
 

 

Agenda - Y Cyfarfod Llawn 

Lleoliad y cyfarfod: 

Y Siambr - Y Senedd 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dydd Mercher, 15 Rhagfyr 2021 

Amser y cyfarfod: 13.30

  

41(v4)   
------ 

Cynhelir y cyfarfod hwn drwy gynhadledd fideo. 

Mae'r Llywydd yn hysbysu, yn unol â Rheol Sefydlog 34.15, fod y cyhoedd wedi eu 

gwahardd rhag bod yn bresennol yn y Cyfarfod Llawn hwn, fel sy'n ofynnol er 

mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod yn parhau i gael ei ddarlledu'n 

fyw a bydd cofnod o'r trafodion yn cael ei gyhoeddi yn y ffordd arferol. 

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 

(0 munud) 

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol. 

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

(5 munud)  

5 Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Trothwy llofnodion deisebau 

(5 munud) 

NDM7868 Elin Jones (Ceredigion) 

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2: 

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Trothwy 

llofnodion deisebau’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Rhagfyr 2021; ac 

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 23, fel y nodir yn Atodiad A 

adroddiad y Pwyllgor Busnes. 

6 Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) – Y broses cydsyniad 

deddfwriaethol 

(60 munud) 

NDM7843 

Rhys ab Owen (Canol De Cymru) 

Alun Davies (Blaenau Gwent) 

Heledd Fychan (Canol De Cymru) 

Jane Dodds (Canolbarth a Gorllewin Cymru) 

Cynnig bod y Senedd: 

1. Yn nodi'r cynnydd yn nifer y cynigion cydsyniad deddfwriaethol sy'n cael eu 

cyflwyno i'r Senedd. 

2. Yn cydnabod bod hyn o ganlyniad i Weinidogion Cymru yn ceisio defnyddio 

deddfwriaeth Senedd y DU i roi deddfwriaeth Llywodraeth Cymru mewn grym a 

Llywodraeth y DU yn ceisio diystyru ein democratiaeth, erydu'r setliad datganoli a 

lleihau pwerau'r Senedd. 

https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=162
https://senedd.cymru/media/pe4fydb2/cr-ld14726-w.pdf
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=8625
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=225
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=426
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=4983


 

 

3. Yn credu y dylai'r Senedd roi holl ddeddfwriaeth sylfaenol sylweddol ac 

arwyddocaol mewn grym yn hytrach na gwneud hynny drwy'r broses cynigion 

cydsyniad deddfwriaethol. 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i: 

a) weithio gyda Phwyllgor Busnes y Senedd i adolygu'r broses ar gyfer cynigion 

cydsyniad deddfwriaethol er mwyn sicrhau ei bod yn addas i'r diben; 

b) egluro egwyddorion pryd y defnyddir cynigion cydsyniad deddfwriaethol; 

c) gweithio gyda'r Llywydd i ofyn am adolygiad brys o'r effaith ar y setliad 

datganoli a phwerau'r Senedd o ganlyniad i ddeddfwriaeth y DU. 

Cefnogwyr: 

Luke Fletcher (Gorllewin De Cymru) 

7 Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad ar y Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol rhwng 

Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru 

(30 munud) 

NDM7870 Huw Irranca-Davies (Ogwr) 

Cynnig bod yn Senedd: 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, 

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth 

Cymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Tachwedd 2021. 

8 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig – Ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i 

bandemig COVID-19 yng Nghymru 

(60 munud) 

NDM7871 Darren Millar (Gorllewin Clwyd) 

Cynnig bod y Senedd: 

https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=8634
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=5053
https://senedd.cymru/media/gnvhx3vx/cr-ld14674-w.pdf
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=171


 

 

1. Yn cefnogi ymgyrch COVID-19 Bereaved Families for Justice Cymru ar gyfer 

ymchwiliad cyhoeddus sy'n benodol i Gymru i'r ffordd y mae Llywodraeth 

Cymru wedi ymdrin â phandemig COVID-19. 

2. Yn croesawu galwadau Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru am ymchwiliad COVID-19 

sy'n benodol i Gymru. 

3. Yn nodi y bydd ymchwiliad COVID-19 a arweinir gan farnwr yn cael ei sefydlu 

erbyn diwedd y flwyddyn yn yr Alban. 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gomisiynu ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i 

bandemig COVID-19 yng Nghymru. 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn: 

Gwelliant 1. Lesley Griffiths (Wrecsam) 

Dileu popeth a rhoi yn ei le: 

Cynnig bod y Senedd: 

1. Yn nodi: 

a) cyfarfodydd Prif Weinidog Cymru ag aelodau grŵp COVID-19 Bereaved Families 

for Justice Cymru; 

b) ymchwiliad ar draws y DU ynghylch y pandemig a fydd yn ystyried y 

penderfyniadau a wnaed a’r camau a gafodd eu cymryd gan ac o fewn y pedair 

gwlad; 

c) bydd ymchwiliad COVID-19 o dan arweiniad barnwr yn cael ei sefydlu erbyn 

diwedd y flwyddyn yn yr Alban. 

2. Yn croesawu’r sicrwydd gan y Prif Weinidog y bydd ymchwiliad y DU yn cynnwys 

sylw priodol i Gymru. 

9 Cyfnod Pleidleisio 

  

10 Dadl Fer 

(30 munud) 

https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=154


 

 

NDM7869 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) 

Datblygu economi dinas-ranbarth Bae Abertawe 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Senedd am 13.30, Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2022 

https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=332
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Y GWEINIDOG CYLLID A LLYWODRAETH LEOL

Cwestiynau Llafar a gy�wynwyd ar 08/12/2021 i'w hateb ar 15/12/2021
Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Huw Irranca-Davies Ogwr

OQ57354 (e)

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i alluogi Llywodraeth Cymru ac
awdurdodau lleol i fuddsoddi'n weithredol mewn cynhyrchu ynni ac
effeithlonrwydd ynni wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio newid hinsawdd?

1

Mike Hedges Dwyrain Abertawe

OQ57348 (e)

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am effeithiolrwydd y cynllun
buddsoddi i arbed?

2

Sam Rowlands Gogledd Cymru

OQ57372 (e)

Pa gymorth ariannol y bydd y Gweinidog yn ei roi i awdurdodau lleol i'w galluogi i
ddarparu gwasanaethau dros �soedd y gaeaf?

3

Paul Davies Preseli Sir Benfro

OQ57351 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi caffael Llywodraeth Cymru yn y sector
cyhoeddus?

4

Joel James Canol De Cymru

OQ57366 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl clercod cynghorau cymuned?
5

Natasha Asghar Dwyrain De Cymru

OQ57381 (e)

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i ddarparu cyfarpar diogelu personol wrth
ddyrannu cyllid i'r portffolio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol?

6

John Grif�ths Dwyrain Casnewydd

OQ57378 (e)

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i ddarparu gwasanaethau cam-drin
domestig wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio cy�awnder cymdeithasol?

7

Tudalen y pecyn 1

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

Jenny Rathbone Canol Caerdydd

OQ57376 (e)

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud ynghylch i ba raddau y mae
awdurdodau lleol wedi croesawu byrddau gwasanaethau cyhoeddus fel ffordd o
sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu darparu'n fwy effeithlon?

8

Peredur Owen Grif�ths Dwyrain De Cymru

OQ57379 (e)

Pa gymorth ariannol y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i awdurdodau lleol yn
Nwyrain De Cymru i'w galluogi i ddarparu gwasanaethau yn ystod y pandemig?

9

Vikki Howells Cwm Cynon

OQ57363 (e)

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i ariannu mentrau i adfywio canol tre� yn y
dyfodol wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio newid hinsawdd?

10

Peter Fox Mynwy

OQ57380 (e)  Datganodd yr Aelod fuddiant

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i gefnogi awdurdodau lleol i gynyddu
bioamrywiaeth wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio newid hinsawdd?

11

Gareth Davies Dyffryn Clwyd

OQ57375 (e)

A yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw asesiad o effeithiolrwydd byrddau
gwasanaethau cyhoeddus o ran ysgogi gwelliannau i wasanaethau cyhoeddus
yng Nghymru?

12

Russell George Sir Drefaldwyn

OQ57349 (e)

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cyfathrebu â ffermwyr ynghylch sefyllfaoedd
posibl lle ceir achosion o TB?

1

Sam Rowlands Gogledd Cymru

OQ57373 (e)

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i hyrwyddo bwyd a diod o
Ogledd Cymru?

2

Tudalen y pecyn 2
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Vikki Howells Cwm Cynon

OQ57362 (e)

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith penderfyniad Cyfoeth
Naturiol Cymru i wahardd hela trywydd ar ei dir ar les anifeiliaid?

3

He�n David Caerffili

OQ57387 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i
arallgyfeirio ar ffermydd?

4

Rhianon Passmore Islwyn

OQ57364 (e)

Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella lles anifeiliaid?
5

Altaf Hussain Gorllewin De Cymru

OQ57357 (e)

Pa gynlluniau sydd gan y Llywodraeth i wella lles anifeiliaid mewn lladd-dai?
6

Jane Dodds Canolbarth a Gorllewin Cymru

OQ57370 (e)

Sut mae'r Llywodraeth yn cefnogi ailgartrefu cŵn?
7

Joyce Watson Canolbarth a Gorllewin Cymru

OQ57365 (e)

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu addewid
Llywodraeth Cymru i gyfyngu ar y defnydd o gewyll ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu
ffermio?

8

Joel James Canol De Cymru

OQ57369 (e)

Pa fesurau y mae'r Llywodraeth wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod cadwyni
cy�enwi amaethyddol yn eco-gyfeillgar ac yn gynaliadwy?

9

Sioned Williams Gorllewin De Cymru

OQ57367 (e)

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael ag anffur�o
anghyfreithlon fel tocio clustiau cŵn mewn lleoliadau domestig?

10

Huw Irranca-Davies Ogwr

OQ57353 (e)11

Tudalen y pecyn 3
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Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i leihau effaith llygredd amaethyddol
ar ansawdd afonydd a dyfrffyrdd Cymru?

Natasha Asghar Dwyrain De Cymru

OQ57368 (e)

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen dileu TB
Llywodraeth Cymru?

12

Tudalen y pecyn 4
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