
Agenda - Y Cyfarfod Llawn
Lleoliad y cyfarfod:
Y Siambr - Y Senedd
Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mercher, 28 Medi 2016
Amser y cyfarfod: 13.30

 

20(v2)  

1 Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
(45 munud)

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i 
Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

2 Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
(10 munud)

Gweld y Cwestiynau

3 Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu ar ddull gweithredu’r Pwyllgor o ran ei gylch gwaith, 
a sut y mae’n bwriadu ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru
(30 munud) 

4 Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)
(60 munud)

NDM6088

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/PlenaryItem.aspx?category=oral%20question&itemid=627&assembly=5&c=Oral%20Question
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/PlenaryItem.aspx?category=oral%20question&itemid=627&assembly=5&c=Oral%20Question
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=383


Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud penderfyniad i fynd i'r afael â TB buchol 
drwy ymrwymo i ddefnyddio'r dulliau mwyaf effeithiol o reoli a dileu TB buchol a 
sicrhau bod y profion a’r cyfyngiadau symud yn gymesur â statws y clefyd mewn 
ardal.

Cefnogwyd gan:

Angela Burns  (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Penfro)
Janet Finch-Saunders (Aberconwy)
Andrew RT Davies (Canol De Cymru)
Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)
Mark Isherwood (Gogledd Cymru)
Dafydd Elis-Thomas (Dwyfor-Meirionnydd)
David Melding (Canol De Cymru)
Russell George (Sir Drefaldwyn)
Nick Ramsay (Mynwy)
Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru)

5 Dadl Plaid Cymru
(30 munud)

NDM6103 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu y dylai Llywodraeth Cymru gadw’r fwrsariaeth nyrsio fel rhan o raglen 
ehangach i gynorthwyo rhagor o bobl o gefndiroedd incwm isel i gael gyrfaoedd 
yn GIG Cymru.

http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=145
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5048
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=425
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=2717


6 Dadl Plaid Cymru
(30 munud)

NDM6104 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y rhaglen Cefnogi Pobl yn cael ei 
hamddiffyn rhag unrhyw doriadau ariannol dros dymor y Cynulliad hwn.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1. Paul Davies (Preseli Sir Benfro)
 
Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

(a) sicrhau bod y rhaglen Cefnogi Pobl yn cael ei hamddiffyn rhag unrhyw 
doriadau ariannol dros dymor y Cynulliad hwn.

(b) sicrhau bod y gwasanaethau ataliol allweddol a ddarperir ochr yn ochr â'r 
rhaglen Cefnogi Pobl gan y gyllideb atal digartrefedd a'r cyllid pontio ar gyfer tai 
yn cael eu diogelu rhag unrhyw doriadau ariannol dros dymor y Cynulliad hwn, ac

(c) cydnabod bod y cyllid hwn yn helpu pobl i fyw'n annibynnol, yn achub 
bywydau, yn arbed arian i'r gwasanaethau statudol ac yn llwyfan ar gyfer 
ffynonellau ariannu eraill i gael eu defnyddio ar gyfer gwaith ataliol.

7 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig
(60 munud)

NDM6102 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu nad yw Rhaglen Lywodraethu Prif Weinidog Cymru yn ennyn yr hyder 
na'r manylion sydd eu hangen i wella cyfleoedd bywyd pobl mewn cymunedau 
ledled Cymru.

http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=2717
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=145
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=145


2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu sut y mae'n bwriadu cyflwyno ei 
Rhaglen Lywodraethu o fewn ei chyllideb.
 
'Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru'

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)
 
Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu bod Rhaglen yr Wrthblaid Plaid Cymru yn nodi agenda fwy uchelgeisiol a 
chynhwysfawr i Gymru yn ystod y Pumed Cynulliad.

'Rhaglen yr Wrthblaid'

8 Cyfnod pleidleisio
 

9 Dadl Fer
(30 munud)

NDM6105 Eluned Morgan (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Heriau i'r sector gofal yng Nghymru yn y dyfodol

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 4 Hydref 2016

http://gov.wales/about/programme-for-government/?lang=en
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=2717
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/plaid2016/pages/711/attachments/original/1473669675/Rhaglen_yr_Wrthblaid.pdf?1473669675
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=4970

