
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deisebau 
Lleoliad: 

Fideo Gynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mawrth, 17 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 - 45)  

2 Deisebau newydd 

   

Deisebau newydd Covid-19  

 

2.1 P-05-1038 Addasu'r neges cyfyngiadau symud lleol i "Aros yn Lleol" yn 

hytrach nag aros o fewn ffiniau sirol 

 (Tudalennau 46 - 48)  

2.2 P-05-1039 Dylid caniatáu i athletwyr amatur mewn ardal sydd o dan 

gyfyngiadau lleol barhau i hyfforddi a chael hyfforddiant y tu allan i'r ardal 

honno 

 (Tudalennau 49 - 51)  

2.3 P-05-1042 Rhaid cefnogi busnesau bach a chanolig yn y diwydiant gwallt a 

harddwch yn ystod cyfnodau clo lleol 

 (Tudalennau 52 - 60)  

2.4 P-05-1055 Dileu arholiadau TGAU a Safon Uwch 

 (Tudalennau 61 - 67)  



 

 

2.5 P-05-1065 Ail-agor ysgolion i ddisgyblion blwyddyn 11 yn hytrach na 

blwyddyn 8 o'r ail o Dachwedd ymlaen 

 (Tudalennau 68 - 70)  

Deisebau nad ydynt yn ymwneud â Covid-19  

 

2.6 P-05-1032 Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai 

 (Tudalennau 71 - 81)  

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

gwastraff newydd ar raddfa fawr yng Nghymru 

 (Tudalennau 82 - 94)  

2.8 P-05-1044 Sefydlu TGAU Astudiaethau Natur i helpu i baratoi cenedlaethau'r 

dyfodol i fynd i'r afael â'r bygythiadau sy'n wynebu natur 

 (Tudalennau 95 - 102)  

3 Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol 

   

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  

 

3.1 P-05-941 Cylch gwaith bioamrywiaeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru 

 (Tudalennau 103 - 109)  

3.2 P-05-945 Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru 

 (Tudalennau 110 - 120)  

3.3 P-05-868 Diogelwch D?r/Atal Boddi ac effeithiau Sioc D?r Oer i'w haddysgu 

ym mhob Ysgol yng Nghymru 

 (Tudalennau 121 - 134)  

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  

 

3.4 P-05-974 Dylid sicrhau bod technoleg yr aelodau prosthetig a ddarperir gan 

GIG Cymru cystal â'r hyn a geir yng ngweddill y DU 

 (Tudalennau 135 - 138)  



 

 

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

Covid-19 neu gyda'r feirws 

 (Tudalennau 139 - 143)  

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  

 

3.6 P-05-1006 Rhyddhau'r £59 miliwn o bunnoedd i'r celfyddydau er mwyn atal 

lleoliadau cerddoriaeth lleol ar lawr gwlad rhag cau 

 (Tudalennau 144 - 146)  

3.7 P-05-1013 Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn 

niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru 

 (Tudalennau 147 - 150)  

Tai a Llywodraeth Leol  

 

3.8 P-05-1007 Uno Yr Hôb a Chaergwrle i greu ward dau aelod yn Sir y Fflint 

 (Tudalennau 151 - 155)  

Addysg  

 

3.9 P-05-1021 Peidiwch â gwneud mygydau na gorchuddion wyneb yn orfodol 

mewn DIM ysgolion (gan gynnwys ysgolion uwchradd) 

 (Tudalennau 156 - 158)  

3.10 P-05-1008 Dysgu cymorth cyntaf iechyd meddwl yn ysgolion Cymru 

 (Tudalennau 159 - 160)  

Deisebau heb unrhyw gyswllt diweddar gan deisebwyr  

 

3.11 P-05-951 Gosodwch derfyn cyfreithiol ar uchafswm y geist bridio mewn 

sefydliadau bridio c?n trwyddedig yng Nghymru 

 (Tudalen 161)  

3.12 P-05-952 Dylid mynd yn ôl i sillafu enwau lleoedd Cymraeg yn y ffordd 

Gymraeg 

 (Tudalen 162)  



 

 

3.13 P-05-953 Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion 

 (Tudalen 163)  

3.14 P-05-961 Gostwng yr oedran ar gyfer sgrinio canser y fron yng Nghymru o 

50 i 30 

 (Tudalen 164)  

3.15 P-05-999 Sicrhau bod pob ysgol gynradd yn cadw pellter cymdeithasol o 1 

metr fan lleiaf ym mis Medi 2020 

 (Tudalen 165)  

3.16 P-05-1012 Triniaeth mewn siambr ocsigen i gleifion ffibromyalgia wedi'i 

hariannu drwy'r GIG 

 (Tudalen 166)  

3.17 P-05-1016 Dylid ymestyn y Grant Cartrefi Gwyrdd newydd i Gymru 

 (Tudalen 167)  

3.18 P-05-1020 Cyflwyno proses apeliadau yng Nghymru mewn perthynas â'r holl 

Raddau Asesu Canolfannau ar gyfer rhaglen arholiadau cyhoeddus 2020 

 (Tudalennau 168 - 169)  

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 Arferion Gwaith y Pwyllgor 

 (Tudalennau 170 - 175)  


