol a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Tachwedd 2006. 

Dogfennau Ategol
Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) (Diwygio) (Cymru) 2006
Adroddiad y Pwyllgor Deddfau
Yr Arfarniad Rheoliadol - Ni chyflwynwyd copi Cymraeg yn y Swyddfa Gyflwyno

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

Eitem 4 - Datganiad gan y Gwir Anrh. Peter Hain, Ysgrifennydd Gwladol 
Cymru, ar Araith y Frenhines 

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

Eitem 5 - Dadl ar Araith y Frenhines 

 

NDM3342 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnwys rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU ar gyfer y cyfnod rhwng mis 
Tachwedd 2006 a mis Tachwedd 2007;

2. Yn nodi bod y Mesurau arfaethedig a ganlyn yn arbennig o berthnasol i gyfrifoldebau’r Cynulliad:

http://www.cymru.gov.uk/documents/cms/2/DocumentsLaid/37DE66E7000A886E0000079D00000000/15ccc82ab9b42976325a802ea4cf497c.pdf
http://www.cymru.gov.uk/documents/cms/2/DocumentsLaid/37DE66E7000A886E0000079D00000000/2bdfec00deb1beedf5cf4c3464e18846.pdf
http://www.cymru.gov.uk/documents/cms/2/DocumentsLaid/37DE66E7000A886E0000079D00000000/4fd65121af5d00692d2ab1ed7c3bc265.pdf


a) y Mesur Llywodraeth Leol (y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus)
b) y Mesur Addysg Bellach a Hyfforddiant (y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes)
c) y Mesur Newid Hinsawdd (Pwyllgor yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad)
d) y Mesur Iechyd Meddwl (y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol)
e) y Mesur Trafnidiaeth Ffyrdd (y Pwyllgor Menter, Arloesi a Rhwydweithiau)
f) y Mesur Newid i Ddigidol (y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon);

3. Yn cyfeirio'r Mesurau uchod at y pwyllgorau perthnasol er mwyn iddynt eu hystyried fel sy'n 
briodol yn eu barn hwy, ac yn gofyn i bob pwyllgor roi adroddiad i'r Cynulliad cyn gynted ag sy'n 
bosib.Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:
Yn unol ?haragraff 5.9 o'r canllawiau ar Gynigion a Gwelliannau, mae'r Llywydd wedi penderfynu 
ym mha drefn y dylid eu cymryd at ddibenion trafodaeth. Bydd y pleidleisiau'n cael eu cynnal ar wah?
(1+12+13+14+15)
(2+3)
(4+5+6+7+8+9+10+11)

Gwelliant 1 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)
Mae’r Mesurau hynny a gyhoeddwyd eisoes ar gael drwy’r cysylliadau a ganlyn:

 

 

Ym mhwynt 1, cynnwys y gair ‘anfoddhaol’ ar ? gair ‘cynnwys’.

 

Gwelliant 2 -  Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu na cheir Mesur i ddarparu ar gyfer gwyl gyhoeddus ar Ddydd Gwyl 
Dewi."

 

Gwelliant 3 - Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu at awgrym Ysgrifennydd Gwladol Cymru ei fod yn debygol o ddefnyddio 
feto ar geisiadau am Orchmynion yn y Cyfrin Gyngor dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006, a allai fod ymhlith y mesurau eraill a gyflwynir gerbron Senedd y DU."



 

Gwelliant 4 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i bwyso ar Lywodraeth y DU i weithredu i 
ddiwygio Fformiwla Barnett."

 

Gwelliant 5 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

"Yn gresynu at y methiant parhaus i gyflwyno Mesur sy’n cyfateb i Ddeddf yr Alban 
1998 i roi, o’r diwedd, i’r Cynulliad yr un pwerau deddfu ag sydd gan yr Alban, yn 
hytrach na'r cyfaddawd a geir yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006."

 

Gwelliant 6 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i bwyso am Fesur Ynni (Cymru) i ddatganoli 
penderfyniadau ynghylch rheoliadau adeiladu a chaniat?datblygiadau ynni i’r 
Cynulliad Cenedlaethol er mwyn i Lywodraeth Cynulliad Cymru allu gosod targedau 
blynyddol cywir ar gyfer gostwng gollyngiadau carbon, gosod targedau uchelgeisiol ar 
gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy, rhoi hwb i'r economi werdd a phennu 
Strategaeth Swyddi Gwyrdd ystyrlon."

 

Gwelliant 7 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i bwyso am ddatganoli i’r Cynulliad gyfrifoldeb 
dros roi caniat?ar gyfer gorsafoedd ynni arfaethedig sy'n cynhyrchu dros 50 megawat."

 

Gwelliant 8 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:



"Yn gresynu nad yw Araith y Frenhines yn cynnwys Mesur Rhyddid i ddiogelu hawliau 
sifil rhag ymyrraeth drahaus gan lywodraeth."

 

Gwelliant 9 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i bwyso am ddatganoli i’r Cynulliad gyfrifoldeb 
dros wasanaethau'r heddlu yng Nghymru."

 

Gwelliant 10 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn credu y dylid ystyried estyn darpariaeth teledu ar ? newid i ddigidol i’r rhai nad 
ydynt yn cael darpariaeth ar hyn o bryd."

 

Gwelliant 11 - Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn gresynu bod y Mesur Iechyd Meddwl yn canolbwyntio ar orfodaeth a chaethiwo, a 
allai arwain at gadw pobl ?hroblemau iechyd meddwl yn gaeth am resymau heblaw 
triniaeth; ac yn credu bod yn rhaid i unrhyw gyfreithiau newydd ganolbwyntio ar 
ymreolaeth y claf a mynediad at ofal, gyda thriniaeth orfodol ond yn cael ei defnyddio 
fel opsiwn olaf posibl."

 

Gwelliant 12 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn nodi bod Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 
yn debygol o fod ymhlith y ddeddfwriaeth arall a gyflwynir gerbron Senedd y DU, ac 
yn gresynu at sylwadau di-fudd diweddar Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar weithredu’r 
drefn Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor a geir yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006."



 

Gwelliant 13 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

"Yn galw ar Brif Weinidog Cymru i geisio cefnogaeth Llywodraeth y DU i sefydlu 
protocol y cytunir arno sy'n nodi sut y bydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ystyried 
pob cais gan Lywodraeth y Cynulliad am Orchymyn yn y Cyfrin Gyngor dan Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006."

 

Gwelliant 14 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

"Yn gresynu nad oedd yr araith a oedd yn amlinellu rhaglen ddeddfwriaethol 
Llywodraeth y DU yn cyfeirio at yr angen i gyflwyno fformiwla sy’n seiliedig ar angen 
yn lle fformiwla gyfredol Barnett."

 Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Gwelliant 15 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

"Yn gresynu nad yw rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU yn cynnwys 
deddfwriaeth a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol i Brif Weinidog y DU ymgynghori ?146;
r Cynulliad cyn anfon milwyr Cymru i ymladd dramor."

 

 

Y Mesur Newid i Ddigidol

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmbills/003/07003.i-i.html

Y Mesur Addysg Bellach

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldbills/006/07006.i-ii.html

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmbills/003/07003.i-i.html
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldbills/006/07006.i-ii.html


Y Mesur Iechyd Meddwl

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldbills/001/07001.i-iv.html

Araith y Frenhines 

http://www.pm.gov.uk/output/Page10419.asp

 

Disgwylir i'r cyfarfod ddod i ben erbyn 5.30pm 

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 2.00pm ddydd 
Mercher, 29 Tachwedd 2006 

E P Silk 
Clerc y Cynulliad 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldbills/001/07001.i-iv.html
http://www.pm.gov.uk/output/Page10419.asp
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