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Senedd Cymru - Y Pwyllgor Deisebau 

Tymor yr haf 2020   

Mae'r bwletin hwn yn darparu gwybodaeth am rywfaint o'r gwaith y mae'r Pwyllgor 
wedi'i wneud yn ystod y tymor hwn, a chynnydd o ran rhai o’r deisebau a fu gerbron y 
Pwyllgor. Cafodd ei lunio gan y tîm Clercio sy'n cefnogi gwaith y Pwyllgor. Mae ffrwd y 
Pwyllgor ar Twitter @SeneddDeiesbau yn cynnwys ein holl newyddion, deisebau a 
chyfarfodydd diweddaraf. 

Deisebau a ystyriwyd: Ebrill 
– Gorffennaf 2020 

Deisebau newydd a 
dderbyniwyd ar ein gwefan 
 

Cawsom 88 o ddeisebau derbyniadwy 
newydd. 

Deisebau newydd a ystyriwyd 
gan y Pwyllgor 
 

Ystyriwyd 44 deiseb am y tro cyntaf 
gennym.  

Diweddariadau i ddeisebau  

Rydym wedi ystyried 49 o 
ddiweddariadau i ddeisebau. 
 

Deisebau Covid-19 

Mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith 
syfrdanol ledled Cymru ac rydym yn 
anfon ein cydymdeimlad a’n meddyliau 
i’r rhai yr effeithiwyd arnynt. Gwnaethom 
ail-flaenoriaethu ein gwaith i 
ganolbwyntio’n wreiddiol ar ddeisebau 
yn ymwneud â Covid-19 ac rydym wedi 
cynnal 5 cyfarfod rhithwir rhwng mis Mai 
a mis Gorffennaf.   

Yn ystod y cyfnod hwn, cawsom 79 o 
ddeisebau yn ymwneud â Covid-19, ac 

roedd 54 ohonynt yn dderbyniadwy i 
gasglu llofnodion.   

Cynnydd deisebau 

Yn ystod y tymor hwn, mae nifer o 
ddeisebau wedi gwneud cynnydd 
sylweddol, gan arwain at ddadleuon, 
adroddiadau a newidiadau o ran polisi.  

P-05-796 Galw ar Lywodraeth Cymru i 
wahardd yr arfer o ddefnyddio 
anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng 
Nghymru 

Pasiwyd y Bil anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau 
(Cymru) gan y Senedd ar 15 Gorffennaf 
sy'n golygu y bydd defnyddio anifeiliaid 
gwyllt mewn syrcasau bellach yn cael ei 
wahardd yng Nghymru. Hoffem 
longyfarch y deisebydd ac eraill a fu'n 
ymwneud â llwyddiant yr ymgyrch 
hirsefydlog hon. 

P-05-778 Amddiffyn Cyllyll Môr ar 
Draeth Llanfairfechan 

Mae gwaith ymchwil manwl yn cael ei 
gynnal ynghylch stociau cyllyll môr ac 
mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig wedi ymrwymo i roi 
ystyriaeth i gwotâu dyddiol, cyfanswm y 
daliadau a ganiateir a chyfnodau caeedig. 
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P-05-801 Rhaid achub y coed a'r tir yng 
Ngerddi Melin y Rhath a Nant y Rhath 
cyn iddi fynd yn rhy hwyr 

Llwyddodd yr ymgyrchwyr yn eu nod i 
gael y perygl o lifogydd yn yr ardal wedi’i 
ailasesu cyn gwneud rhagor o waith yn y 
parc, ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru 
wedi dweud nad yw'n bwriadu gwneud 
rhagor o waith ar hyn o bryd. 

P-05-815 Rheoli’r Diwydiant Dofednod 
Dwys sy’n Ehangu’n Gyflym yng 
Nghymru 

Rydym wedi ysgrifennu at y Pwyllgor 
Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Materion Gwledig i ofyn a all barhau i 
fonitro’r datblygiadau fel rhan o'i waith 
parhaus ar ddefnydd tir a bioamrywiaeth. 

P-05-804 Mae angen cyllid Llywodraeth 
Cymru ar gyfer chwarae!! 

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol wedi 
ymrwymo i roi ystyriaeth i drefniadau 
ariannu fel rhan o Adolygiad o Chwarae 
gan y Gweinidog 

P-05-862 Mynd i'r afael â bwlio mewn 
ysgolion 
 
Mae gan ganllawiau gwrth-fwlio newydd 
Llywodraeth Cymru statws statudol ac 
maent yn cynnwys gofynion i ysgolion 
ddatblygu polisïau i gofnodi a monitro 
achosion o fwlio. 

P-05-880 Mae Cymru yn prysur golli ei 
henw da o ran cerddoriaeth, a’i 
threftadaeth  

Bydd y Pwyllgor Diwylliant, Cymraeg a 
Chyfathrebu yn monitro cynnydd pellach 
o ran ariannu a darparu gwasanaethau 
addysg gerddoriaeth, yn dilyn ei 
adroddiad blaenorol ar y pwnc hwn.  

P-05-871 Trefnu bod cyfleusterau newid 
cewynnau ar gael mewn toiledau i 
ddynion a thoiledau i fenywod  

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
wedi cadarnhau y bydd cynigion i 
gryfhau’r ddarpariaeth i ddisgwyl 
cyfleusterau newid babanod mewn 
toiledau dynion a menywod yn cael eu 
cynnwys yn yr ymgynghoriad gan 
Lywodraeth Cymru sydd ar ddod 
ynghylch cyfleusterau newid cewynnau 
mewn toiledau. 

P-05-918 Gwella mynediad i’r anabl yng 
ngorsaf reilffordd Trefforest fel 
blaenoriaeth 

Cadarnhaodd Gweinidog yr Economi a 
Thrafnidiaeth y bydd y gwaith i wella 
mynediad i orsaf drenau Trefforest yn 
dechrau ym mis Medi. 

P-05-751 Cydnabod achosion o 
Ddieithrio Plentyn oddi wrth Riant 

Mae Cafcass Cymru wedi cyhoeddi 
canllawiau ar Anfodlonrwydd neu 
Wrthodiad Plant i Dreulio Amser gyda 
Rhiant ac wedi darparu hyfforddiant i’w 
ymarferwyr ynghylch sut i nodi’r mater 
hwn. 

P-05-946 Achub adran Damweiniau ac 
Achosion Brys Brenhinol Morgannwg 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg wedi penderfynu cadw 
Adran Achosion Brys amser llawn yn 
Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Hoffem 
longyfarch y deisebwyr a'r gymuned 
ehangach ar lwyddiant eu hymgyrch. 

Cyfarfodydd y Pwyllgor 

Mae'r Pwyllgor wedi cyfarfod 5 gwaith yn 
ystod y tymor hwn: 
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− 21 May 

− 9 Mehefin 

− 23 Mehefin 

− 7 Gorffennaf  

− 17 Gorffennaf  

Mae gwybodaeth am bob cyfarfod ar gael 
drwy'r lincs uchod. 

System ddeisebau 
newydd 

Mae ein system ddeisebau newydd wedi 
bod yn fyw ers sawl mis bellach ac rydym 
wedi gweld cynnydd dramatig yn nifer y 
bobl sydd wedi ymgysylltu â phroses 
ddeisebau'r Senedd.  

Ers i'r system fynd yn fyw ar 30 Ebrill, mae 
cyfanswm o 190 o ddeisebau newydd 
wedi dod i law ac mae bron 135,000 o 
lofnodion wedi cael eu hychwanegu at 
ddeisebau. Mae'r rhan fwyaf o'r llofnodion 
hyn wedi cael eu hychwanegu at 
ddeisebau sy'n ymwneud â 
digwyddiadau presennol megis mudiad 
Mae Bywydau Du o Bwys a Covid-19.  

Pethau i'w cofio 

− Rhaid i ddeisebau fodloni ein meini 
prawf o ran bod yn dderbyniadwy.  

− Bydd deisebau sy'n cael 50 o lofnodion 
yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor. 

− Efallai y byddwn yn penderfynu cyfeirio 
deisebau sy'n cael 5,000 o lofnodion ar 
gyfer dadl y Cyfarfod Llawn. 

− Ni allwn dderbyn deisebau o wefannau 
deisebau eraill. 

Manylion cyswllt 

Gallwch anfon e-bost at ein tîm Clercio: 
Deisebau@Senedd.Cymru  

Ffoniwch ni: 0300 200 6565  

Dilynwch ni ar Twitter: 
@SeneddDeisebau 

Gwefan: https://deisebau.senedd.cymru/  

Aelodau’r Pwyllgor 
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