
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deisebau 
Lleoliad: 

Fideo Gynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mawrth, 3 Tachwedd 

2020 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Graeme Francis - Clerc y Pwyllgor 

Kayleigh Imperato – Dipwrwy Glerc 

0300 200 6373  

Deisebau@senedd.cymru
------ 

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 - 37)  

2 Deisebau newydd 

   

2.1 P-05-1024 Gwneud ymwybyddiaeth amgylcheddol yn orfodol ac yn fodiwl 

allweddol mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfer pob blwyddyn (Addysg 

Gynradd ac Uwchradd) 

 (Tudalennau 38 - 49)  

2.2 P-05-1030 Mesurau i atal dyfeisiau diwifr rhag cael eu defnyddio mewn 

meithrinfeydd ac ysgolion cynradd 

 (Tudalennau 50 - 59)  

2.3 P-05-1031 Atal yr arfer o ddargyfeirio Cerbydau Nwyddau Trwm drwy 

ardaloedd preswyl 

 (Tudalennau 60 - 74)  

2.4 P-05-1033 Dylid diddymu ffioedd cofrestru Cyngor y Gweithlu Addysg (EWC) 

a diwygio ei drefniant yn llwyr 

 (Tudalennau 75 - 87)  



 

 

2.5 P-05-1034 Dylid ailagor theatrau a lleoliadau perfformio yng Nghymru mewn 

pryd ar gyfer tymor yr ?yl 

 (Tudalennau 88 - 96)  

2.6 P-05-1035 Dylid caniatáu i bartneriaid genedigaeth fod yn bresennol adeg 

sganiau, dechrau esgor, yn ystod yr enedigaeth ac ar ôl yr enedigaeth 

 (Tudalennau 97 - 103)  

2.7 P-05-1036 Caniatáu swigod cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud 

 (Tudalennau 104 - 106)  

2.8 P-05-1037 Caniatáu i blant fynd i mewn i ardaloedd dan gyfyngiadau symud 

i barhau i hyfforddi gyda'u clybiau chwaraeon 

 (Tudalennau 107 - 111)  

3 Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol 

   

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  

 

3.1 P-05-882 Trawsnewid yr ymateb i bobl h?n sy'n dioddef camdriniaeth 

ddomestig - galw am weithredu 

 (Tudalennau 112 - 118)  

3.2 P-05-926 Dylid Darparu Adran Blinder Cronig yng Nghymru 

 (Tudalennau 119 - 126)  

3.3 P-05-1014 Rhowch statws "gweithiwyr allweddol" i bractisau deintyddol a'u 

staff 

 (Tudalennau 127 - 129)  

Tai a Llywodraeth Leol  

 

3.4 P-05-984 Dylid rhoi'r gorau i ymgynghoriadau o bell sy'n gwahaniaethu o 

ran ceisiadau llosgyddion yn ystod y pandemig Covid-19 

 (Tudalennau 130 - 133)  

Economi a Thrafnidiaeth  

 



 

 

3.5 P-05-898 Dylid gwahardd defnyddio byrddau A yng Nghymru 

 (Tudalennau 134 - 135)  

3.6 P-05-935 Gwahardd Parcio ar Balmentydd - Addewid Palmant (Pavement 

Promise) 

 (Tudalennau 136 - 142)  

3.7 P-05-944 Gwrthdroi'r toriadau i wasanaethau trenau cymudwyr yng 

Ngogledd-ddwyrain Cymru 

 (Tudalennau 143 - 149)  

Addysg  

 

3.8 P-05-920 Cyllidebu Ysgolion ar gyfer ADY 

 (Tudalennau 150 - 156)  

3.9 P-05-988 Rhowch fynediad cyfartal at eu hysgolion a'u hathrawon i blant 

gweithwyr allweddol 

 (Tudalennau 157 - 160)  

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

 

3.10 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 161 - 171)  

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 172)  

Deisebau heb unrhyw gyswllt diweddar gan deisebwyr  

 

3.12 P-05-910 Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru 

 (Tudalennau 173 - 176)  

3.13 P-05-936 Cynnig Prawf Sgrinio Canser y Coluddyn ar ôl 74 oed 

 (Tudalennau 177 - 180)  



 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

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

   

Etem 5. 

5 Arferion Gwaith y Pwyllgor 

 (Tudalennau 181 - 186)  


