
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deisebau 
Lleoliad: O Bell 

Committee Room 3 - Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Llun, 24 Ionawr 2022 

Amser: 14.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Price - Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

Deisebau@senedd.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

 (Tudalennau 1 - 26)  

2 Deisebau newydd 

   

2.1 P-06-1226 Dileu'r hyn sy’n rhwystro mynediad i waith cymdeithasol ac 

annog parch cydradd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd 

 (Tudalennau 27 - 34)  

2.2 P-06-1227 Mae angen uned iechyd meddwl arbenigol i famau a babanod yng 

Ngogledd Cymru 

 (Tudalennau 35 - 47)  

2.3 P-06-1233 Diddymu Rheoliadau Coronafeirws a dod â holl gyfyngiadau 

COVID-19 i ben 

 (Tudalennau 48 - 52)  

2.4 P-06-1236 Dylai menywod gael ei sgrinio’n rheolaidd gyda phrawf gwaed o’r 

enw CA125 i ganfod canser yr ofari 

 (Tudalennau 53 - 58)  

2.5 P-06-1237 Ystyried defnyddio Graddau a Aseswyd gan Athrawon ar gyfer 

dysgwyr na allent sefyll arholiadau TGAU ym mis Tachwedd oherwydd prawf 

COVID positif. Dylid sicrhau bod trefniadau tecach ar waith ar gyfer 

arholiadau mis Mai 

 (Tudalennau 59 - 66)  

2.6 P-06-1238 Gwahardd polystyren a phlastigau untro eraill! 

 (Tudalennau 67 - 72)  

3 Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol 

   



 

 

3.1 P-05-949 ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG 

EI DYMCHWEL 

 (Tudalennau 73 - 74)  

3.2 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 75 - 77)  

3.3 P-06-1197 Gwasanaeth sgrinio’r galon am ddim i bob plentyn rhwng 11 a 35 

oed sy'n cynrychioli ei ysgol neu sir mewn chwaraeon 

 (Tudalennau 78 - 83)  

3.4 P-06-1207 Dechreuwch gyfeirio at ddinasoedd a threfi Cymru yn ôl eu 

henwau Cymraeg 

 (Tudalennau 84 - 88)  

3.5 P-06-1217 Agor canolfannau/clinigau meddygol un stop Covid Hir 

 (Tudalennau 89 - 95)  

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

cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth 

 (Tudalennau 96 - 100)  

3.7 P-06-1183 Gosod terfyn cyflymder 20 milltir yr awr ar gyfer 100 metr bob 

ochr i'r groesfan newydd i gerddwyr yng Nglan Conwy 

 (Tudalennau 101 - 104)  

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

cyhoedd o eitem 5 y cyfarfod. 

   

5 Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y 

pwyllgorau 

 (Tudalennau 105 - 113)  


