
 

Agenda - Y Cyfarfod Llawn 

Lleoliad y cyfarfod: 

Y Siambr - Y Senedd 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dydd Mercher, 9 Mai 2018 

Amser y cyfarfod: 13.30

  

136(v3)   
------ 

1 Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a 

Materion Gwledig 

(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 Lywodraeth Leol a 

Gwasanaethau Cyhoeddus 

(45 munud) 

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i 

Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl Cwestiwn 3. 

Gweld y Cwestiynau 

3 Cwestiynau Amserol 

(20 munud) 

 

Gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: 

 

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

http://cofnod.cynulliad.cymru/OrderPaper/OralQuestions/09-05-2018/
http://cofnod.cynulliad.cymru/OrderPaper/OralQuestions/09-05-2018/


Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad yn 

dilyn penderfyniad Virgin Media i gau ei ganolfan alwadau yn Abertawe gan arwain 

at golli dros 700 o swyddi?  

 

Gofyn i’r Gweinidog Tai ac Adfywio. 

 

Hefin David (Caerffili): Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda 

Llywodraeth y DU am y cynnig arfaethedig i ganoli swyddi presennol yr Adran 

Gwaith a Phensiynau yn ystâd ddiwydiannol Trefforest?  

4 Datganiadau 90 Eiliad 

(5 munud)  

5 Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: 

Prentisiaethau yng Nghymru 

(60 munud) 

NDM6716 Russell George (Sir Drefaldwyn) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Brentisiaethau yng 

Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Chwefror 2018. 

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 1 Mai 2018. 

6 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig – Treth trafodiadau tir ar dir 

masnachol 

(60 munud) 

NDM6719 Paul Davies (Preseli Sir Benfro) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

1. Yn nodi bod y gyfradd newydd o chwech y cant ar gyfer treth trafodiadau tir ar 

drafodiadau tir masnachol dros £1 miliwn yn sylweddol uwch na'r cyfraddau 
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cyfatebol ar gyfer trafodiadau o'r fath yn Lloegr (pump y cant) a'r Alban (4.5 y 

cant). 

2. Yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi cwblhau'r broses oddeutu £12 miliwn i 

brynu safle gorsaf bysiau Caerdydd ar 29 Mawrth 2018, gan felly osgoi ei 

chyfundrefn dreth trafodiadau tir ei hun gan dri diwrnod a sicrhau bod y trafodiad 

wedi digwydd o dan dreth dir y dreth stamp Llywodraeth y DU. 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru, yn sgil sylwadau gan y sector, i ailystyried y 

gyfradd newydd o chwech y cant ar gyfer y dreth trafodiadau tir newydd ar 

drafodion tir masnachol dros £1 miliwn a fydd yn cael effaith andwyol ar 

ddatblygu economaidd yng Nghymru. 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn: 

Gwelliant 1. Julie James (Gorllewin Abertawe) 

Dileu popeth a rhoi yn ei le: 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

Yn nodi: 

a) Y cymeradwywyd y cyfraddau a’r bandiau ar gyfer y dreth trafodiadau tir gan y 

Cynulliad Cenedlaethol ar 30 Ionawr 2018, na wnaeth unrhyw un o Aelodau’r 

Cynulliad bleidleisio yn eu herbyn, ac y daeth y cyfraddau a’r bandiau yn 

weithredol ar 1 Ebrill 2018. 

b) Nad oedd treth dir y dreth stamp yn daladwy wrth brynu gorsaf fysiau Caerdydd 

ac y byddai’r gwerthiant wedi’i eithrio rhag y dreth trafodiadau tir pe bai wedi’i 

gwblhau o dan y gyfundrefn honno. 

Gwelliant 2. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn) 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn croesawu pwerau newydd sydd gan y Cynulliad i newid cyfraddau trethi yn ôl 

galw economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Cymru. 
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Gwelliant 3. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn) 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflymu ei gwaith i adolygu'r holl drethi sy'n 

gysylltiedig ag eiddo. 

7 Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig – Isafbris am alcohol 

(60 munud) 

NDM6718 Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

1. Yn nodi'r problemau a achosir gan ddefnyddio alcohol mewn ffordd niweidiol 

a'r effaith difrodol y caiff camddefnyddio sylweddau ar deuluoedd a chymunedau. 

2. Yn credu: 

a) y bydd cynnig Llywodraeth Cymru ar gyfer isafbris uned o alcohol yn cael 

effaith ariannol andwyol ar y bobl dlotaf mewn cymdeithas; a 

b) na fydd y gwerth arfaethedig o thua 50 ceiniog yr uned alcoholig yn llwyddo i 

wneud unrhyw newid sylweddol i faint o alcohol y mae'r rhai sy'n yfed llawer o 

alcohol yn gyson yn ei yfed. 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi'r gorau i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am 

Alcohol) (Cymru) a gwneud mwy i fynd i'r afael â chamddefnyddio alcohol heb 

orfod troi at isafbris fesul uned. 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn: 

Gwelliant 1. Paul Davies (Preseli Sir Benfro) 

Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi yn ei le: 

Yn cefnogi egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) 

(Cymru). 
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Yn gresynu at yr effaith niweidiol y gall y Bil ei chael ar gyllidebau aelwydydd sydd 

ar incwm isel ac y gall arwain at droi at sylweddau anghyfreithlon yn lle alcohol. 

Yn cefnogi diwygio'r Bil, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal 

Cymdeithasol a Chwaraeon, er mwyn paratoi adroddiad gwerthuso sy'n cyfeirio at 

effeithiau isafbris drwy gyfeirio at grŵp oedran, rhyw a statws economaidd-

gymdeithasol, y defnydd o gyffuriau eraill yn lle alcohol, trais yn y cartref, effaith 

ar wasanaethau cymorth a'r effaith ar fanwerthwyr alcohol. 

[Os derbynnir gwelliant 1, caiff gwelliannau 2 a 3 eu dad-ddethol] 

Gwelliant 2. Julie James (Gorllewin Abertawe) 

Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi yn ei le: 

Yn nodi Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) y mae’r Cynulliad 

Cenedlaethol yn craffu arno ar hyn o bryd. 

Yn nodi bod yr isafbris uned arfaethedig am alcohol yn un o blith sawl mesur gan 

Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r niwed sy’n gysylltiedig â defnydd peryglus a 

niweidiol o alcohol yng Nghymru. 

Yn nodi’r pecyn gwerth £50 miliwn o gymorth ar gyfer pobl sydd â phroblemau 

alcohol a defnyddio sylweddau yng Nghymru bob blwyddyn. 

[Os derbynnir gwelliant 2, caiff gwelliant 3 ei ddad-ddethol] 

Gwelliant 3. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn) 

Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi yn ei le: 

Yn nodi bod angen i fesurau iechyd y cyhoedd gael cefnogaeth y cyhoedd i fod yn 

llwyddiannus ac, er mwyn cyflawni hyn, bod angen pennu isafbris ar lefel a ategir 

gan ymchwil cadarn a all ddangos yr effaith y bydd yn ei chael ar iechyd y 

cyhoedd, ac yn cydnabod yr angen i osgoi cael effaith anghymesur ar yfwyr 

cymedrol ar incwm is. 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal ymgyrch gyfathrebu eang i gyd-fynd â'r 

ddeddfwriaeth sy'n esbonio nodau a diben y ddeddfwriaeth, gan gynnwys camau y 
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gall yfwyr cymedrol eu cymryd i leihau'r effaith ariannol ar eu hunain, er enghraifft 

drwy leihau faint o alcohol y maent yn ei yfed yn gyffredinol neu ddewis diodydd 

gyda chynnwys alcohol is; byddai'r ddau yn arwain at fanteision iechyd.    

Yn cydnabod manteision isafbris alcohol fesul uned ar gyfer tafarndai. 

8 Cyfnod Pleidleisio 

  

9 Dadl Fer 

(30 munud) 

NDM6713 David Melding (Canol De Cymru) 

Tai yn y cymoedd: treftadaeth y mae gwerth buddsoddi ynddi. 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mawrth, 15 Mai 2018 
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Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar
01/05/2018 i'w hateb ar 09/05/2018

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

Rhun ap Iorwerth Ynys Môn
OAQ52146

Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am sut y mae polisi cynllunio yn rhoi ystyriaeth i'r farchnad leol
wrth ganiatáu datblygiadau tai?

1

Caroline Jones Gorllewin De Cymru
OAQ52125
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae Llywodraeth Cymru'n eu
cymryd i wella ansawdd aer yng Ngorllewin De Cymru?

2

Suzy Davies Gorllewin De Cymru
OAQ52142
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddatblygu tir amaethyddol yng Ngorllewin De Cymru?

3

Mike Hedges Dwyrain Abertawe
OAQ52123
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cynnydd tuag at wneud dinas ranbarth Bae Abertawe yn
ardal hunangynhaliol o ran ynni?

4

Lynne Neagle Torfaen
OAQ52147

Tynnwyd yn ôl

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddiwygiad arfaethedig Llywodraeth Cymru i Bolisi Cynllunio
Cymru?

5

Jane Hutt Bro Morgannwg
OAQ52132
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fuddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn
amddiffynfeydd arfordirol a chynlluniau lliniaru llifogydd ym Mro Morgannwg?

6

Lee Waters Llanelli
OAQ52114
Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o sut y gall datblygiadau mewn deallusrwydd
artiffisial helpu Cymru wledig?

7

Tudalen y pecyn 1

Eitem 1
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Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau
Cyhoeddus

Janet Finch-Saunders Aberconwy
OAQ52135
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am weithredu Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru)
2014?

8

Jane Hutt Bro Morgannwg
OAQ52131
Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i rhoi i'r galw am asesiad o effaith amgylcheddol llosgydd
biomas y Barri?

9

David Melding Canol De Cymru
OAQ52126

Tynnwyd yn ôl

Pa asesiad y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o ganfyddiadau diweddaraf prosiect Re-energising
Wales y Sefydliad Materion Cymreig?

10

David J. Rowlands Dwyrain De Cymru
OAQ52134
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddatblygu prosiectau cynhyrchu ynni yng Nghymru?

11

Joyce Watson Canolbarth a Gorllewin Cymru
OAQ52121
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddefnyddio trapiau Larsen?

12

Llyr Gruffydd Gogledd Cymru
OAQ52119

Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y gwaharddiad ar neonicotinoids?

13

Gareth Bennett Canol De Cymru
OAQ52129
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gamau gweithredu Llywodraeth Cymru
mewn perthynas â llosgydd biomas Barri?

14

Bethan Sayed Gorllewin De Cymru
OAQ52149
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu'r cynnydd presennol ar ddatblygu deddfwriaeth lles anifeiliaid?

15

Llyr Gruffydd Gogledd Cymru
OAQ52116

Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg

1

Tudalen y pecyn 2
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A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am allanoli gwasanaethau yn y sector gyhoeddus?

David Melding Canol De Cymru
OAQ52127

Tynnwyd yn ôl

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y grantiau a ddarperir gan lywodraeth leol i gyflenwi
gwasanaethau cyhoeddus?

2

David Rees Aberafan
OAQ52140
Sut y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu asesu a gynhaliwyd trafodaethau ystyrlon ar bolisi cyfiawnder
gyda Llywdoraeth y DU, yn dilyn y datganiad ysgrifenedig ar 6 Ebrill 2018?

3

Nick Ramsay Mynwy
OAQ52115
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am adborth a gafwyd gan lywodraeth leol yn dilyn cyhoeddiad
y papur gwyrdd, Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl?

4

Dawn Bowden Merthyr Tudful a Rhymni
OAQ52138
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gyflawni nodau llesiant drwy wasanaethau cyhoeddus?

5

Leanne Wood Rhondda
OAQ52145
Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i geisio datganoli gweinyddu lles?

6

Sian Gwenllian Arfon
OAQ52136

Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am waith Llywodraeth Cymru i ddiogelu gwasanaethau
swyddfa bost yn Arfon?

7

Lynne Neagle Torfaen
OAQ52148

Tynnwyd yn ôl

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am effaith diwygio lles ar bobl sy'n byw yn
Nhorfaen?

8

Paul Davies Preseli Sir Benfro
OAQ52113
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddiwygio llywodraeth leol yng ngorllewin Cymru?

9

Caroline Jones Gorllewin De Cymru
OAQ5212810 Tudalen y pecyn 3
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Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau tâl ac amodau teg ar gyfer y gweithlu
llywodraeth leol?

Jenny Rathbone Canol Caerdydd
OAQ52141
Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael â chomisiynwyr yr heddlu ar y gostyngiad yn eu
cyllidebau ar gyfer diogelwch cymunedol?

11

Suzy Davies Gorllewin De Cymru
OAQ52139
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am fonitro y bwlch cyflog rhwng y rhywiau o fewn awdurdodau
lleol?

12

Hefin David Caerffili
OAQ52144
Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i reoleiddio asiantiaid eiddo ac asiantiaid
rheoli eiddo?

13

Russell George Sir Drefaldwyn
OAQ52112
A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y cymorth sydd ar gael i alluogi cynghorwyr etholedig i
wneud eu gwaith yn effeithiol?

14

Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd
OAQ52120
Pa gynnydd sy'n cael ei wneud mewn perthynas ag annog cysylltiadau cadarnhaol rhwng pobl ifanc a'r
heddlu?

15

Tudalen y pecyn 4

http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=241
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=541
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=513
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=303
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5038

	Agenda
	1 Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

