
 

 

Agenda - Y Cyfarfod Llawn 

Lleoliad y cyfarfod: 

Y Siambr - Y Senedd 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dydd Mawrth, 14 Mawrth 2023 

Amser y cyfarfod: 13.30

  

127(v3)   
------ 

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

eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo. 

1 Cwestiynau i'r Prif Weinidog 

(45 munud) 

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r 

Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2. 

Gweld y Cwestiynau 

2 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 

(30 munud) 

Gweld y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 

3 Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd 

(45 munud) 

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

Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2. 

Gweld y Cwestiynau 

4 Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg 

(45 munud) 

https://cofnod.senedd.cymru/OrderPaper/OralQuestions/14-03-2023/
https://senedd.cymru/archif/datganiadau-busnes/14-03-2023-datganiad-a-chyhoeddiad-busnes/
https://cofnod.senedd.cymru/OrderPaper/OralQuestions/14-03-2023/


 

 

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

Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2. 

Gweld y Cwestiynau 

5 Cwestiynau Amserol 

(0 munud) 

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol. 

6 Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: 

Diwygio Deintyddiaeth 

(45 munud)  

7 Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) 

(Cymru) 2023 - TYNNWYD YN ÔL 

(0 munud)  

8 Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a 

Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) - GOHIRIWYD TAN 21 MAWRTH 

(0 munud)  

9 Dadl: Ail Gyllideb Atodol 2022-23 

(15 munud) 

NDM8206 Lesley Griffiths (Wrecsam)  

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 20.30, yn cymeradwyo'r Ail 

Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022-23 a osodwyd yn y Swyddfa 

Gyflwyno ddydd Mawrth, 14 Chwefror 2023. 

Troednodyn: 

Yn unol â'r darpariaethau perthnasol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol 

Sefydlog 20, mae'r Gyllideb Atodol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol: 

(i)     y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf 

Llywodraeth Cymru; 

https://cofnod.senedd.cymru/OrderPaper/OralQuestions/14-03-2023/
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=154
https://senedd.cymru/media/2ajhh5mf/gen-ld15672-w.pdf


 

 

(ii)    yr adnoddau y cytunwyd arnynt gan y Trysorlys ar gyfer cyllideb bloc Cymru 

yn y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi; 

(iii)   cysoniad rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd ar gyfer cyllideb bloc Cymru gan 

y Trysorlys a'r adnoddau yr awdurdodir eu defnyddio yn y cynnig; 

(iv)  cysoniad rhwng y symiau amcangyfrifol sydd i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru 

gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau yr awdurdodir eu talu o'r Gronfa yn y 

cynnig; 

(v)   cysoniad rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r 

Ddeddf a'r symiau yr awdurdodir eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 

125(1)(c); a 

(vi)  manylion am unrhyw newidiadau i’r wybodaeth a ddarparwyd yn unol â 

Rheolau Sefydlog 20.7 – 20.7B ar gyfer y gyllideb ddrafft, fel y nodwyd yn y 

protocol y cytunwyd arno o dan Reol Sefydlog 20.1A. 

Mae'r wybodaeth ychwanegol isod wedi'i darparu i'r Aelodau: 

- nodyn yn egluro'r prif wahaniaethau rhwng y cynllun hwn a'r rhai blaenorol. 

Dogfen Ategol 

Adroddiad Pwyllgor y Llywydd: Amcangyfrif Atodol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 

2022-23 

10 Dadl: Cyfnod 4 y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael 

Cyhoeddus (Cymru) 

(15 munud) 

NDM8222 Hannah Blythyn (Delyn) 

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47: 

Yn cymeradwyo Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru), fel y'i diwygiwyd yng 

nghyfnod 3 

11 Cyfnod pleidleisio 

  

https://senedd.cymru/media/5pqjj2w1/cr-ld15702-w.pdf
https://senedd.cymru/media/5pqjj2w1/cr-ld15702-w.pdf
https://busnes.senedd.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=5112
https://busnes.senedd.cymru/documents/s134733/Bil%20Partneriaeth%20Gymdeithasol%20a%20Chaffael%20Cyhoeddus%20Cymru,%20fel%20yi%20diwygiwd%20yng%20nghyfnod%203.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s134733/Bil%20Partneriaeth%20Gymdeithasol%20a%20Chaffael%20Cyhoeddus%20Cymru,%20fel%20yi%20diwygiwd%20yng%20nghyfnod%203.pdf


 

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Senedd am 13.30, Dydd Mawrth, 21 Mawrth 2023 


