
 

Agenda - Y Cyfarfod Llawn 

Lleoliad y cyfarfod: 

Y Siambr - Y Senedd 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dydd Mercher, 15 Chwefror 2017 

Amser y cyfarfod: 13.30

  

52(v3)   

1 Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth 

Leol 

(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 

(30 munud) 

 

Gweld y cwestiynau 

 

3 Datganiadau 90 Eiliad 

(5 munud)  

 

4 Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu: Y Darlun Mawr, Safbwyntiau cychwynnol ar ddarlledu 

yng Nghymru 

(30 munud)  

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

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/PlenaryItem.aspx?category=oral%20question&itemid=659&assembly=5&c=Oral%20Question
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/pages/plenaryitem.aspx?category=oral%20question&itemid=659&assembly=5&c=Oral%20Question


5 Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau ar ei waith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Trais yn 

erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 

2015 

(60 munud) 

 

NDM6239 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): 

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 

yr Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 12 

Rhagfyr 2016. 

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i'r 

adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Chwefror 2017. 

 

6 Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) 

(60 munud) 

 

NDM6204  

Hannah Blythyn (Delyn) 

Jeremy Miles (Castell-nedd) 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) 

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr) 

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

 

1. Yn nodi bod mis Chwefror yn Fis Hanes LGBT, ac yn gyfle blynyddol i hyrwyddo 

amrywiaeth a chydraddoldeb ledled Cymru. 

 

2. Yn nodi ymhellach gyfraniad pobl LGBT a mwy i'n cymunedau a'n gwlad. 

 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld10863/cr-ld10863%20-%20w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld10923/gen-ld10923-w.pdf


3. Yn cydnabod y rôl a chwaraeir gan eiconau a chyfeillion LGBT yng Nghymru, fel 

y dangosir gan yr arddangosfa eiconau a chyfeillion LGBT yn y Senedd y mis hwn.  

 

4. Yn croesawu'r cynnydd a wnaed yn y degawdau diwethaf o ran derbyn LGBT ac 

o ran eu hawliau. 

 

5. Yn credu bod angen bod yn effro i sicrhau bod hawliau LGBT a mwy yn cael eu 

diogelu.  

 

6. Yn cymryd yr awenau o ran parhau i hybu cydraddoldeb a herio gwahaniaethu 

ac anghydfod, gan sicrhau bod Cymru yn genedl groesawgar i bobl LGBT a mwy. 

 

7 Dadl Plaid Cymru 

(60 munud) 

 

NDM6240 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn) 

  

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

  

1. Yn cydnabod pa mor bwysig i unigolion a busnesau pob cymuned yng Nghymru 

yw cyngor ariannol a gwasanaethau bancio sy'n hawdd cael gafael arnynt. 

 

2. Yn gresynu bod canghennau banciau a chymdeithasau adeiladu yn cau mewn 

cymunedau ledled Cymru. 

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i: 

 

i) archwilio pob opsiwn ar frys er mwyn diwallu anghenion ariannol unigolion a 

busnesau yng Nghymru; a 

 

ii) archwilio'r camau deddfwriaethol a rheoleiddiol angenrheidiol i sefydlu 

modelau amgen o ddarparu gwasanaethau bancio, gan gynnwys Banc Pobl Cymru 

tebyg i'r banciau cynilo lleol. 

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn: 

Gwelliant 1. Jane Hutt (Bro Morgannwg): 

http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=2717
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=156


Dileu pwynt 3 a rhoi yn ei le: 

Yn croesawu gwaith Llywodraeth Cymru wrth hyrwyddo cynhwysiant ariannol, gan 

gynnwys cymorth ar gyfer gwasanaethau cynghori ac undebau credyd, a'r 

uchelgeisiau a ddisgrifir yn Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 2016 ar gyfer 

system ariannol yng Nghymru sy'n gynhwysfawr ac yn gweithio'n dda. 

Yn cydnabod yr angen i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU gydweithio â 

phartneriaid er mwyn gwella mynediad at wasanaethau credyd ac ariannol 

fforddiadwy a gwybodaeth ar gyfer unigolion, gan gynnwys cyngor ar ddyledion.  

Yn cydnabod yr angen i wella gallu ariannol yng Nghymru ac yn nodi'r gwaith sy'n 

mynd rhagddo er mwyn sefydlu Banc Datblygu Cymru a'i uned wybodaeth a fydd 

yn targedu'n well wasanaethau a chyngor ariannol ar gyfer microfusnesau a 

busnesau bach a chanolig yng Nghymru." 

Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 2016  

[Os derbynnir gwelliant 1, bydd gwelliant 2 yn cael ei ddad-ddethol] 

Gwelliant 2. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): 

Ym mhwynt 3 b), dileu 'Banc Pobl Cymru tebyg i'r banciau cynilo lleol' a rhoi yn ei 

le: 

'y model bancio cymuned a ddatblygwyd yng Nghymru gan Responsible Finance' 

Gwelliant 3. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): 

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y Cynnig: 

Yn croesawu'r adolygiad annibynnol, "Access to Banking Protocol One Year on 

Review" gan yr Athro Russel Griggs OBE, a gyhoeddwyd fis Tachwedd 2016  

'Access to Banking Protocol One Year on Review – Professor Russel Griggs OBE' 

(Saesneg yn unig)  

Gwelliant 4. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): 

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y Cynnig: 

http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/comm/160316-financial-inclusion-strategy-2016-cy.pdf
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=145
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=145
https://www.bba.org.uk/news/reports/access-to-banking-protocol/#.WJxv_nlXWUl
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=145


Yn croesawu cytundeb Partneriaeth newydd y Swyddfa Bost â Banciau'r DU. 

 

Cwestiwn Brys  

 

I’r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: 

 

David Rees (Aberafan): Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw mewn perthynas â balot 

gweithlu Tata ynghylch dur, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ynghylch 

pa drafodaethau y mae wedi'u cael i sicrhau bod yr ymrwymiad i fuddsoddi mewn 

cynhyrchu dur ym Mhort Talbot yn ddiogel? 

 

8 Cyfnod pleidleisio 

  

9 Dadl Fer 

(30 munud) 

 

NDM6238 Caroline Jones (Gorllewin De Cymru) 

 

Mynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd yng Nghymru, gweithio mewn 

partneriaeth. 

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 28 Chwefror  

2017 



Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 8 Chwefror 
2017 

i'w hateb ar 15 Chwefror 2017 

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 Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth 
Leol 

1. Neil McEvoy (Canol De Cymru): Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y 
Cabinet wedi'i wneud o'r canfyddiadau yng Nghyllideb Werdd flynyddol 
ddiweddar y Sefydliad Astudiaethau Cyllid? OAQ(5)0090(FLG) 
 
2. Hefin David (Caerffili): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad 
am sut y bydd Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Caerdydd o fudd i'r 
cymoedd i'r gogledd? OAQ(5)0097(FLG) 
 
3. Andrew RT Davies (Canol De Cymru):  A wnaiff Ysgrifennydd y 
Cabinet ddatganiad am ryddhad ardrethi busnes yng Nghymru? 
OAQ(5)0089(FLG) 
 
4. Jeremy Miles (Castell-nedd): Pa wybodaeth sydd gan Lywodraeth 
Cymru am gyfanswm y gwariant cyhoeddus a gafodd ei wario mewn 
unrhyw ardal ddaearyddol benodol yng Nghymru? OAQ(5)0100(FLG) 
 
5. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd o ran datblygu Awdurdod Cyllid 
Cymru? OAQ(5)0099(FLG) 
 
6. Lee Waters (Llanelli): Pa gynlluniau sydd i ddefnyddio data mawr i 
newid y ffordd y darperir gwasanaethau cyhoeddus? OAQ(5)0088(FLG) 

7. Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet 
ddatganiad am y pŵer cymhwysedd cyffredinol arfaethedig ar gyfer 
awdurdodau lleol yng Nghymru? OAQ(5)0086(FLG) 
 
8. Caroline Jones (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y 
Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru 
yn sicrhau cyflog teg i staff llywodraeth leol? OAQ(5)0093(FLG) 
 
9. Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth 
Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod unrhyw gydweithredu rhwng 
awdurdodau lleol yn atebol i bobl leol? OAQ(5)0085(FLG) 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 1

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=253
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=253
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=255
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=513
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=143
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5021
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=175
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=4978
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=332
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5260
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=289


 
10. John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff Ysgrifennydd y 
Cabinet ddatganiad am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer 
caffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, o fewn cyd-destun gadael 
yr UE? OAQ(5)0091(FLG) 
 
11. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet 
ddatganiad am leoliad Awdurdod Cyllid Cymru? OAQ(5)0096(FLG)W 
 
12. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet 
ddatganiad am y prosesau sydd gan awdurdodau lleol yng Nghymru i 
ymdrin â chwynion? OAQ(5)0092(FLG) 
 
13. David J Rowlands (Dwyrain De Cymru): Pa asesiad y mae 
Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud i sicrhau bod ei lasbrint 
diweddaraf ar gyfer newid i lywodraethu lleol yn addas i'r diben? 
OAQ(5)0084(FLG) 

14. David Melding (Canol De Cymru): Beth y mae Llywodraeth Cymru 
yn ei wneud i helpu llywodraeth leol i fabwysiadu technolegau digidol 
newydd i helpu dinasyddion i gymryd rhan? OAQ(5)0087(FLG) 
 
15. Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): Pa gynlluniau sydd 
gan Ysgrifennydd y Cabinet i gomisiynu astudiaeth o dir heb ei restru 
fel rhan o asesiad Llywodraeth Cymru o'r cwmpas ar gyfer trethiant 
gwerth tir? OAQ(5)0095(FLG) 
 

Gofyn i'r Cwnsler Cyffredinol 

1. Hannah Blythyn (Delyn): Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler 
Cyffredinol wedi'u cael â swyddogion eraill y gyfraith ynghylch achos 
24 Amwythig? OAQ(5)0023(CG) 
 
2. Rhianon Passmore (Islwyn): Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler 
Cyffredinol wedi'u cael ynghylch cymhwyso cyfreithiau'r UE yng 
Nghymru ar ôl gadael yr UE? OAQ(5)0025(CG) 
 
3. Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): Pa sylwadau y mae'r 
Cwnsler Cyffredinol wedi'u gwneud i Lywodraeth y DU ynghylch statws 
cyfreithiol dinasyddion yr UE yng Nghymru? OAQ(5)0024(CG) 
 
4. Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): Pa sylwadau y mae'r Cwnsler 
Cyffredinol wedi'u gwneud ar ran Llywodraeth Cymru ynghylch gorfodi 
cyfreithiau morol? OAQ(5)0022(CG) 
 
5. David Rees (Aberafan): Pa gynnydd sydd wedi'i wneud o ran rhaglen 
Llywodraeth Cymru i godeiddio'r gyfraith? OAQ(5)0028(CG) 
 

Tudalen y pecyn 2

http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=153
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=425
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=303
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5227
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=169
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5030
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=321
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5112
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=4651
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=332
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=332
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=205


6. Jeremy Miles (Castell-nedd): A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol egluro 
statws cyfreithiol Confensiwn Sewel fel y mae'n gymwys i Gymru yn 
dilyn dyfarniad y Goruchaf Lys ar Erthygl 50? OAQ(5)0027(CG) 
 
7. John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): Pa sylwadau y mae'r Cwnsler 
Cyffredinol wedi'u gwneud o ran penodi barnwr o Gymru i'r Goruchaf 
Lys? OAQ(5)0026(CG) 
 
 
 
 
 

Tudalen y pecyn 3

http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5021
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=153
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