
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deisebau 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 20 Medi 2021 

Amser: 10.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Price 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

Deisebau@senedd.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

(10.00) (Tudalennau 1 - 24)  

2 Deisebau newydd 

(10.00-10.15)   

2.1 P-06-1171 Cyhoeddwch dystiolaeth glir fod COVID 19 yn cael ei ledaenu 

mewn tafarndai a bwytai lle mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith 

 (Tudalennau 25 - 31)  

2.2 P-06-1181 Mae treillio ar wely'r môr yn lladd ein bywyd gwyllt morol… 

Rhowch y gorau i chwalu'n moroedd! 

 (Tudalennau 32 - 42)  

2.3 P-06-1182 Dylid ond cau busnesau sydd wedi cael achos o COVID-19 yn 

gysylltiedig â nhw 

 (Tudalennau 43 - 45)  

2.4 P-06-1184 Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl 

ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt! 

 (Tudalennau 46 - 51)  

2.5 P-06-1208 Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli 

cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth 

 (Tudalennau 52 - 53)  

3 Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol 

(10.15-11.00)   

Yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  

 



 

 

3.1 P-05-1040 Cyflwyno moratoriwm ar gymeradwyo unrhyw losgyddion 

gwastraff newydd ar raddfa fawr yng Nghymru 

 (Tudalennau 54 - 61)  

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  

 

3.2 P-05-1041 Polisi a chyllid clir ar gyfer ysbytai a chartrefi gofal ar gyfer 

ymweliadau rhithwir yn ystod cyfnodau o gyfyngiadau symud 

 (Tudalennau 62 - 65)  

3.3 P-05-1132 Cychwyn Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i Fwrdd Iechyd 

Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 

 (Tudalennau 66 - 69)  

Llywodraeth Leol  

 

3.4 P-05-1112 Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: 

Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011 

 (Tudalennau 70 - 72)  

Addysg  

 

3.5 P-05-1140 Dylid adolygu'r canllawiau ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim, gan 

ddileu'r opsiwn ar gyfer dosbarthu parseli bwyd 

 (Tudalennau 73 - 76)  

3.6 P-06-1160 Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng 

Nghymru dderbyn myfyrwyr sy'n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau 

cyhoeddus 

 (Tudalennau 77 - 79)  

3.7 P-06-1163 Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr 

MSc yng Nghymru 

 (Tudalennau 80 - 84)  

Cydraddoldeb  

 



 

 

3.8 P-06-1158 Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o 

fewn tymor nesaf y Llywodraeth 

 (Tudalennau 85 - 89)  

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon  

 

3.9 P-06-1166 Darparu grantiau di-dreth i bobl sy'n gweithio yn y celfyddydau a 

darparu cyllid grant i leoliadau celfyddydol 

 (Tudalennau 90 - 91)  

3.10 P-06-1170 Adolygiad annibynnol di-oed o'r broses ddethol Haen 1 a Haen 2 

yn Uwch-gynghrair Menywod Cymru 

 (Tudalennau 92 - 106)  

Caiff y ddwy eitem a ganlyn eu grwpio i gael eu trafod gyda'i 

gilydd  

 

3.11 P-05-1000 Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu 

haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru  

 (Tudalen 107) 

Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a 

Lleiafrifoedd Ethnig yn y Cwricwlwm Newydd: adroddiad terfynol 

3.12 P-05-1080 Cyflwyno deunyddiau dysgu gwrth-hiliaeth i blant mewn ysgolion 

yng Nghymru i leihau troseddau casineb  

 (Tudalen 108) 

Gweithgor Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl Dduon, Asiaidd a 

Lleiafrifoedd Ethnig yn y Cwricwlwm Newydd: adroddiad terfynol 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 5 o’r cyfarfod. 

(11.00)   

5 Blaenraglen Waith 

(11.00-11.15)   

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/gweithgor-cymunedau-cyfraniadau-chynefin-pobl-dduon-asiaidd-lleiafrifoedd-ethnig-cwricwlwm-newydd-adroddiad-terfynol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/gweithgor-cymunedau-cyfraniadau-chynefin-pobl-dduon-asiaidd-lleiafrifoedd-ethnig-cwricwlwm-newydd-adroddiad-terfynol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/gweithgor-cymunedau-cyfraniadau-chynefin-pobl-dduon-asiaidd-lleiafrifoedd-ethnig-cwricwlwm-newydd-adroddiad-terfynol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/gweithgor-cymunedau-cyfraniadau-chynefin-pobl-dduon-asiaidd-lleiafrifoedd-ethnig-cwricwlwm-newydd-adroddiad-terfynol.pdf

