
 

Agenda - Y Cyfarfod Llawn 

Lleoliad y cyfarfod: 

Y Siambr - Y Senedd 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2017 

Amser y cyfarfod: 13.30

  

108(v4)   
------ 

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 Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

(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 

3 Cwestiynau Amserol 

(20 munud) 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus: 

David Melding (Canol De Cymru): O ystyried y ffigurau ar gyfer nifer y tai newydd 

a gaiff eu hadeiladu yng Nghymru a ryddhawyd yn ddiweddar, a wnaiff 

Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pam mae nifer y cartrefi newydd a gaiff eu 

hadeiladu yng Nghymru bob blwyddyn yn lleihau?  

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

http://cofnod.cynulliad.cymru/OrderPaper/OralQuestions/13-12-2017/
http://cofnod.cynulliad.cymru/OrderPaper/OralQuestions/13-12-2017/
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=169


Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: 

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet 

ddatganiad ynglŷn â'r rhesymau y bydd trothwy cychwynnol y dreth trafodiadau tir 

yn codi ar gyfer prif gyfraddau preswyl pan gaiff y dreth ei datganoli ym mis Ebrill 

2018? 

Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet 

ddatganiad am gyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach ar 

gyfer Cymru, yn dilyn ei gyhoeddiad heddiw drwy ddatganiad ysgrifenedig? 

4 Datganiadau 90 Eiliad 

(5 munud)  

 

5 Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 

Materion Gwledig: Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais 

newydd ar gyfer polisïau coetiroedd 

(60 munud) 

NDM6611 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig. 

'Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd', 

a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 28 Gorffennaf 2017. 

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 20 Medi 2017. 

Dogfennau ategol 

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Llywodraeth Cymru 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=383
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgUserInfo.aspx?UID=5030
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=332
http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11146/cr-ld11146-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld11192/gen-ld11192-w.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s69704/Gohebiaeth%20rhwng%20y%20Cadeirydd%20ac%20Ysgrifennydd%20y%20Cabinet%20dros%20Ynni%20Cynllunio%20a%20Materion%20Gwledig%20a%20Gwe.pdf


6 Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) 

(60 munud) 

NDM6572 

Lee Waters (Llanelli) 

Mick Antoniw (Pontypridd) 

David Melding (Canol De Cymru) 

Nick Ramsay (Mynwy) 

Hefin David (Caerffili) 

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) 

Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) 

David Rees (Aberafan) 

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd) 

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

1. Yn cydnabod pwysigrwydd rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus fodern i leddfu'r 

pwysau ar rwydwaith ffyrdd Cymru. 

2. Yn nodi'r dystiolaeth bod angen system trafnidiaeth gyhoeddus gwbl integredig 

- gan gynnwys teithio llesol - i ddarparu dewis amgen ymarferol a deniadol yn 

hytrach na defnyddio'r car. 

3. Yn croesawu'r ymrwymiad i'r camau cyntaf tuag at metro de Cymru. 

4. Yn cymeradwyo'r ymrwymiad i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer metro i ogledd-

ddwyrain Cymru, a dyrannu cyllid i ddatblygu achos amlinellol strategol ar gyfer 

metro Bae Abertawe, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ganfod cyllid ar gyfer 

astudiaethau dichonoldeb llawn fel cam nesaf. 

5. Yn credu bod yn rhaid i Trafnidiaeth Cymru gael y pŵer i weithredu fel 

corfforaeth ddatblygu - gyda'r gallu i fanteisio ar y cynnydd mewn gwerthoedd tir 

mewn ardaloedd sy'n agos at orsafoedd metro - er mwyn denu rhagor o arian i 

ehangu'r rhwydwaith metro. 

http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=4978
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=321
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=169
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=175
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=513
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=541
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=332
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=205
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=241
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=245


7 Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig 

(60 munud) 

NDM6612 Gareth Bennett (Canol De Cymru) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

1. Yn credu y gellir defnyddio tai modiwlar fel elfen arloesol o'r broses o fynd i'r 

afael ag anghenion tai Cymru. 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i: 

a) cynnal adolygiad o'r broses gynllunio i ddileu biwrocratiaeth a rhwystrau i 

unigolion sy'n dymuno adeiladu cartrefi modiwlaidd eu hunain; 

b) sefydlu corfforaeth datblygu tai i gaffael safleoedd tir llwyd ar sail gwerth eu 

defnydd presennol a thrwy ddefnyddio prynu gorfodol os oes angen, pan nad yw 

safleoedd o'r fath wedi cael eu ddatblygu ers tair blynedd neu fwy; ac 

c) ddatblygu cofrestr o safleoedd o'r fath a rhoi blaenoriaeth i ddatblygu 

cynlluniau tai modiwlaidd ar raddfa fach, i gymell unigolion sy'n dymuno adeiladu 

eu cartrefi eu hunain. 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn: 

Gwelliant 1. Julie James (Gorllewin Abertawe) 

Dileu pwynt 2 a rhoi yn ei le: 

Yn cydnabod: 

a) penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddechrau adeiladu mathau newydd o dai yn 

2017-18 drwy ei Rhaglen Tai Arloesol; 

b) y bydd 7 o’r 22 cynllun y cymeradwywyd eu hariannu o dan y rhaglen eleni, yn 

cael eu hadeiladu’n defnyddio technegau modiwlaidd gyda chymorth cyfanswm o 

£5.6 miliwn o gyllid rhaglenni; 

c) y bydd £71 miliwn pellach ar gael rhwng 2018/19 a 2019/20 er mwyn i’r 

rhaglen allu adeiladu hyd yn oed rhagor o gartrefi; 

http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5040
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=584


d) cynnydd sydd i’w groesawu yn y Gronfa Datblygu Eiddo i £40 miliwn, a fydd yn 

helpu BBaCh i adeiladu rhagor o gartrefi gan gynnwys tai modiwlar ac yn helpu i 

ddatblygu mwy o safleoedd adeiladu tai a’u symud ymlaen yn gyflymach. 

[Os derbynnir gwelliant 1, caiff gwelliant 2 ei ddad-ddethol] 

Gwelliant 2. Paul Davies (Preseli Penfro) 

Ym mhwynt 2, dileu is-bwynt b) a rhoi yn ei le: 

'archwilio cymhellion i awdurdodau lleol ac asiantaethau cyhoeddus nodi 

safleoedd tir llwyd sy'n addas ar gyfer datblygu'. 

8 Cyfnod Pleidleisio 

  

9 Dadl Fer 

(30 munud) 

NDM6610 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) 

Y diwydiant adeiladu yng Nghymru 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 9 Ionawr 2018 

http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=145
http://www.assembly.wales/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=332
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Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar
06/12/17 i'w hateb ar 13/12/17

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl
Cwestiwn 2.

Mohammad Asghar  Dwyrain De Cymru
OAQ51455
Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod gan grwpiau agored i niwed yng Nghymru
fynediad at raglenni cyflogadwyedd?

1

Neil Hamilton  Canolbarth a Gorllewin Cymru
OAQ51459
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am Gyllid Myfyrwyr Cymru?

2

Angela Burns  Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
OAQ51471
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am pryd y bydd y cod anghenion dysgu
ychwanegol yn cael ei gyhoeddi?

3

Llyr Gruffydd  Gogledd Cymru
OAQ51462 Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am blant sydd yn cael eu haddysg gartref?

4

Vikki Howells  Cwm Cynon
OAQ51466
Sut y mae Llywodraeth Cymru yn annog datblygu cysylltiadau cryf rhwng prifysgolion ac ysgolion yng
Nghymru?

5

Sian Gwenllian  Arfon
OAQ51477 Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg
Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru ar waith i gyfrannu tuag at ei tharged o filiwn o siaradwyr
Cymraeg erbyn 2050?

6

Dai Lloyd  Gorllewin De Cymru
OAQ51456
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am nifer y bobl ifanc sy'n gadael ysgol nad ydynt yn mynd i
mewn i addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yng Ngorllewin De Cymru?

7

Andrew R.T. Davies  Canol De Cymru
OAQ51469
Beth y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn ei wneud i hyrwyddo swyddi llywodraethwyr ysgol a llenwi swyddi
gwag llywodraethwyr o fewn y system addysg yng Nghymru?

8

Tudalen y pecyn 1

Eitem 1

http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=130
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5048
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=135
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=425
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5107
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=4981
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=167
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=143
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Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol

Paul Davies  Preseli Sir BenfroOAQ51453
A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella addysg yn Sir
Benfro?

9

Mike Hedges  Dwyrain Abertawe
OAQ51443
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am arolygiadau Estyn yng Nghymru?

10

John Griffiths  Dwyrain Casnewydd
OAQ51483
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru ar addysg drydyddol yng
Nghymru?

11

Mark Isherwood  Gogledd Cymru
OAQ51448
Pa gefnogaeth ariannol y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i brifysgolion Cymru i'w galluogi i gefnogi'r
sector busnes yng Nghymru?

12

Russell George  Sir Drefaldwyn
OAQ51457
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y grant gwella addysg i ysgolion?

13

Darren Millar  Gorllewin Clwyd
OAQ51463
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y mesurau sydd ar waith ar hyn o bryd i ddiogelu myfyrwyr
yng Nghymru?

14

Caroline Jones  Gorllewin De Cymru
OAQ51478
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am amseroedd ymateb ambiwlansys yng Ngorllewin De
Cymru?

1

Neil McEvoy  Canol De Cymru
OAQ51465
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddefnyddio mewnblaniadau rhwyll yng Nghymru?

2

Caroline Jones  Gorllewin De Cymru
OAQ51479
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau
iechyd meddwl plant a'r glasoed?

3

Llyr Gruffydd  Gogledd Cymru
OAQ51480 Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am hyfforddi meddygon teulu yng Ngogledd Cymru?

4

Tudalen y pecyn 2

http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=145
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=332
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=153
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=157
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=303
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=171
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5260
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=255
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5260
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=425
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Dai Lloyd  Gorllewin De Cymru
OAQ51458
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl drwy
gyfrwng y Gymraeg?

5

Mohammad Asghar  Dwyrain De Cymru
OAQ51451
Pa gamau pellach y bydd Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i leihau'r risg o bobl yng Nghymru yn dioddef
strôc?

6

Jenny Rathbone  Canol Caerdydd
OAQ51452
Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i annog symud adnoddau o ofal eilaidd i ofal iechyd sylfaenol?

7

Hefin David  Caerffili
OAQ51485
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sicrhau bod gofal meddygon teulu yn addas ar gyfer yr
21ain ganrif?

8

Llyr Gruffydd  Gogledd Cymru
OAQ51481 Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ganolfannau iechyd a gofal cymdeithasol newydd yng
Ngogledd Cymru?

9

Janet Finch-Saunders  Aberconwy
OAQ51470
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y mae cyfarwyddeb oriau gwaith yr Undeb Ewropeaidd
yn gymwys i staff y GIG?

10

Angela Burns  Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
OAQ51467
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y canllawiau a gyhoeddwyd ynghylch trin
prolaps organau'r pelfis ac anymataliaeth?

11

Steffan Lewis  Dwyrain De Cymru
OAQ51473 Tynnwyd yn ôl
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am amseroedd ymateb ambiwlansys yn ne-ddwyrain Cymru?

12

Simon Thomas  Canolbarth a Gorllewin Cymru
OAQ51472 Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wasanaethau ysbytai ar gyfer trigolion Powys?

13

Mike Hedges  Dwyrain Abertawe
OAQ51444
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ymdrechion i atal diabetes math 2 yng Nghymru?

14

Mark Isherwood  Gogledd Cymru
OAQ5145015

Tudalen y pecyn 3

http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=167
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=130
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=241
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=513
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=425
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=212
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=135
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=289
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=383
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=332
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=157
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A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gymhlethdodau a achosir gan fewnblaniadau rhwyll yng
Nghymru?

Tudalen y pecyn 4
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