
 

 

Agenda - Y Cyfarfod Llawn 

Lleoliad y cyfarfod: 

Y Siambr - Y Senedd 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dydd Mercher, 16 Mawrth 2022 

Amser y cyfarfod: 13.30

  

60(v3)   
------ 

1 Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 

(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 Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 

(30 munud) 

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

Cwestiwn 2. 

 

Gweld y Cwestiynau 

3 Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd 

(30 munud) 

Gweld y Cwestiynau 

4 Cwestiynau Amserol 

(0 munud) 

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol 

5 Datganiadau 90 eiliad 

(5 munud)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------

https://cofnod.senedd.cymru/OrderPaper/OralQuestions/16-03-2022/
https://cofnod.senedd.cymru/OrderPaper/OralQuestions/16-03-2022/
https://cofnod.senedd.cymru/OrderPaper/OralQuestions/16-03-2022/


 

 

6 Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Janet Finch-Saunders 

(Aberconwy) - Cynllunio morol yng Nghymru 

(30 munud) 

NDM7896 Janet Finch-Saunders (Aberconwy)  

Cynnig bod y Senedd: 

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar gynllunio morol yng Nghymru. 

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai: 

a) gwneud darpariaethau ar gyfer polisïau a fyddai'n helpu i lywio lleoliad 

datblygiadau i ffwrdd o'r ardaloedd mwyaf sensitif o safbwynt ecolegol, lleihau'r 

effeithiau cronnol ar gynefinoedd a rhywogaethau sy'n agored i niwed, a rhoi mwy 

o sicrwydd i ddatblygwyr; 

b) creu dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i hwyluso'r gwaith o greu cynllun 

datblygu morol cenedlaethol, a'i adolygu o leiaf unwaith ym mhob Senedd; 

c) sefydlu meysydd adnoddau strategol ar gyfer ynni morol; 

d) cyhoeddi strategaeth ar gyfer gwrthdroi dirywiad adar môr; 

e) ei gwneud yn ofynnol i ffermydd gwynt ar y môr gynnwys adfer cynefinoedd 

gwely'r môr; strategaeth ar gyfer cynaeafu bwyd môr cynaliadwy o fewn ardal y 

fferm wynt a mesurau gwella amgylcheddol. 

7 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Y Lluoedd Arfog 

(60 munud) 

NDM7955 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)  

Cynnig bod y Senedd: 

1. Yn cydnabod gwasanaeth ac aberth pobl o Gymru yn lluoedd arfog y DU. 

2. Yn mynegi diolch i bersonél presennol a chyn-aelodau'r lluoedd arfog am eu 

cyfraniad i gymdeithas yng Nghymru. 

3. Yn croesawu penodiad Cyrnol James Phillips fel Comisiynydd Cyn-filwyr cyntaf 

Cymru; 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda'r Comisiynydd Cyn-filwyr a 

Llywodraeth y DU i sicrhau bod cyfamod y lluoedd arfog yn cael ei gynnal yng 

Nghymru. 

https://senedd.cymru/pobl/212
https://senedd.cymru/pobl/171


 

 

5. Yn credu y dylai adroddiadau blynyddol cyfamod lluoedd arfog Llywodraeth 

Cymru gael eu hystyried gan un o bwyllgorau priodol y Senedd. 

8 Dadl Plaid Cymru - Yr argyfwng costau byw - yr effaith ar 

ysgolion a phlant 

(60 munud) 

NDM7954 Sian Gwenllian (Arfon)  

Cynnig bod y Senedd: 

1. Yn nodi bod yr argyfwng costau byw yn cael effaith benodol ar ysgolion a 

phlant. 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu'r ymdrechion i sicrhau bod mesurau i 

gefnogi plant o gefndiroedd difreintiedig mewn ysgolion yn cael eu gweithredu 

mor effeithiol â phosibl drwy: 

a) adolygu effeithiolrwydd canllawiau statudol ar bolisïau gwisg ysgol er mwyn 

sicrhau fforddiadwyedd cyson ledled Cymru; 

b) cymryd camau brys i sicrhau nad yw dyled prydau ysgol yn cael effaith 

negyddol ar ddisgyblion; 

c) gwella sut y cyfeirir at y grant datblygu disgyblion – mynediad;  

d) gweithio tuag at gofrestru pobl ar gyfer yr holl bethau y gallant hawlio 

amdanynt yn awtomatig i gynyddu'r nifer sy'n manteisio arnynt a sicrhau eu bod 

yn gwneud y gorau o incwm; 

e) darparu cymorth pellach i ysgolion i ddarparu teithiau a gweithgareddau 

cynhwysol i bawb a sicrhau arferion cyson ledled Cymru. 

Cyflwynwyd y gwelliant canlynol: 

Gwelliant 1 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd) 

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ôl is-bwynt 2(a) ac ailrifo yn unol â hynny: 

https://senedd.cymru/pobl/4981
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=171


 

 

'sicrhau nad yw symud i brydau ysgol am ddim cyffredinol yn cael effaith 

negyddol ar unrhyw blant yng Nghymru a fyddai wedi cael cyllid neu gymorth 

ychwanegol' 

9 Cyfnod pleidleisio 

  

10 Dadl Fer 

(30 munud) 

NDM7947 Gareth Davies (Dyffryn Clwyd)  

Adfer ein trefi glan môr i'w hen ogoniant: tasg angenrheidiol neu amhosibl? 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Senedd am 13.30, Dydd Mawrth, 22 Mawrth 2022 

https://senedd.cymru/pobl/gareth-davies-ms/


Y GWEINIDOG CYFIAWNDER CYMDEITHASOL

Cwestiynau Llafar a gy�wynwyd ar 09/03/2022 i'w hateb ar
16/03/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Mark Isherwood Gogledd Cymru

OQ57781 (e)

Sut mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru?

1

Alun Davies Blaenau Gwent

OQ57805 (e)

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am fentrau Llywodraeth Cymru i gynorthwyo

aelwydydd gyda'r cynnydd parhaus mewn costau byw?

2

Sioned Williams Gorllewin De Cymru

OQ57787 (w)

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith yr argyfwng costau byw

ar blant?

3

Luke Fletcher Gorllewin De Cymru

OQ57799 (e)

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd tuag at

system les i Gymru?

4

Rhys ab Owen Canol De Cymru

OQ57779 (e)

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael yn ddiweddar gyda'r

Weinyddiaeth Gy�awnder ynghylch sefydlu'r ganolfan breswyl gyntaf i

fenywod yng Nghymru?

5

Sarah Murphy Pen-y-Bont ar Ogwr

OQ57783 (e)

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o gynigion Llywodraeth y DU i

ddisodli Deddf Hawliau Dynol 1998?

6

Carolyn Thomas Gogledd Cymru

OQ57793 (e)7

Tudalen y pecyn 1

Eitem 1

https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=157
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=225
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=8670
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=8634
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=8625
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=8594
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=5143


CWNSLER CYFFREDINOL A GWEINIDOG Y CYFANSODDIAD

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog y Gymraeg

ac Addysg ynghylch mesurau i gefnogi myfyrwyr anabl i gael mynediad at

addysg uwch?

John Grif�ths Dwyrain Casnewydd

OQ57801 (e)

Pa bolisïau y mae Llywodraeth Cymru yn eu dilyn i gefnogi'r rhai mwyaf

agored i niwed drwy'r argyfwng costau byw?

8

Delyth Jewell Dwyrain De Cymru

OQ57798 (e)

Pa fesurau diogelu sydd ar waith i sicrhau na wahaniaethir yn erbyn myfyrwyr

rhyngwladol wrth iddynt ymgeisio am swyddi yng Nghymru?

9

Mabon ap Gwynfor Dwyfor Meirionnydd

OQ57804 (w)

Pa gymorth sydd ar gael i fynd i'r afael â thlodi tanwydd yn Nwyfor

Meirionnydd?

10

Mike Hedges Dwyrain Abertawe

OQ57776 (e)

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o faint o staff cyrff a ariennir gan

Lywodraeth Cymru sy'n cael eu cy�ogi ar lai na'r cy�og byw go iawn?

11

Jenny Rathbone Canol Caerdydd

OQ57797 (e)

Pa drafodaeth y mae'r Gweinidog wedi'i chael gyda Swyddfa'r Post ynghylch

sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad digonol at wasanaethau?

12

Rhys ab Owen Canol De Cymru

OQ57785 (e)

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y newidiadau

arfaethedig i Ddeddf Hawliau Dynol 1998 ar setliad datganoli Cymru?

1

Alun Davies Blaenau Gwent

OQ57802 (e)2

Tudalen y pecyn 2

https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=153
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=5207
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=269
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=332
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=241
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=8625
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=225


COMISIWN Y SENEDD

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru

ynghylch unrhyw gymorth y gall ei roi i ymchwiliad y Llys Troseddol

Rhyngwladol i droseddau rhyfel y tybir bod lluoedd Rwsia wedi'u cy�awni yn

Wcráin?

Jack Sargeant Alun a Glannau Dyfrdwy

OQ57789 (e)

Pa sgyrsiau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU i

sicrhau nad yw trigolion Cymru yn wynebu rhwystrau i gy�awnder?

3

Rhys ab Owen Canol De Cymru

OQ57784 (e)

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda'r Awdurdod

Rheoleiddio Cyfreithwyr a Chymdeithas y Cyfreithwyr ar y cynnig gan yr

Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr i gau'r gronfa indemniad cyfreithwyr?

4

Delyth Jewell Dwyrain De Cymru

OQ57796 (e)

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru

ynghylch ai Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU sydd â'r pŵer i gyhoeddi

canllawiau gweithio gartref mewn perthynas â COVID-19 yng Nghymru?

5

Jane Dodds Canolbarth a Gorllewin Cymru

OQ57782 (e)

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru

ar ei phwerau mewn perthynas ag ehangu pwll glo Aberpergwm?

6

Peredur Owen Grif�ths Dwyrain De Cymru

OQ57803 (w)

Pa gamau y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i sicrhau bod y Senedd yn hygyrch

i bobl ddall a phobl â golwg rhannol?

1

Andrew R.T. Davies Canol De Cymru

OQ57786 (e)

A wnaiff y Comisiwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf am �oamrywiaeth ar ystâd y

Senedd?

2

Delyth Jewell Dwyrain De Cymru

OQ57794 (w)3

Tudalen y pecyn 3

https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=6571
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=8625
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=5207
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=4983
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=8579
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=143
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=5207


Pa gefnogaeth iechyd meddwl y mae'r Comisiwn yn ei darparu i'w staff?

Jack Sargeant Alun a Glannau Dyfrdwy

OQ57792 (w) Datganodd yr Aelod fuddiant

A wnaiff y Comisiwn ddatganiad ar sut mae'n annog cyfranogiad y cyhoedd

ym mhwyllgorau'r Senedd?

4

Peter Fox Mynwy

OQ57807 (e)

Pa asesiad y mae'r Comisiwn wedi'i wneud o effaith y sancsiynau economaidd

ar Rwsia ar gronfeydd pensiwn staff ac Aelodau?

5

Tudalen y pecyn 4

https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=6571
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=4787
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