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(301)v3 

1 Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
(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

2 Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
(15 munud)

Gweld y Cwestiynau

3 Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad
(0 munud)

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

4 Cynnig i ddirymu Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) (Diwygio) 
2015
(30 munud)

NNDM5872 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.2:

Yn cytuno bod Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) (Diwygio) 2015, a osodwyd 
gerbron y Cynulliad ar 12 Hydref 2015, yn cael ei ddirymu.

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

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/pages/plenaryitem.aspx?category=oral%20question&itemid=586&assembly=4&c=Oral%20Question
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/pages/plenaryitem.aspx?category=oral%20question&itemid=586&assembly=4&c=Oral%20Question


5 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig
(60 munud)

NDM5888 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn gresynu at y ffaith bod lefelau sbwriel, cŵn yn baeddu, tipio anghyfreithlon 
a graffiti yn parhau i fod yn bla ar lawer o gymunedau lleol ledled Cymru;

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag awdurdodau lleol i edrych ar 
gynyddu cosbau ar gyfer troseddau amgylcheddol; a

3. Yn cydnabod y rôl y gall ailgylchu ei chwarae yn y broses o leihau gwastraff a 
sicrhau cymunedau glanach ledled Cymru ac yn annog Llywodraeth Cymru i 
edrych ar atebion arloesol i hybu ailgylchu ymhellach.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnwys pwynt 2 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

Yn nodi y gall awdurdodau lleol waethygu'r sefyllfa hon drwy godi tâl ar gyfer 
casglu gwastraff swmpus a chau canolfannau ailgylchu.

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Mewnosod ar ddiwedd pwynt 2:

'gan gynnwys dirwyon yn y fan a'r lle er mwyn glanhau ein strydoedd a'n 
ardaloedd gwledig.'

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ym mhwynt 3, cyn 'ymhellach' mewnosod:

', trwsio ac ailddefnyddio'

Gwelliant 4 - Elin Jones (Ceredigion)



Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno cynllun dychwelyd blaendal ar gyfer 
cynwysyddion plastig a gwydr a chaniau diod yng Nghymru.

6 Dadl Plaid Cymru
(60 munud)

NDM5890 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r angen i gryfhau perfformiad economi gogledd Cymru;

2. Yn cydnabod yr angen i ddatblygu gogledd Cymru fel pwerdy economaidd ochr 
yn ochr â phwerdy gogledd Lloegr a gan gydweithio gydag ef er mwyn hyrwyddo 
gweithgarwch economaidd trawsffiniol;

3. Yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddiad seilwaith i hyrwyddo'r economi, yn 
galw am raglen barhaus o welliannau i goridor yr A55 ac yn galw ar Lywodraeth 
Cymru i barhau i gefnogi trydaneiddio rheilffordd arfordir gogledd Cymru; a

4. Yn credu bod yn rhaid i fasnachfraint ddatganoledig nesaf Cymru barhau i 
gynnwys llwybrau i ogledd-orllewin Lloegr.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Mewnosod ar ddiwedd pwynt 3:

'i wella'r potensial ar gyfer cludo teithwyr a nwyddau ar reilffyrdd.'

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Mewnosod ar ddiwedd pwynt 4:

'a diogelu cysylltiadau rheilffordd â Birmingham.'

Gwelliant 3 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)



Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn croesawu cydnabyddiaeth Llywodraeth y DU bod gogledd Cymru yn rhan 
ganolog o brosiect pwerdy'r gogledd.

Gwelliant 4 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y ffaith nad oes gan Lywodraeth Cymru strategaeth glir sy'n anelu 
at sicrhau bod gogledd Cymru yn elwa ar yr holl fanteision posibl y mae prosiect 
pwerdy'r gogledd yn eu cynnig.

Gwelliant 5 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu y byddai penodi Gweinidog Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb 
dynodedig ar gyfer gogledd Cymru yn chwarae rôl hollbwysig o ran gwella 
perfformiad economaidd y rhanbarth.

Gwelliant 6 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi â phryder y sylwadau gan gadeirydd Siambr Fasnach Gogledd Cymru, a 
ddywedodd fod Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio gormod ar Gaerdydd.

'North Wales: Chamber boss Richard Thomas calls for devolution debate' (Saesneg 
yn unig)

7 Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
(60 munud)

NDM5889 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau cytundeb byd-eang ar gytuniad newid 
hinsawdd yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer 

http://www.newsnorthwales.co.uk/business/150564/north-wales-chamber-boss-richard-thomas-calls-for-devolution-debate.aspx


2015 ym Mharis, i sicrhau bod yr amcan y cytunwyd arno yn rhyngwladol o 
gyfyngu ar gyfartaledd y cynnydd mewn tymheredd byd-eang i lai na dwy radd 
Celsius yn aros o fewn cyrraedd; a

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain gydag uchelgais drwy osod targed ym 
Mil yr Amgylchedd (Cymru) ar gyfer gostyngiad o 100 y cant mewn nwyon tŷ 
gwydr erbyn 2050.

‘Bil yr Amgylchedd (Cymru)’

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Dileu pwynt 2.

Gwelliant 2 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y ffaith nad yw Llywodraeth Cymru ar y trywydd iawn i gyrraedd ei 
thargedau newid hinsawdd ar gyfer 2020.

Gwelliant 3 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflymu ei gwaith cynllunio economi carbon isel ar 
gyfer Cymru, i ddarparu swyddi gwyrdd ar gyfer y dyfodol.

Gwelliant 4 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn cydnabod pwysigrwydd monitro allyriadau carbon blynyddol.

Gwelliant 5 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld10201/pri-ld10201-w.pdf


Yn nodi'r rôl y gall ôl-osod eiddo hŷn ei chwarae o ran bodloni'r targedau lleihau 
allyriadau carbon.

Gwelliant 6 - Elin Jones (Ceredigion)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gryfhau rheoliadau adeiladu a uwchraddio ei 
rhaglen ôl-osod yn sylweddol er mwyn torri allyriadau, helpu i fynd i'r afael â 
thlodi tanwydd a chreu swyddi.

8 Cyfnod pleidleisio
 

9 Dadl Fer
(30 munud)

NDM5887 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Pentecostiaeth yng Nghymru: Pam ddylai Cymru wneud mwy i ddathlu ei 
threftadaeth gyfoethog Pentecostaidd.

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 1 Rhagfyr 
2015



Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 18 Tachwedd 
2015 i'w hateb ar 25 Tachwedd 2015

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.
(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r 
Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

Gofyn i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

1. Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  Pa fesurau y mae'r Gweinidog yn 
eu cyflwyno i wella'r seilwaith trafnidiaeth yng Nghanol De Cymru? 
OAQ(4)0641(EST)

2. Keith Davies (Llanelli): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf 
am waith rhanbarth dinas bae Abertawe? OAQ(4)0652(EST)

3. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): A wnaiff y Gweinidog ddarparu'r 
wybodaeth ddiweddaraf am y broses a'r amserlenni ar gyfer dyfarnu 
masnachfraint rheilffyrdd newydd Cymru a'r Gororau? OAQ(4)0646(EST)

4. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Beth y mae 
Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella economi gorllewin Cymru? 
OAQ(4)0644(EST)

5. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa gynlluniau sydd gan 
Llywodraeth Cymru i adolygu effeithiolrwydd ei pholisi ar ardaloedd menter? 
OAQ(4)0637(EST)

6. Alun Ffred Jones (Arfon): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddyfodol 
asiantaethau cefnffyrdd yng Nghymru? OAQ(4)0650(EST)W

7. Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am 
gynnydd tuag at weithredu'r cynllun gweithredu ar dwristiaeth cred? 
OAQ(4)0638(EST)

8. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa 
gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella economi gorllewin 
Cymru? OAQ(4)0639(EST)

9. Christine Chapman (Cwm Cynon): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru 
yn eu cymryd i wella trafnidiaeth yng Nghwm Cynon? OAQ(4)0651(EST)

10. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y 
Gweinidog ddatganiad am y seilwaith ffyrdd yng ngorllewin Nghymru? 
OAQ(4)0645(EST)

Tudalen y pecyn 1

Eitem 1



11. William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu ei 
hystyriaeth o'r sectorau busnes a gwmpesir gan gwmnïau Wales Fast Growth 
50 ar gyfer 2015? OAQ(4)0642(EST)

12. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru) A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am 
wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru? OAQ(4)0648(EST)W

13. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y 
gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau twristiaeth? OAQ(4)0649(EST)W

14. John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad 
am bolisi Llywodraeth Cymru ar weithio gyda chwmnïau angori yng Nghymru? 
OAQ(4)0653(EST)

15. Sandy Mewies (Delyn): A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am pa gynnydd sy'n cael ei wneud tuag at wella gwasanaethau 
rheilffyrdd yng ngogledd Cymru? OAQ(4)0647(EST)

Gofyn i'r Cwnsler Cyffredinol

1. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y 
mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cynnal gydag aelodau o'r proffesiwn 
cyfreithiol ynglŷn ag effaith taliadau llys newydd ar fynediad i gyfiawnder? 
OAQ(4)0088(CG)W

2. Mick Antoniw (Pontypridd): Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler 
Cyffredinol yn ei ddarparu i Lywodraeth Cymru ynghylch y goblygiadau Bil 
drafft Cymru ar gyfer deddfwriaeth gydraddoldeb ddatganoledig? 
OAQ(4)0086(CG)

3. Mick Antoniw (Pontypridd): Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol 
wedi'u cynnal gydag aelodau o'r proffesiwn cyfreithiol ynglŷn â chynigion i 
ddiddymu Deddf Hawliau Dynol 1998? OAQ(4)0087(CG)

4. Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y 
mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cynnal gyda swyddogion eraill y gyfraith am 
y Bil drafft Cymru? OAQ(4)0085(CG)W

Tudalen y pecyn 2
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