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Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu 

gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu 

iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar 

www.senedd.tv  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

 (Tudalennau 1 - 56)  

2 Deisebau newydd Covid-19 

   

2.1 P-05-1046 Ailystyried y cyfnod clo ac ymchwilio i dystiolaeth wyddonol nad 

yw’n gweithio a’i fod yn achosi mwy o niwed 

 (Tudalennau 57 - 68)  

2.2 P-05-1054 Mae’r sector gwallt a harddwch wedi profi ei fod yn ddiogel o ran 

COVID-19. Peidiwch â’n cau a pheryglu swyddi yng Nghymru unwaith yn 

rhagor 

 (Tudalennau 69 - 71)  

2.3 P-05-1060 Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn 

hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud 

 (Tudalennau 72 - 79)  

2.4 P-05-1062 Rhoi'r gorau i'r prawf rt-PCR i brofi ar gyfer COVID-19, gan nad 

yw’n addas i’r diben 

 (Tudalennau 80 - 86)  



 

 

2.5 P-05-1070 Dylid cynghori pawb yng Nghymru sy'n eithriadol o agored i 

niwed neu a fu’n cysgodi gynt i aros gartref, nid mynd i’r gwaith, yn ystod 

cyfnodau pan fo lefel uchel o haint Covid-19 yn y gymuned 

 (Tudalennau 87 - 102)  

2.6 P-05-1074 Cynyddwch nifer y bobl sy'n cael bod mewn mannau awyr agored 

fel y gall pob tîm yng Nghymru ailddechrau chwarae pêl-droed 

 (Tudalennau 103 - 105)  

2.7 P-05-1076 Caniatáu i'r holl Gelfyddydau Perfformio ailagor - cerddoriaeth 

fyw, dawns, theatrau a neuaddau cyngerdd 

 (Tudalennau 106 - 108)  

2.8 P-05-1095 Gosodwch gyfyngiadau symud i ysgolion gael pythefnos o wyliau 

cyn 24 Rhagfyr a galluogi pawb i gael amser teuluol 

 (Tudalennau 109 - 114)  

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd  

 

2.9 P-05-1099 Peidiwch â chau’r Sector Lletygarwch (Tafarndai, Bwytai, Caffis) 

heb ddangos tystiolaeth wyddonol 

 (Tudalen 115)  

2.10 P-05-1100 Caniatáu i dafarndai a bwytai yng Nghymru weini alcohol / aros 

ar agor ar ôl 6pm 

 (Tudalennau 116 - 122)  

Deisebau nad ydynt yn ymwneud â Covid-19  

 

2.11 P-05-1045 Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd 

meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol 

 (Tudalennau 123 - 129)  

2.12 P-05-1056 Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn 

ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru 

 (Tudalennau 130 - 147)  



 

 

2.13 P-05-1064 Ymestyn y Dreth Trafodiadau Tir chwe mis arall ar ôl 31 Mawrth a 

chodi’r trothwy i £300,000 

 (Tudalennau 148 - 156)  

2.14 P-05-1069 Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston 

 (Tudalennau 157 - 167)  

2.15 P-05-1071 Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a 

werthir drwy ffenest y car 

 (Tudalennau 168 - 175)  

2.16 P-05-1072 Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â 

gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol 

 (Tudalennau 176 - 181)  

2.17 P-05-1073 Sefydlu ac adeiladu cangen newydd o Amgueddfa Cymru sy’n 

canolbwyntio ar ran Cymru mewn trefedigaethedd 

 (Tudalennau 182 - 187)  

2.18 P-05-1077 Peidiwch â newid ffin bleidleisio de Ystrad Mynach 

 (Tudalennau 188 - 197)  

3 Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol 

   

Tai a Llywodraeth Leol  

 

3.1 P-05-908 CF3 yn erbyn y Llosgydd 

 (Tudalennau 198 - 201)  

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  

 

3.2 P-05-1003 Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu 

mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru 

 (Tudalennau 202 - 205)  

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  

 



 

 

3.3 P-05-914 Mynediad Cyfartal i Ofal Iechyd ar gyfer yr Anabl 

 (Tudalennau 206 - 218)  

3.4 P-05-965 Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward 

famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad 

 (Tudalennau 219 - 237)  

3.5 P-05-995 Rhyddid i Roi Gwaed 

 (Tudalennau 238 - 243)  

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd  

 

3.6 P-05-1001 Cynnal ymchwiliad annibynnol i'r dewis o safle ar gyfer y 

Ganolfan Ganser Velindre newydd arfaethedig 

 (Tudalennau 244 - 300)  

3.7 P-05-1018 Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu 

Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad 

yn y dyfodol 

 (Tudalennau 301 - 302)  

Addysg  

 

3.8 P-05-992 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o 

wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu 

 (Tudalennau 303 - 307)  

3.9 P-05-883 - Wythnos Genedlaethol Hanes Cymru 

 (Tudalennau 308 - 309)  

3.10 P-05-1025 Tegwch i fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn 2021 

 (Tudalennau 310 - 316)  


