
 

Agenda - Y Cyfarfod Llawn 

Lleoliad y cyfarfod: 

Y Siambr - Y Senedd 

Dyddiad y cyfarfod: 

Dydd Mawrth, 3 Gorffennaf 2018 

Amser y cyfarfod: 13.30

  

149(v4)   
------ 

1 Cwestiynau i'r Prif Weinidog 

(45 munud) 

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r 

Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2. 

Gweld y Cwestiynau 

2 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 

(30 munud) 

Gweld y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes 

3 Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol: Nodi 70 Mlynedd ers Sefydlu'r GIG 

(45 munud)  

4 Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyfeiriad y Goruchaf Lys:  Bil 

Ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd (Parhad Cyfreithiol) (Yr 

Alban) 

(45 munud)  

5 Datganiad gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: 

Anabledd Dysgu, Y Rhaglen Gwella Bywydau 

(45 munud) 

http://cofnod.cynulliad.cymru/OrderPaper/OralQuestions/03-07-2018/
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/PlenaryItem.aspx?category=business%20statement&itemid=601&assembly=5&c=Business%20Statement


Dogfen Ategol 

Anabledd Dysgu Rhaglen Gwella Bywydau 

6 Dadl: Brexit a'r Diwydiant Pysgota 

(60 munud) 

NDM6755 – Julie James (Gorllewin Abertawe) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

1. Yn nodi adroddiad Canolfan Poilisi Cyhoeddus Cymru o’r enw ‘Implications of 

Brexit for Fishing opportunities in Wales’. 

2. Yn cydnabod yr heriau sylweddol ac unigryw sydd ynghlwm wrth Brexit o 

safbwynt diwydiant pysgota ac amgylchedd morol Cymru. 

3. Yn cefnogi’r themâu allweddol canlynol a bennwyd gan yr is-grŵp moroedd ac 

arfordiroedd: 

a) cynllunio i wneud y defnydd gorau o’n moroedd; 

b) sicrhau stiwardiaeth effeithiol o’n hamgylchedd morol a’n hadnoddau naturiol; 

c) parhau i fod yn bartneriaid cyfrifol wrth reoli moroedd a physgodfeydd y DU; 

d) sicrhau bargen fwy teg ar gyfer y diwydiant pysgota; a 

e) bod yn annibynnol. 

4. Yn ailddatgan ei gefnogaeth dros fynediad llawn a dirwystr i farchnad sengl yr 

UE, gan gynnwys ar gyfer bwyd a physgodfeydd. 

Implications of Brexit for Fishing Opportunities in Wales (Saesneg yn unig) 

Cafodd Themâu Strategol Allweddol yr Is-grŵp Bord Gron Moroedd ac 

Arfordiroedd eu hanfon mewn e-bost at yr Aelodau ar 26 Mehefin 2018. 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn: 

Gwelliant 1 - Caroline Jones (South Wales West)  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fdocs%2Fdhss%2Fpublications%2Fanabledd-dysgu-rhaglen-gwella-bywydau.pdf&data=02%7C01%7CCerian.Jones%40cynulliad.cymru%7C64232339a7bb451d2ce908d5e0066f24%7C38dc5129340c45148a044e8ef2771564%7C1%7C1%7C636661240613373246&sdata=pEwQu9KZdMbNzjCnKfeibbh2BmswrWS%2FH8a0mcxkIQI%3D&reserved=0
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=584
https://www.wcpp.org.uk/cy/publication/implications-of-brexit-for-fishing-opportunities-in-wales/
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5260


Ym mhwynt 2, dileu 'yr heriau' a rhoi 'y cyfleoedd' yn ei le. 

 

Gwelliant 2 - Paul Davies (Preseli Pembrokeshire) 

Dileu pwynt 4 a rhoi yn ei le: 

Yn croesawu bwriad Llywodraeth y DU i geisio'r mynediad mwyaf posibl i'r 

farchnad sengl drwy gytundeb masnach rydd cynhwysfawr. 

 

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

 

Gwelliant 3 - Caroline Jones (South Wales West)  

Dileu pwynt 4 a rhoi yn ei le:  

Yn galw ar Lywodraeth y DU i weithredu parth economaidd unigryw o 200 milltir i 

roi mynediad unigryw i bysgotwyr y DU i foroedd o fewn 200 milltir o arfordir y 

DU. 

 

Gwelliant 4 - Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)  

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn credu bod angen sicrhau llais cryf ar gyfer Cymru yn nhrafodaethau masnach 

yn sgil Brexit. 

 

Gwelliant 5 - Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)  

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

Yn nodi pwysigrwydd pysgota i fywoliaeth gynaliadwy cymunedau arfordirol 

Cymru. 

 

Gwelliant 6 - Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)  

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig: 

http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=145
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=5260
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=2717
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=2717
http://www.cynulliad.cymru/cy/memhome/Pages/MemberProfile.aspx?mid=2717


Yn galw ar Lywodraeth Cymru i neilltuo mwy o adnoddau ar gyfer pysgodfeydd a’r 

amgylchedd morol. 

7 Cyfnod pleidleisio 

  

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mercher, 4 Gorffennaf 

2018 


