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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 - 52)  

2 Deisebau newydd COVID-19 

   

2.1 P-05-1067 Caniatáu i bob siop sy’n gwerthu eitemau dianghenraid barhau i 

fasnachu yn ystod y cyfnod cyfyngiadau 17 diwrnod 

 (Tudalen 53)  

2.2 P-05-1068 Caniatáu cyfarfodydd ymbellhau cymdeithasol mewn gerddi 

preifat i ddilyn y wyddoniaeth ac osgoi teimlo’n ynysig 

 (Tudalennau 54 - 57)  

2.3 P-05-1082 Gadewch i gorau ymarfer dan do os ydyn nhw'n cynhyrchu 

asesiad risg llawn i atal haint C-19 

 (Tudalennau 58 - 60)  

2.4 P-05-1101 Caniatáu i gefnogwyr fynychu digwyddiadau chwaraeon yng 

Nghymru 

 (Tudalennau 61 - 63)  



 

 

2.5 P-05-1102 Caniatáu o leiaf un rhiant neu warcheidwad i wylio gemau pêl-

droed sydd wedi'u trefnu i blant 

 (Tudalennau 64 - 66)  

2.6 P-05-1117 Rhowch y Brechlyn COVID i Swyddogion yr Heddlu fel 

blaenoriaeth 

 (Tudalennau 67 - 70)  

2.7 P-05-1119 Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer 

brechiadau COVID-19 

 (Tudalennau 71 - 73)  

Deisebau Newydd Eraill  

 

2.8 P-05-1078 Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella 

amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid! 

 (Tudalennau 74 - 81)  

2.9 P-05-1079 Dylid diogelu Gwarchodfa Natur Cynffig gan ddefnyddio pwerau 

prynu gorfodol 

 (Tudalennau 82 - 92)  

2.10 P-05-1083 Dylid gwarchod lesddeiliaid yng Nghymru rhag talu am waith 

adfer cladin 

 (Tudalennau 93 - 102)  

2.11 P-05-1088 Dylid sbarduno is-etholiad ar gyfer Aelodau sy'n dymuno newid 

eu hymlyniad o ran plaid 

 (Tudalennau 103 - 109)  

2.12 P-05-1089 Dylai Cymru arwain ar ddod â chyflogau’r GIG nôl i fod yn unol â 

chostau chwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf 

 (Tudalennau 110 - 112)  

2.13 P-05-1091 Dileu Bagloriaeth Cymru orfodol i fyfyrwyr sydd am fynd i'r 

Brifysgol 

 (Tudalennau 113 - 120)  



 

 

2.14 P-05-1093 Sefydlu Asiantaeth Gorfodi ym maes yr Amgylchedd a Bywyd 

Gwyllt yng Nghymru i ymdrin â throseddau amgylcheddol 

 (Tudalennau 121 - 132)  

2.15 P-05-1096 Dileu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o’r elfen orfodol o Fil 

Cwricwlwm 2020 

 (Tudalennau 133 - 145)  

2.16 P-05-1097 Dylid gwahardd cewyll adar hela 

 (Tudalennau 146 - 157)  

2.17 P-05-1115 Atal fferm solar anferth fydd yn dinistrio dolydd hynafol ger y 

Fenni 

 (Tudalennau 158 - 163)  

3 Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol 

   

Addysg  

 

3.1 P-04-522 Asbestos mewn Ysgolion 

 (Tudalennau 164 - 166)  

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  

 

3.2 P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder 

Personoliaeth Ffiniol 

 (Tudalennau 167 - 171)  

3.3 P-05-960 Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o 

Covid-19 neu gyda’r feirws 

 (Tudalennau 172 - 175)  

Economi a Thrafnidiaeth  

 

3.4 P-05-943 Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau brys i 

sicrhau gwelliannau i'r A487 rhwng Gellilydan a Maentwrog 

 (Tudalennau 176 - 179)  



 

 

3.5 P-05-993 Gwnewch y sector manwerthu’n gwbl hygyrch i bobl anabl 

 (Tudalennau 180 - 189)  

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  

 

3.6 P-05-895 Etifeddiaeth Rosa: Dylid cyflwyno cynllun i helpu pobl i gael hawl i 

ofal milfeddygol ar gyfer eu hanifeiliaid anwes 

 (Tudalennau 190 - 196)  

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

 

3.7 P-05-856 Rhaid gwahardd gwerthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a 

phob gwerthwr trydydd parti masnachol yng Nghymru (Cyfraith Lucy) 

 (Tudalennau 197 - 198)  

3.8 P-05-915 Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru 

 (Tudalen 199)  

3.9 P-05-939 Gosod embargo ar unwaith ar drwyddedau bridio cŵn newydd, ar 

adnewyddu trwyddedau ac ar geisiadau cynllunio nes bod y rheoliadau'n 

addas i’r diben a nes bod modd eu gorfodi 

 (Tudalennau 200 - 204)  

Prif Weinidog  

 

3.10 P-05-996 Galw ar Lywodraeth Cymru i beidio â symud, difrodi na dinistrio 

unrhyw symbolau hanesyddol yng Nghymru 

 (Tudalennau 205 - 207)  

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

   

EItem 5. 

 



 

 

5 Paratoadau ar gyfer diwedd y 5ed Senedd 

 (Tudalennau 208 - 213)  


