
 

 

Agenda - Y Cyfarfod Llawn 

Lleoliad y cyfarfod: 

Y Siambr - Y Senedd 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dydd Mercher, 15 Medi 2021 

Amser y cyfarfod: 13.30

  

17(v3)   
------ 

Cynhelir y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac 

eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo. 

Mae'r Llywydd wedi penderfynu y bydd Aelodau, yn unol â Rheol Sefydlog 34.14A-

D, yn gallu pleidleisio o unrhyw leoliad drwy ddull electronig. 

1 Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

(45 munud) 

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl 

Cwestiwn 2. 

Gweld y Cwestiynau 

2 Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 

Trefnydd 

(45 munud) 

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl 

Cwestiwn 2. 

Gweld y Cwestiynau 

3 Cwestiynau Amserol 

(20 munud) 

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol. 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------
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4 Datganiadau 90 Eiliad 

(5 munud)  

5 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Mynediad at ddiffibrilwyr 

(60 munud) 

NDM7771 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)  

Cynnig bod y Senedd: 

1. Yn nodi mai dim ond 1 o bob 10 o bobl sy'n goroesi ataliad ar y galon y tu allan 

i'r ysbyty. 

2. Yn nodi ymhellach bod pob munud nad oes gan glaf fynediad at ddiffibriliwr 

neu adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn golygu bod eu siawns o oroesi yn 

gostwng 10 y cant. 

3. Yn cydnabod y bydd rhwydwaith o ddiffibrilwyr yn achub bywydau. 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cyllid grant neu fenthyciadau i alluogi 

neuaddau cymunedol, meysydd chwaraeon a siopau annibynnol i brynu a gosod 

diffibriliwr. 

Cyflwynwyd y gwelliant canlynol: 

Gwelliant 1 Lesley Griffiths (Wrecsam) 

Dileu pwynt 4 a rhoi pwyntiau newydd yn ei le: 

4.  Yn cydnabod y cyllid gwerth £2.5 miliwn a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru 

ar gyfer Achub Bywydau Cymru i wella ymwybyddiaeth a mynediad at CPR a 

diffibrilwyr. 

5. Yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ychwanegu £500,000 eleni at y 

cymorth hwn i gynyddu ymhellach nifer y diffibrilwyr mewn lleoliadau cymunedol 

ledled Cymru. 

6 Dadl Plaid Cymru - Credyd Cynhwysol 

(60 munud) 

NDM7772 Sian Gwenllian (Arfon)  
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Cynnig bod y Senedd: 

1. Yn condemnio cynnig Llywodraeth y DU i gael gwared ar y cynnydd o £20 mewn 

credyd cynhwysol sydd wedi bod yn llinell gymorth hanfodol i deuluoedd yng 

Nghymru yn ystod cyfnod y pandemig. 

2. Yn cydnabod y bydd y toriad i gredyd cynhwysol yn effeithio ar gyfran uwch o 

deuluoedd yng Nghymru na chyfartaledd Prydain yn ôl Sefydliad Bevan. 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i: 

a) ymlid datganoli lles gyda’r bwriad o fynd i'r afael â thlodi yng Nghymru. 

b) cyhoeddi cynllun cadarn ac ystyrlon i fynd i'r afael â thlodi, sy'n cynnwys 

targedau perfformiad clir a dangosyddion i fesur cynnydd. 

c) cynnal hyblygrwydd y gronfa cymorth dewisol i leddfu effaith gostyngiad credyd 

cynhwysol ar bobl yng Nghymru. 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn: 

Gwelliant 1 Darren Millar (Gorllewin Clwyd) 

Dileu pwynt 1 a rhoi yn ei le: 

Yn croesawu penderfyniad Llywodraeth y DU i ddarparu £20 yr wythnos yn 

ychwanegol mewn credyd cynhwysol i gefnogi'r rhai ar incwm isel yn ystod 

pandemig y coronafeirws ac yn cydnabod bod y mesur dros dro hwn eisoes wedi'i 

ymestyn o 12 i 18 mis. 

Gwelliant 2 Darren Millar (Gorllewin Clwyd) 

Dileu pwynt 2 a rhoi yn ei le: 

Yn gresynu at y ffaith bod lefelau tlodi yng Nghymru yn uwch nag mewn rhannau 

eraill o'r DU oherwydd methiant Llywodraethau olynol Cymru. 

Gwelliant 3 Lesley Griffiths (Wrecsam) 

Dileu pwynt 3 a rhoi yn ei le: 

3. Yn nodi’r gwaith gwneud y gorau o incwm sydd wedi’i wneud gan Lywodraeth 

Cymru i gefnogi teuluoedd ar incwm isel 

4. Yn annog Llywodraeth Cymru i: 
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a) barhau i archwilio’r achos dros ddatganoli gweinyddiaeth lles; a 

b) cynnal hyblygrwydd presennol y gronfa cymorth dewisol i leddfu effaith unrhyw 

ostyngiad credyd cynhwysol a diwedd y cynllun ffyrlo ar bobl yng Nghymru. 

[Os derbynnir gwelliant 3, caiff gwelliannau 4 a 5 eu dad-ddethol] 

Gwelliant 4 Darren Millar (Gorllewin Clwyd) 

Dileu is-bwynt 3(a) a rhoi yn ei le: 

a. gweithio gyda Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â thlodi yng Nghymru, drwy 

fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a gyflwynir gan gyfleoedd ariannu a bargeinion 

twf rhanbarthol ledled Cymru;   

Gwelliant 5 Darren Millar (Gorllewin Clwyd) 

Dileu popeth ar ôl 'dewisol' yn is-bwynt 3(c). 

7 Cyfnod pleidleisio 

  

8 Dadl Fer 

(30 munud) 

NDM7770 Paul Davies (Preseli Sir Benfro) 

Byddwn yn eu cofio: pam y mae'n rhaid inni warchod cofebion rhyfel Cymru 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Senedd am 13.30, Dydd Mawrth, 21 Medi 2021 
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Y GWEINIDOG CYLLID A LLYWODRAETH LEOL

Cwestiynau Llafar a gy�wynwyd ar 08/09/2021 i'w hateb ar 15/09/2021
Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Samuel Kurtz Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

OQ56836 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am awdurdodau lleol yn defnyddio hysbysiadau
cosb benodedig?

1

Jane Dodds Canolbarth a Gorllewin Cymru

OQ56819 (e)  Datganodd yr Aelod fuddiant

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyraniadau'r gyllideb i'r portffolio iechyd a
gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â darparu gwasanaethau i blant?

2

Huw Irranca-Davies Ogwr

OQ56802 (e)

Pa ystyriaeth y gwnaiff Llywodraeth Cymru ei rhoi i'r effaith ar Gymru o gyllid
ychwanegol posibl y GIG a gofal cymdeithasol yn Lloegr wrth ddyrannu cyllid i'r
portffolio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol?

3

Alun Davies Blaenau Gwent

OQ56829 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y gyllideb a ddyrennir i gynllunio datblygu
strategol ac economaidd yn ne-ddwyrain Cymru?

4

Joyce Watson Canolbarth a Gorllewin Cymru

OQ56832 (e)

Pa asesiad o'r goblygiadau treth i Gymru y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o bolisi
porthladdoedd rhydd Llywodraeth y DU?

5

Mabon ap Gwynfor Dwyfor Meirionnydd

OQ56810 (w)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar effaith y dreth trafodion tir?
6

Delyth Jewell Dwyrain De Cymru

OQ56813 (e)

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisi treth incwm
Llywodraeth Cymru?

7

Tudalen y pecyn 1

Eitem 1
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Y GWEINIDOG MATERION GWLEDIG A GOGLEDD CYMRU, A’R
TREFNYDD

Sian Gwenllian Arfon

OQ56822 (w)

A wnaiff y Gweinidog egluro pwrpas yr ymgynghoriad cyfredol ar drethi lleol ar
gyfer ail gartre� a llety hunanddarpar?

8

He�n David Caerffili

OQ56833 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddiwygiadau i f�niau llywodraeth leol?
9

Mark Isherwood Gogledd Cymru

OQ56800 (e)

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau atebolrwydd swyddogion llywodraeth leol
i gynghorwyr etholedig?

10

James Evans Brycheiniog a Sir Faesyfed

OQ56812 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddarparu cyllid yn y dyfodol i Gyngor Sir
Powys?

11

Rhys ab Owen Canol De Cymru

OQ56821 (w)

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael i wella trefniadau
etholiadol i'w gwneud yn haws i bobl gymryd rhan mewn etholiadau llywodraeth
leol?

12

Vikki Howells Cwm Cynon

OQ56805 (e)

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gamau gweithredu
Llywodraeth Cymru i wella lles anifeiliaid yng Nghymru yn ystod tymor y Senedd
hon?

1

Joyce Watson Canolbarth a Gorllewin Cymru

OQ56831 (e)

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith amgylcheddol
unedau dofednod dwys yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

2

Samuel Kurtz Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

OQ56814 (e)3

Tudalen y pecyn 2
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Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i reoleiddio bridio cŵn yng
Nghymru?

Llyr Gruffydd Gogledd Cymru

OQ56817 (w)

Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda’r Gweinidog Newid
Hinsawdd am drwsio ffyrdd yng ngogledd Cymru yr effeithwyd arnynt gan
lifogydd eleni?

4

Sioned Williams Gorllewin De Cymru

OQ56815 (e)

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith dwyn anifeiliaid
anwes ar les anifeiliaid yng Nghymru?

5

Sian Gwenllian Arfon

OQ56823 (w)

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi am
gyfrifoldeb cyfredol Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu parc busnes Bryn Cegin,
Bangor?

6

Huw Irranca-Davies Ogwr

OQ56801 (e)

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer ffermio âr a
da byw cymysg ar raddfa fach a chanolig sy'n cael eu rhedeg gan deuluoedd yng
nghymoedd de Cymru?

7

Paul Davies Preseli Sir Benfro

OQ56808 (e)

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi ffermwyr yn Sir Benfro?
8

Natasha Asghar Dwyrain De Cymru

OQ56824 (e)

Pa fesurau y bydd y Gweinidog yn eu cynnig i gryfhau'r ffordd y caiff anifeiliaid eu
hamddiffyn yng Nghymru yn ystod tymor presennol y Senedd?

9

Sarah Murphy Pen-y-Bont ar Ogwr

OQ56835 (e)

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi arloesedd yn y diwydiant ffermio yng
Ngorllewin De Cymru?

10

Tudalen y pecyn 3
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John Grif�ths Dwyrain Casnewydd

OQ56820 (e)

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i liniaru llygredd amaethyddol
yng Nghymru?

11

Russell George Sir Drefaldwyn

OQ56806 (e)

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Dirprwy Weinidog Iechyd
Meddwl a Llesiant ynghylch effaith polisïau Llywodraeth Cymru ar iechyd meddwl
ffermwyr?

12

Tudalen y pecyn 4
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