
 

 

Agenda - Y Cyfarfod Llawn 

Lleoliad y cyfarfod: 

Y Siambr - Y Senedd 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2021 

Amser y cyfarfod: 13.30

  

31(v4)   
------ 

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 Newid Hinsawdd 

(45 munud) 

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

Cwestiwn 3. 

Gweld y Cwestiynau 

2 Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg 

(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 

(0 munud) 

Ni ddewiswyd unrhyw Gwestiynau Amserol. 

4 Datganiadau 90 Eiliad 

(5 munud)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------
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5 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig – Sbeicio 

(60 munud) 

NDM7824 Darren Millar (Gorllewin Clwyd) 

Cynnig bod y Senedd: 

1. Yn nodi â phryder y cynnydd gofidus yn yr achosion o sbeicio mewn lleoliadau 

ledled Cymru. 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i weithio gyda rhanddeiliaid 

i: 

a) darparu caeadau ar gyfer poteli a gorchuddion diodydd yn rhad ac am ddim 

mewn lleoliadau; 

b) gwella diogelwch, gan gynnwys archwiliadau ar bocedi, bagiau, siacedi a 

chotiau; 

c) hyfforddi staff ar sut i adnabod a delio ag achosion o sbeicio; 

d) gwella teledu cylch cyfyng mewn lleoliadau i gynorthwyo gyda thystiolaeth i 

sicrhau bod y rhai sy'n gyfrifol yn cael eu herlyn. 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn: 

Gwelliant 1. Siân Gwenllian (Arfon) 

Dileu pwynt 1 a rhoi yn ei le: 

1. Yn nodi â phryder y cynnydd gofidus mewn achosion o sbeicio mewn lleoliadau 

ledled Cymru ac yn cydnabod bod hyn yn rhan o broblem ehangach o 

ymosodiadau rhywiol ac aflonyddu tuag at fenywod sydd wedi'u gwreiddio mewn 

rhywiaeth a chasineb at fenywod. 

Gwelliant 2. Lesley Griffiths (Wrecsam) 

Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi yn ei le: 
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Yn credu bod y weithred o sbeicio yn drosedd lechwraidd sy'n tynnu urddas, 

hawliau a rhyddid person ac yn datgan yn glir mai hawl sylfaenol menywod yw 

teimlo'n ddiogel a byw'n rhydd. 

Yn datgan yn glir nad yw'r cyfrifoldeb ar ddioddefwyr troseddau o'r fath ond ar y 

cyflawnwyr a'r rhai sy'n gwybod am unigolion sy'n cyflawni'r troseddau hyn ac nad 

ydynt yn adrodd am y cyflawnwyr pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. 

Yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â'i gwaith ar drais yn erbyn 

menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a'r ffocws o'r newydd ar ddwyn 

cyflawnwyr i gyfrif. 

Yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol, yn 

enwedig y rhai yn economi'r nos, i adolygu a gweithredu'r holl opsiynau diogelwch 

posibl ar frys. 

Gwelliant 3. Siân Gwenllian (Arfon) 

Ychwanegu pwyntiau newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i: 

a) cefnogi mentrau sy'n herio agweddau diwylliannol sy'n caniatáu i ymosodiadau 

rhywiol ac aflonyddu ddigwydd;  

b) llunio strategaeth gynhwysfawr ar atal ymosodiadau rhywiol ac aflonyddu yn 

economi nos Cymru;  

c) gofyn am eglurder gan Lywodraeth y DU ar ei chynlluniau i ddosbarthu casineb 

at fenywod yn drosedd casineb, a fyddai'n annog pobl i roi gwybod am achosion o 

sbeicio ac yn galluogi categoreiddio troseddau'n well er mwyn deall maint y 

broblem.  

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth y DU i: 

a) gwella mecanweithiau a phrosesau adrodd ynghylch ymosodiadau ac aflonyddu 

rhywiol;  
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b) gwella'r gefnogaeth i ddioddefwyr sbeicio a mathau eraill o ymosodiadau ac 

aflonyddu rhywiol. 

6 Dadl Plaid Cymru – Pysgodfeydd a dyframaethu 

(60 munud) 

NDM7825 Siân Gwenllian (Arfon) 

Cynnig bod y Senedd: 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda rhanddeiliaid diwydiant i ddatblygu 

polisi pysgodfeydd a dyframaethu ymhellach, wedi'i ategu gan strategaeth sydd â 

chynaliadwyedd, buddsoddi ac ymgysylltu â'r diwydiant wrth ei wraidd. 

7 Cyfnod Pleidleisio 

  

8 Dadl Fer 

(30 munud) 

NDM7823 Janet Finch-Saunders (Aberconwy) 

Canolbwyntio ar ymladd llifogydd: archwilio opsiynau i gryfhau'r dull o leihau'r 

perygl o lifogydd a'r ymateb i lifogydd 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Senedd am 13.30, Dydd Mawrth, 16 Tachwedd 

2021 
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Y GWEINIDOG NEWID HINSAWDD

Cwestiynau Llafar a gy�wynwyd ar 03/11/2021 i'w hateb ar 10/11/2021
Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Janet Finch-Saunders Aberconwy

OQ57136 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fesurau lleihau carbon yng Nghymru?
1

Rhianon Passmore Islwyn

OQ57139 (e)  Tynnwyd yn ôl

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i warchod coedwigoedd yn Islwyn?
2

Paul Davies Preseli Sir Benfro

OQ57134 (e)

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddatblygu seilwaith gwyrdd ar draws
Sir Benfro?

3

Mark Isherwood Gogledd Cymru

OQ57133 (e)

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer effeithlonrwydd ynni
cynaliadwy yng Nghymru?

4

Rhys ab Owen Canol De Cymru

OQ57138 (e)

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith bosibl datganoli
rheolaeth dros Ystâd y Goron yng Nghymru ar ynni adnewyddadwy?

5

Delyth Jewell Dwyrain De Cymru

OQ57152 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol trafnidiaeth gyhoeddus yn
Nwyrain De Cymru?

6

Ce�n Campbell Canolbarth a Gorllewin Cymru

OQ57149 (w)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y fframwaith rheoleiddio cyfredol ar gyfer
plannu coed at ddibenion gwrthbwyso carbon?

7

Sioned Williams Gorllewin De Cymru

OQ57145 (w)8

Tudalen y pecyn 1

Eitem 1
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GWEINIDOG Y GYMRAEG AC ADDYSG

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch cynlluniau Llywodraeth Cymru i
ddatblygu’r system drafnidiaeth yng Ngorllewin De Cymru?

Laura Anne Jones Dwyrain De Cymru

OQ57130 (e)

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol i wella trafnidiaeth
gyhoeddus mewn ardaloedd gwledig?

9

Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd

OQ57150 (e)

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i greu mannau
naturiol newydd?

10

Jane Dodds Canolbarth a Gorllewin Cymru

OQ57160 (e)

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi terfynau newydd Sefydliad Iechyd y Byd 2021 ar
lygredd aer mewn cyfraith?

11

Buffy Williams Rhondda

OQ57153 (e)

Sut mae'r Llywodraeth yn bwriadu gostwng allyriadau fel rhan o gynllun Cymru
sero net?

12

Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd

OQ57154 (e)

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella addysgu hanesion a
phro�adau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn y cwricwlwm?

1

Joyce Watson Canolbarth a Gorllewin Cymru

OQ57157 (e)

Sut mae polisïau addysg y Gweinidog yn cyfrannu at darged sero net
Llywodraeth Cymru?

2

Gareth Davies Dyffryn Clwyd

OQ57141 (e)

Sut bydd rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif o fudd i ddisgyblion Dyffryn Clwyd?
3

Delyth Jewell Dwyrain De Cymru

OQ57151 (e)4

Tudalen y pecyn 2
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A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol addysg Gymraeg yn Nwyrain De
Cymru?

Janet Finch-Saunders Aberconwy

OQ57143 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddiogelu cymunedau Cymraeg?
5

Sam Rowlands Gogledd Cymru

OQ57147 (e)

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi
ynghylch hyrwyddo manteision addysgol prentisiaethau yng Ngogledd Cymru?

6

Rhun ap Iorwerth Ynys Môn

OQ57161 (w)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar gymwysterau TGAU a lefel A y �wyddyn
nesaf?

7

Vikki Howells Cwm Cynon

OQ57137 (e)

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen ysgolion yr 21ain
ganrif?

8

Mike Hedges Dwyrain Abertawe

OQ57128 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y telerau ac amodau ar gyfer athrawon
cy�enwi sy'n gweithio yng Nghymru?

9

Heledd Fychan Canol De Cymru

OQ57146 (w)

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg oed meithrin?
10

Sioned Williams Gorllewin De Cymru

OQ57144 (w)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch ymdrechion y Llywodraeth i gefnogi'r
Gymraeg yng Ngorllewin De Cymru?

11

Ce�n Campbell Canolbarth a Gorllewin Cymru

OQ57148 (w)

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau cy�enwad o athrawon Cymraeg
fel rhan o'r strategaeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

12

Tudalen y pecyn 3
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Tudalen y pecyn 4
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