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Darparu llwybr clinigol, gofal
meddygol, ac arbenigwyr i bobl â
syndrom tourette yng Nghymru
Y Pwyllgor Deisebau | 25 Ebrill 2022
Petitions Committee | 25 April 2022

Cyfeirnod: SR22/2201-4

Rhif y ddeiseb: P-06-1249
Teitl y ddeiseb: Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â
syndrom tourette yng Nghymru
Geiriad y ddeiseb: Mae syndrom tourette yn effeithio ar 1 o bob 100 o blant.
Nid yw'n gyflwr prin. Yng Nghymru mae 1 arbenigwr nad yw'n gweld plant.
Mae syndrom tourette yn anhwylder niwrolegol sy'n effeithio ar y system
nerfol ac yn achosi ticiau. Mae ticiau yn symudiadau a synau anwirfoddol,
sydyn ac ailadroddus. Gall syndrom tourette fod yn boenus ac yn wanychol.
Nid yw llawer o bobl yn gallu cael diagnosis oherwydd diffyg llwybr clinigol
neu maent yn cael eu rhyddhau ar yr un diwrnod heb unrhyw ofal na
chymorth meddygol parhaus. Nid rhegi yn unig yw syndrom tourette.
Gall peidio â chael gofal a chymorth meddygol arwain at broblemau iechyd
meddwl hirdymor. Gall pobl â syndrom tourette gael anawsterau gyda
gorbryder, cwsg, dicter ac ynysu cymdeithasol.
Mae ANGEN i ni gael llwybr priodol, clir a chlinigol, a mynediad at
ddarpariaeth arbenigol a gofal meddygol i bobl â syndrom tourette yng
Nghymru.
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1. Cefndir
Mae syndrom Tourette yn gyflwr sy'n achosi person i wneud synau a symudiadau
anwirfoddol a elwir yn diciau. Yn ôl Tourette’s Action, amcangyfrifir bod mwy na
300,000 o blant ac oedolion yn y DU yn byw gyda’r cyflwr hwn.
Ticiau yw prif symptom syndrom Tourette. Mae’r ticiau hyn fel arfer yn ymddangos
yn ystod plentyndod, pan fydd y plentyn rhwng 2 a 14 oed (6 yw’r oedran
cyfartalog). Gall y ticiau hyn fod yn gyfuniad o diciau corfforol a thiciau lleisiol.
Gall pobl sydd â syndrom Tourette hefyd fod yn byw ag anhwylder gorfodaeth
obsesiynol (OCD), anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD), neu
anawsterau dysgu.
Mae GIG Cymru yn nodi nad yw ticiau fel arfer yn niweidiol i iechyd cyffredinol
person, ond gall ticiau corfforol, fel symudiadau sydyn o’r pen, fod yn boenus. Gall
y ticiau a’r symptomau eraill wella ar ôl sawl blwyddyn, ac weithiau maent yn
diflannu'n llwyr.
Nid oes un prawf pendant ar gyfer syndrom Tourette. Gellir diystyru cyflyrau eraill
drwy ddefnyddio profion a sganiau, fel sgan MRI. Gall person gael diagnosis o
syndrom Tourette os yw wedi bod yn byw â nifer o diciau am o leiaf blwyddyn.
Nid oes iachâd ar gyfer syndrom Tourette, ond gall triniaeth helpu person i reoli ei
symptomau. Mae triniaeth fel arfer ar gael gan y GIG, a gall gynnwys therapi
ymddygiadol a/neu feddyginiaeth.

Gwasanaethau niwroddatblygiadol yng Nghymru
Cafodd ffrwd waith gwasanaeth niwroddatblygiadol Cymru gyfan ei lansio yn
2015/16, a hynny o dan y rhaglen Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc (T4CYP).
Datblygwyd timau niwroddatblygiadol amlddisgyblaethol yng Nghymru, a
chyhoeddwyd Llwybr Asesu Diagnostig Niwroddatblygiad, sy'n cynnwys chwe
safon. Cafodd dogfen ganllaw ynghylch darparu gwasanaethau
niwroddatblygiadol yng Nghymru ei chyhoeddi hefyd.
Ym mis Tachwedd 2019, cafodd y rhaglen Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc ei
hymestyn tan 2022. Yn ogystal, cafodd cylch gwaith y rhaglen ei ailffocysu er
mwyn canolbwyntio ar dri maes allweddol, gan gynnwys gwasanaethau
niwroddatblygiadol. Disgrifir yr amcan ar gyfer y ffrwd waith hon fel a ganlyn: ‘Our
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objective for the ND area of work is to further support health boards to implement
the Pathway and Standards, and to support the development of a whole system
response for children and young people with ND conditions, providing an early
offer for children and young people and their families, who otherwise would be
referred to the ND team'. Cafodd y ddogfen dan sylw, sef, A Vision for
Neurodevelopmental Support & Services in Wales, ei chyhoeddi o dan y rhaglen
Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc.

2. Camau gweithredu gan Lywodraeth Cymru
Mewn llythyr at y Pwyllgor Deisebau, nododd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau
Cymdeithasol fod Llywodraeth Cymru ‘yn gweithio i wella gwasanaethau asesu a
chefnogi ar gyfer pob cyflwr niwroddatblygiadol, gan gynnwys syndrom Tourette,
gyda’r nod o adeiladu gwasanaethau cynaliadwy ar gyfer y dyfodol ledled Cymru.’
Bydd dull gweithredu Llywodraeth Cymru yn cael ei lywio gan ganlyniadau
adolygiad a gynhaliwyd ynghylch galw a chapasiti mewn perthynas â
gwasanaethau niwroddatblygiadol ar gyfer bob oed. Y bwriad oedd cyflwyno
adroddiad ar yr adolygiad ddiwedd fis Mawrth 2022. Bydd canlyniadau’r adolygiad
hwn yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar Lywodraeth Cymru i drefnu
gwelliannau hirdymor i wasanaethau yn y dyfodol.
Nododd y Dirprwy Weinidog fod gwaith eisoes wedi’i wneud i gefnogi’r nod hwn,
gan gynnwys cyhoeddi’r Cod Ymarfer Statudol ar Gyflenwi Gwasanaethau
Awtistiaeth, a ddaeth i rym ym mis Medi 2021. Mae gan y cod adran benodedig ar
ddarpariaeth gwasanaethau asesu. Mae hyn yn cael ei ehangu i gynnwys cyflyrau
niwroddatblygiadol eraill megis ADHD a syndrom Tourette.
Mae’r Dirprwy Weinidog wedi cwrdd yn ddiweddar â’r deisebydd ac aelodau o
grŵp cymorth i rieni er mwyn clywed yn uniongyrchol am eu profiadau wrth
geisio cael mynediad at wasanaethau a chymorth ar gyfer eu plant. Mae
swyddogion o Lywodraeth Cymru hefyd wedi cwrdd â’r deisebydd, ac mae’r
Dirprwy Weinidog yn nodi y bydd y swyddogion yn parhau i gydweithio â’r grŵp
rhieni wrth i bolisi niwroddatblygiadol ddatblygu yn y dyfodol.
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Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall
i adlewyrchu newidiadau dilynol.

Tudalen y pecyn 35
4

Julie Morgan AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
Deputy Minister for Social Services

Eich cyf/Your ref P-06-1249
Ein cyf/Our ref JMSS/00052/22

Jack Sargeant AS
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN
deisebau@senedd.cymru

21 Mawrth 2022
Annwyl Jack,
Diolch am eich llythyr ar 20 Ionawr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
am ddeiseb P-06-1249 sy’n galw am ddarpariaeth llwybr clinigol, gofal meddygol ac
arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru. Rwy’n ymateb gan fy mod, fel y
Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, yn gyfrifol am wasanaethau
niwroddatblygiadol gan gynnwys syndrom Tourette.
Rydym yn gweithio i wella gwasanaethau asesu a chefnogi ar gyfer pob cyflwr
niwroddatblygiadol gan gynnwys syndrom Tourette, gyda’r nod o adeiladu gwasanaethau
cynaliadwy ar gyfer y dyfodol ledled Cymru. Bydd ein dull gweithredu yn cael ei lywio ar sail
canlyniadau’r adolygiad o’r galw a chapasiti presennol o wasanaethau niwroddatblygiadol o
bob oed sydd i fod i gyflwyno adroddiad ddiwedd fis Mawrth eleni.
Bydd canlyniadau’r adolygiad hwn yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i drefnu
gwelliannau hirdymor i wasanaeth yn y dyfodol. Rydym eisoes wedi ymgymryd â gwaith i
gefnogi’r nod hwn, gan gynnwys cyhoeddi’r Cod Ymarfer Statudol ar Gyflenwi
Gwasanaethau Awtistiaeth a ddaeth i rym fis Medi diwethaf. Mae gan y cod adran
benodedig ar ddarpariaeth gwasanaethau asesu. Rydym hefyd yn ehangu hyn i gynnwys
cyflyrau niwroddatblygiadol eraill megis ADHD a syndrom Tourette.
Cyfarfûm yn ddiweddar â Ms Reeves-Graham ac aelodau o’i grŵp cymorth rhieni i glywed
am eu profiadau’n uniongyrchol wrth geisio cael mynediad at wasanaethau a chymorth ar
gyfer eu plant. Roedd y cyfarfod hwn yn dilyn cyfarfodydd blaenorol y mae fy swyddogion
hefyd wedi’u cael gyda Ms Reeves-Graham. Bydd fy swyddogion yn parhau i gydweithio â’r
grŵp o rieni wrth i bolisi niwroddatblygiadol yn y dyfodol ddatblygu.
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Julie.Morgan@llyw.cymru
Correspondence.Julie.Morgan@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Yn gywir,

Julie Morgan AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
Deputy Minister for Social Services
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P-06-1249 Provide a clinical pathway, medical care, and specialists for people
with Tourette’s syndrome in Wales, Correspondence – Petitioner to Committee,
02.04.22
To whom it may concern,
Many thanks for letting me know that my petition is going to be considered at your next
meeting on 25th April.
I have read the document that was attached and would like to express some of my views
and also add some more information for the committee to consider.
I would like to raise my concerns around the fact there are no NICE guidelines for diagnosing
Tourettes syndrome. This in turn means that right from the point of contact with your GP its
a lottery of wether you are referred on to see another medical professional or signposted to
online information and sadly people are being turned away because there aren't any
guidelines to follow and because there is an absolute lack of knowledge surrounding
tourettes and other tic disorders. A NICE pathway is needed to diagnose and to treat .
Having guidelines would help to ensure that wherever you are from in Wales could access
the care they need.
There needs to be a huge push on training from the bottom up, starting with GPs and
following through to Paediatricians and education settings. The added stress from an
already very stressful situation from medical professionals not knowing anything about
Tourettes syndrome is awful. Through my support group I have learnt that GPs and other
medical professionals are still under the illusion that Tourettes syndrome is swearing and if
the person presenting with tics isn't swearing they are then saying it can't be Tourettes.
This leads me on to express my view that something needs to be done to raise awareness of
Tourettes syndrome and other tic disorders. There is sadly still such a huge stigma attached
and alot of misinformation. Other neurodevelopmental conditions have had their profile
and awareness raised massively over the last few years and with this comes acceptance and
understanding. I would love to see this happen for the Tourettes Community.
Some people are being treated for their Tourettes but very often this is only coming in
medication form and can often be very strong anti psychotic drugs. We would like to see
treatment including both therapy and medication and this is something Tourettes Action are
working hard on.
I conducted a survey within my support group and took five families from each of the health
boards in Wales and the results were shocking. The health boards are all doing different
things, from who you see to who is diagnosing to the time spent waiting. Even more
worrying is that even within the same health board and even within the same hospital the
care varies wildly.
I have been told by the chief executive of my health board Hywel Dda that they have now
started providing a pathway for people presenting with tics. I have been told that the first
post of call would be to Camhs and if Camhs felt there was a neurodevelopmental condition
they would then refer on to the neurodevelopmental team for assessment. Camhs is
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extremely hard to access as I know first hand ,after being declined three times with them
before finally my daughter was accepted, you have to be in absolute crisis and actively
suicidal to be accepted and even then they have massive waiting lists. I am extremely
concerned that the wait to see camhs is long if you are lucky enough to be accepted and
then if you are referred on to the neuro team they also have at least a two year wait. Surely
this is unacceptable and again from within my group I know that Camhs are often declining
people who are presenting with tics and so the families go round and round in circles with
no one to help. No one knows whose responsibility it is and seemingly no one wants to take
responsibility.
If someone is lucky enough to get a diagnosis there is no after care no matter what health
board you come under. Many people are being diagnosed and discharged the same day
which was the case for my own daughter. We would like to see ongoing support for the
person and their families. Ideally we would love to see a specialist Tourettes clinic within
Wales that would offer a complete care package from therapy, access to medications,help
with sleep , behaviour difficulties , mobility difficulties, managing pain and help with other
co morbidities. Help and support needs to be available in ALL parts of Wales. The people
that would be providing these services need to be fully trained . Access to a specialist in
WALES is absolutely needed.
I would also like to raise my concerns that along with Tourettes Syndrome there is very little
knowledge of other tic disorders such as Functional Neurological Disorder. The two can
present extremely similar to each other and indeed it is possible to have both. The problem
is without proper training and knowledge there could be alot of misdiagnosing and the
treatments for the differing conditions are not the same.

People are facing huge waits to see a medical professional be it a Paediatrician, neurologist
or camhs and this is completely unacceptable. Tourettes syndrome is a very complex
condition. Leaving people with no access to medical care is horrendous. It can lead to
depression and other mental health conditions, problems accessing school/education and
the workplace and social isolation which without the correct support and care in a timely
manor is going to become even more serious meaning the person and very often their
families are going to need even further interventions.
Thank you for the opportunity to put forward my views
Yours sincerely
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P-06-1258 Gwneud unigolion yng
Nghymru ag anableddau cudd yn
gymwys ar gyfer y Bathodyn Glas
Y Pwyllgor Deisebau | 25 Ebrill 2022
Petitions Committee | 25 April2022

Cyfeirnod: SR22/2236-4

Rhif y ddeiseb: P-06-1258
Teitl y ddeiseb: Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd
yn gymwys ar gyfer y Bathodyn Glas
Geiriad y ddeiseb: I’r rhai sy’n byw o ddydd i ddydd gyda salwch cronig gallai
cael cerdyn Bathodyn Glas fod yn fuddiol os oes angen lle cyflym a hawdd i
barcio er mwyn mynd i’r toiled ar frys.
Dylai unigolion ag anableddau cudd fel Crohn’s a Cholitis gael cefnogaeth ar
ffurf lleoedd parcio hawdd, cyflym a hygyrch, fel lleoedd parcio i bobl anabl,
os oes angen y toiled arnynt ar frys.
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P-06-1258 Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd yn gymwys ar gyfer y
Bathodyn Glas

1. Cefndir
Cyflwynwyd y cynllun Bathodyn Glas (Parcio Personau Anabl) ym 1971 o dan adran
21 o Ddeddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970. Yn 2000, Cyflwynodd
Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru)
2000 y cynllun Bathodynnau Glas ar gyfer pobl anabl yng Nghymru.
Mae'r cynllun Bathodyn Glas yn darparu trefniant cenedlaethol ar gyfer
consesiynau parcio i bobl sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd, ac fe'i cynhelir
ar draws y DU. Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am y cynllun, ac awdurdodau lleol
sy’n gyfrifol am weinyddu a gorfodi'r cynllun o ddydd i ddydd.
Yn ôl canllawiau’r cynllun Bathodyn Glas gall unigolyn yng Nghymru fod yn
gymwys i gael Bathodyn Glas yn un o'r categorïau a ganlyn:


Cymwys yn awtomatig – gall unigolyn fod yn gymwys am fathodyn heb
fod angen asesiad os yw’n derbyn budd-dal anabledd a restrir neu os oes
ganddo nam ar ei olwg.



Cymwys yn ôl disgresiwn – gall amgylchiadau penodol wneud unigolyn yn
gymwys er nad yw’n derbyn y budd-daliadau a restrir.



Cymwys dros dro – caiff unigolyn wneud cais am fathodyn 12 mis dros dro
os yw’n aros am driniaeth ar gyfer salwch neu anaf difrifol neu’n gwella ar
ôl salwch neu anaf difrifol.

Mae'r canllawiau'n tynnu sylw at nifer o resymau nad ydynt ar eu pen eu hunain
yn gwneud unigolyn yn gymwys i gael Bathodyn Glas ac mae’r rhain yn cynnwys
problemau â’r bledren neu’r coluddyn megis clefyd Crohn neu Colitis.
Mewn gohebiaeth i’r Pwyllgor ar 21 Mawrth 2022, dywedodd y Dirprwy Weinidog
Newid Hinsawdd fod cymhwysedd yn seiliedig ar y model cymdeithasol o
anabledd a fabwysiadwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2002, ac ‘yn gyffredinol, nid
yw cymhwysedd yn gysylltiedig â chyflyrau meddygol sy’n seiliedig ar ddiagnosis
gan eu bod yn gallu dangos ystod eang o symptomau.’

2. Y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru
Ers 2002 mae’r cynllun Bathodyn Glas wedi bod yn destun nifer o adolygiadau,
ymgynghoriadau ac adroddiadau sydd wedi edrych ar wahanol agweddau ar y
cynllun, gan gynnwys meini prawf cymhwysedd. Mewn gohebiaeth i'r Pwyllgor,
rhestrodd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, y canlynol:
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Yn 2012, comisiynodd Llywodraeth Cymru ymchwil i ystyried ymestyn
cymhwysedd ar gyfer pobl â namau gwybyddol.



Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar Gynllun Gweithredu i
foderneiddio’r cynllun Bathodyn Glas yng Nghymru, a gyhoeddwyd yn
2010.



Cynhaliwyd ymgynghoriadau cyhoeddus ar newidiadau i'r cynllun yn
2008, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2016.



Sefydlwyd dau grŵp arbenigol yn 2013 a 2015 i ystyried materion, gan
gynnwys ymestyn cymhwysedd i bobl â namau gwybyddol ac ar gyfer
namau symudedd dros dro.

Mae ymchwil ac adolygiadau wedi arwain at ehangu'r meini prawf cymhwysedd.
Dywedodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd fod gan Gymru un o'r meini
prawf cymhwysedd ehangaf yn y DU a’i fod wedi gwneud is-ddeddfwriaeth i
ymestyn cymhwysedd i:


blant o dan dair oed sydd â chyflwr sy'n golygu bod angen offer meddygol
swmpus arnynt neu fod angen iddynt allu mynd i mewn i gerbyd yn
gyflym i gael triniaeth achub bywyd;



y rhai sy'n cael asesiadau penodol fel rhan o'u Taliad Annibyniaeth
Bersonol (PIP) i asesu eu namau corfforol a gwybyddol;



y rhai nad ydynt, oherwydd nam gwybyddol, yn gallu ymgymryd â thaith
heb gymorth;



y rhai sydd â namau dros dro sy'n para o leiaf flwyddyn ac sy'n bodloni
meini prawf yr asesiad cerdded pellach.

Yn ei ymateb, gwnaeth y Dirprwy Weinidog y pwynt hefyd fod ymchwil wedi
ystyried nifer o gyflyrrau penodol, ond ei fod wedi dod i’r casgliad na fyddai’n
briodol cynnwys, er enghraifft:
Mae anymataledd yn y coluddyn a'r bledren yn gofyn am gael mynd i
doiled yn hytrach na chael consesiwn parcio a dylai pobl sydd â
chyflyrau o'r fath allu cael cardiau 'Dwi ddim yn gallu aros'. Mae'r Cynllun
Allweddi Cenedlaethol (NKS) yn golygu bod pobl anabl yn cael
defnyddio toiledau cyhoeddus dan glo ledled y wlad. Mae toiledau sydd
â chloeon NKS ar gael mewn canolfannau siopa, tafarndai, caffis, siopau
adrannol, gorsafoedd bysiau a threnau a llawer o leoedd eraill ledled y
wlad. Mudiadau’r trydydd sector sy’n rhannu’r allweddi hyn.
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3. Camau gweithredu Senedd Cymru
Ym mis Ebrill 2019 cynhaliodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a
Chymunedau ymchwiliad i gymhwysedd a gweithrediad y cynllun Bathodyn Glas
yng Nghymru. Gwnaeth yr adroddiad 19 o argymhellion, a oedd yn cynnwys galw
ar Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o'r meini prawf cymhwysedd, gan
gynnwys a oes amodau pellach a ddylai olygu bod rhywun yn gymwys yn
awtomatig i dderbyn bathodyn glas. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i adroddiad
y Pwyllgor yn 2019 gan dderbyn yr argymhelliad hwn. Dywedodd y Dirprwy
Weinidog y byddai gwaith ymchwil yn cael ei wneud yn y dyfodol agos, a
dywedodd y canlynol o ran nodau’r cynllun:
Nod yr ymchwil hon yn gyntaf yw adolygu'r meini prawf cymhwysedd
presennol ar gyfer bathodyn glas, ac wrth wneud hynny, ystyried a ddylid
ehangu'r meini prawf cymhwysedd yng Nghymru. Yn ail, adolygu
cadernid y prosesau asesu y mae Llywodraeth Cymru wedi darparu
canllawiau ar eu cyfer i awdurdodau lleol sy'n gweinyddu'r cynllun.
Wrth aros am ganlyniad yr adolygiad, dywedodd y Dirprwy Weinidog y gallai
newidiadau i’r meini prawf cymhwysedd gael eu hystyried.
Yn benodol ar fater ymestyn cymhwysedd, dywedodd y Dirprwy Weinidog:
Mae ymestyn cymhwysedd yn fater sensitif sy'n gofyn am gadw’r ddysgl
yn wastad rhwng anghenion deiliaid cymwys presennol y bathodynnau
a'r rhai a allai elwa o gael bathodyn, ond na fyddent yn gwbl ddibynnol
ar y cynllun i gael at wasanaethau a chyfleusterau.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn
gywir adeg ei chyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall
i adlewyrchu newidiadau dilynol.
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Lee Waters AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd
Deputy Minister for Climate Change

Ein cyf/Our ref LW/00206/22

Jack Sargeant AS
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau

21 Mawrth 2022

Annwyl Jack,
Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 Ionawr ar ran y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P06-1258 Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd yn gymwys am y
Bathodyn Glas.
Fel y gwyddoch, mae Cynllun y Bathodyn Glas yn rhoi consesiynau parcio i bobl sydd â
heriau difrifol o ran eu gallu i symud, er mwyn iddyn nhw allu cael mynediad at
wasanaethau a chyfleusterau a thrwy hynny, fyw'n annibynnol. Y ddeddfwriaeth sy’n sail
iddo yw Deddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970 sy'n gosod dyletswydd ar
awdurdodau lleol i gynnal y cynllun yn eu hardal. Yr is-ddeddfwriaeth yw Rheoliadau
Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) 2000 fel y'u diwygiwyd,
sy'n nodi gofynion megis y meini prawf cymhwysedd, ffurf y bathodyn a'r cyfnod cyhoeddi.
Mae'r meini prawf cymhwysedd statudol yn seiliedig ar yr heriau symudedd a geir yn y
model cymdeithasol o anabledd a fabwysiadwyd gan Lywodraeth Cymru. Yn gyffredinol,
nid yw cymhwysedd yn gysylltiedig â chyflyrau meddygol sy’n seiliedig ar ddiagnosis gan eu
bod yn gallu dangos ystod eang o symptomau.
Cynhaliwyd ymchwil pellach ar gymhwysedd drwy’r wlad ar ran Llywodraeth Cymru yn
2012. Gwnaethom hefyd gynnal nifer o ymgynghoriadau cyhoeddus i geisio barn ar estyn
cymhwysedd. Cymru sydd â chyda’r cymhwysedd mwyaf eang yn y DU ac mae wedi
gwneud is-ddeddfwriaeth i estyn cymhwysedd i:

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lee.Waters@llyw.cymru
Correspondence.Lee.Waters@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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plant o dan dair oed sydd â chyflwr sy'n golygu bod angen offer meddygol swmpus
arnynt neu fod angen iddynt allu mynd i mewn i gerbyd yn gyflym i gael triniaeth achub
bywyd;
y rhai sy'n cael asesiadau penodol fel rhan o'u Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) i
asesu eu namau corfforol a gwybyddol;
y rhai nad ydynt, oherwydd nam gwybyddol, yn gallu ymgymryd â thaith heb gymorth;
y rhai sydd â namau dros dro sy'n para o leiaf flwyddyn ac sy'n bodloni meini prawf yr
asesiad cerdded pellach.

Mae'r cynllun wedi bod yn destun llawer o adolygiadau, adroddiadau, ymgynghoriadau a
rheoliadau ers 2002 pan gyhoeddwyd adroddiad y Pwyllgor Cynghori’r DU ar Drafnidiaeth
Pobl Anabl (DPTAC) ar y cynllun. Cynhaliwyd ymchwil pellach i feini prawf cymhwysedd ar
lefel y DU yn 2007 gan Transport and Travel Research Ltd a Rob Smith ac yn 2008 gan Faber
Maunsell. Yn ogystal, comisiynodd Llywodraeth Cymru ymchwil gan Halcrow yn 2012 i
ystyried estyn cymhwysedd i bobl â namau gwybyddol.
Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar Gynllun Gweithredu i foderneiddio Cynllun y Bathodyn
Glas yng Nghymru a gyhoeddwyd yn 2010. Gwnaethom hefyd gynnal ymgynghoriadau
cyhoeddus ar newid y cynllun yn 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2016. Sefydlwyd dau grŵp
arbenigol penodol yn 2013 a 2015 i ystyried agweddau gan gynnwys estyn cymhwysedd i
bobl â namau gwybyddol ac â namau symudedd dros dro.
Y tro diwethaf y cafodd y ddeddfwriaeth ynghylch cymhwysedd ei diwygio oedd yn 2017 pan
gynhwyswyd meini prawf ar namau gwybyddol a dros dro. Mae nifer o gyflyrau penodol hefyd
wedi'u hystyried fel meini prawf cymhwysedd posibl drwy ymchwil. Fodd bynnag, mae
adroddiadau dilynol wedi nodi na ddylid eu cynnwys yn y meini prawf cymhwysedd gan nad
ydynt yn briodol. Er enghraifft


Mae anymataledd yn y coluddyn a'r bledren yn gofyn am gael mynd i doiled yn hytrach
na chael consesiwn parcio a dylai pobl sydd â chyflyrau o'r fath allu cael cardiau 'Dwi
ddim yn gallu aros'. Mae'r Cynllun Allweddi Cenedlaethol (NKS) yn golygu bod pobl
anabl yn cael defnyddio toiledau cyhoeddus dan glo ledled y wlad. Mae toiledau sydd
â chloeon NKS ar gael mewn canolfannau siopa, tafarndai, caffis, siopau adrannol,
gorsafoedd bysiau a threnau a llawer o leoedd eraill ledled y wlad. Mudiadau’r trydydd
sector sy’n rhannu’r allweddi hyn.



Pobl â namau symudedd sy'n para llai na 12 mis gan y byddai mwy ohonynt na deiliaid
cyfredol y bathodyn gan wneud i’r cynllun golli’i hygrydedd a’i wneud yn
anghynaliadwy.

Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau'r
Senedd apêl am dystiolaeth ar gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru a chytunwyd y byddai
adolygiad yn cael ei gynnal gyda'r nodau canlynol:


Ymchwilio i feini prawf cymhwysedd presennol cynllun y bathodyn glas, ac wrth
wneud, ystyried a ddylid ehangu'r meini prawf cymhwysedd.



Ymchwilio i gadernid y prosesau asesu a ddefnyddir gan awdurdodau lleol.
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Wrth aros am argymhellion yr ymchwil, gellid ystyried newid y meini prawf cymhwysedd.
Mae ymestyn cymhwysedd yn fater sensitif sy'n gofyn am gadw’r ddysgl yn wastad rhwng
anghenion deiliaid cymwys presennol y bathodynnau a'r rhai a allai elwa o gael bathodyn,
ond na fyddent yn gwbl ddibynnol ar y cynllun i gael at wasanaethau a chyfleusterau.
Yn dilyn Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Ymchwiliad Cymhwysedd a Gweithredu yn
2019, bydd gwaith ymchwil yn cael ei wneud yn y dyfodol agos. Nod yr ymchwil hon yn
gyntaf yw adolygu'r meini prawf cymhwysedd presennol ar gyfer bathodyn glas, ac wrth
wneud hynny, ystyried a ddylid ehangu'r meini prawf cymhwysedd yng Nghymru. Yn ail,
adolygu cadernid y prosesau asesu y mae Llywodraeth Cymru wedi darparu canllawiau ar
eu cyfer i awdurdodau lleol sy'n gweinyddu'r cynllun.
Gan obeithio bod yr wybodaeth uchod yn ddefnyddiol.
Yn gywir,

Lee Waters AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd
Deputy Minister for Climate Change
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Senedd Cymru | Welsh Parliament
Ymchwil y Senedd | Senedd Research

Cysylltedd band eang ysgolion
Y Pwyllgor Deisebau | 25 Ebrill 2022
Petitions Committee | 25 April 2022

Cyfeirnod: SR22/2498

Rhif y ddeiseb: P-06-1261
Teitl y ddeiseb: Dylid buddsoddi i sicrhau bod gan yr holl ysgolion seilwaith a
chysylltedd rhyngrwyd effeithiol ac o safon.
Geiriad y ddeiseb: Mae cysylltiad band eang da wedi dod yn hanfodol ar
gyfer addysg yn yr 21ain ganrif. Dylid ac mae’n rhaid gwneud mwy i sicrhau
bod gan ein hysgolion y cysylltiad rhyngrwyd gorau posibl i ddarparu
cydraddoldeb i bawb, lle bynnag yng Nghymru mae disgyblion yn byw.
Er i raglen flaenorol (2016-21) Llywodraeth Cymru geisio blaenoriaethu
mynediad at fand eang cyflym iawn, mae rhai ysgolion yn parhau i aros am
hyn.
Rwy’n galw i’r holl ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru gael
cysylltiad gigabeit (rhwymedigaeth gwasanaeth 1000Mbps) gwirioneddol,
gan sicrhau na fydd yr un disgybl dan anfantais oherwydd cyflymder band
eang gwael yn yr ysgol.
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Cysylltedd band eang ysgolion

1. Cefndir
Darperir cysylltedd band eang i ysgolion a gynhelir yng Nghymru ar draws
Rhwydwaith Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA). Cafodd
PSBA ei lansio yn 2007 ac mae’n cysylltu sefydliadau’r sector cyhoeddus yn y wlad
i Rwydwaith Ardal Eang (WAN) Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)
diogel preifat. Caiff PSBA ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i ddarparu gan BT.

2. Camau gweithredu Llywodraeth Cymru
Yn 2013, gosododd Llywodraeth Cymru dargedau y byddai gan ysgolion cynradd,
canol ac arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion gysylltedd o 100Mbps ac y byddai
gan ysgolion uwchradd gysylltedd o 1Gbps erbyn 2020. Yn dilyn hynny, adolygodd
Llywodraeth Cymru dargedau 2020 a’u disodli â chanllawiau ar gyfer 2018.
Dywedodd Llywodraeth Cymru fod adborth gan awdurdodau lleol wedi awgrymu
bod y targedau’n rhy anhyblyg ac efallai na fyddai uwchraddio pellach yn arwain
at lawer o fudd yn enwedig lle mae niferoedd disgyblion yn isel. Felly disodlwyd
targedau 2020 gan ganllawiau a oedd yn anelu at ddarparu mwy o reolaeth leol a
chaniatáu i wybodaeth leol am ysgolion ddylanwadu ar benderfyniadau ynghylch
lled band cynyddol.
Yn 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Safonau Digidol Addysg. Yn y safonau
hynny, dyweder mewn perthynas â chysylltedd:
Mae gofynion ysgolion yn seiliedig ar gyflawni'r cwricwlwm, ynghyd ag
anghenion gweinyddol a gweithredol yr ysgol, y mae gan bob un
ohonynt batrymau defnydd gwahanol iawn.
Mae safon A3 yn nodi:
Ysgolion i fod â gwasanaeth band eang sy’n darparu lled band digonol i
ddiwallu eu hanghenion […] Dylai’r gwasanaeth sydd ar gael mewn
ysgolion weddu i’w maint (o safbwynt defnyddwyr o bob math –
ymarferwyr, staff swyddfa a dysgwyr), ac anghenion cyflenwi’r ysgol, ar
hyn o bryd ac yn y dyfodol.
Mae ymateb Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i’r ddeiseb yn dweud bod holl
ysgolion a gynhelir yng Nghymru wedi gallu cael mynediad at gyflymder band
eang cyflym iawn ers 2019. Mae wedi darparu pwynt cyswllt ac wedi cynnig i’w
swyddogion ymchwilio i unrhyw achosion lle nad yw hyn yn wir.
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.Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall
i adlewyrchu newidiadau dilynol.
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Jeremy Miles AS/MS
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
Minister for Education and Welsh Language

Ein cyf/Our ref JMEWL/00489/22

Jack Sargeant AS
Cadeirydd - Y Pwyllgor Deisebau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

30 Mawrth 2022

Annwyl Jack,
Diolch am eich llythyr dyddiedig 03 Mawrth 2022, mewn perthynas â chysylltedd rhyngrwyd
i ysgolion.
Rwyf wedi ymrwymo'n llwyr i gynnal cymorth i ysgolion, drwy Raglen Hwb, i sicrhau bod gan
bob ysgol a gynhelir fynediad at seilwaith a chysylltedd rhyngrwyd effeithiol, o safon uchel i
alluogi mynediad teg at offer ac adnoddau ar-lein y gellir eu cyrchu unrhyw bryd, unrhyw le.
Darperir cysylltedd band eang i ysgolion a gynhelir yng Nghymru ar draws rhwydwaith
Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA), gyda buddsoddiad sylweddol
yn cael ei wneud o flwyddyn i flwyddyn i wella cadernid, effeithlonrwydd a diogelwch y
rhwydwaith. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda thîm PSBA i sicrhau bod y
cysylltedd cyflym ar gyfer ysgolion Cymru yn sefydlog, yn perfformio’n dda ac yn esblygu i
ddiwallu anghenion digidol ac uchelgeisiau ysgolion.
Mae rhwydwaith PSBA yn darparu cysylltedd i ysgolion yn seiliedig ar angen, sy'n cael ei
addasu drwy ddeialog â phob awdurdod lleol mewn ymateb i'r galw, yn hytrach na gosod
dull gweithredu cyffredinol sy'n addas i bawb.
Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am sicrhau bod gan eu hysgolion a gynhelir lefelau priodol
o gysylltedd â'r rhyngrwyd. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf yn dangos, yn seiliedig ar
broffiliau defnydd presennol, mai ychydig iawn o ysgolion cynradd sydd angen gwasanaeth
1Gbps ond, ar hyn o bryd, mae gan bob ysgol gynradd ddull syml o gynyddu eu capasiti
presennol yn sylweddol. Os bydd y galw'n fwy na'u capasiti presennol, mae prosesau ar y
gweill i helpu i hwyluso cysylltiadau y gellir eu huwchraddio'n gyflym. Byddai cynnydd posibl
yn lled band pob cysylltedd rhyngrwyd i 1Gbps yn gofyn am gyllid sylweddol yn rhwydwaith
craidd PSBA. Byddai angen i unrhyw symud oddi wrth fodel darpariaeth sy'n seiliedig ar y
galw ystyried y costau a'r buddiannu cysylltiedig yn ofalus.
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
0300 0604400
Caerdydd • Cardiff
Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru
CF99 1SN
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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Mae Gweinidogion Cymru eisoes wedi buddsoddi dros £45 miliwn i ddarparu cysylltedd
cyflym iawn i bob ysgol a gynhelir yng Nghymru. Ers 2019, mae pob ysgol a gynhelir yng
Nghymru wedi gallu manteisio ar gyflymder band eang cyflym iawn. Mae gallu rhwydwaith
PSBA i wella'n barhaus eisoes wedi cefnogi 177 o ysgolion uwchradd i uwchraddio i
wasanaeth 1Gbps i fodloni gofynion cynyddol penodol heb fawr o fuddsoddiad gan yr
awdurdod lleol.
Yn ogystal â buddsoddi yn y cysylltiadau band eang i ysgolion, aeth Llywodraeth Cymru ati
hefyd i gefnogi datblygu gwasanaeth hidlo cynnwys y we cenedlaethol i wella
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y rhwydwaith, sy'n galluogi awdurdodau lleol i ddiogelu eu
dysgwyr rhag cynnwys niweidiol a rhoi'r rhyddid iddynt ddysgu heb gyfyngiadau. Hyd yma,
mae 21 o awdurdodau lleol eisoes yn elwa ar y gwasanaeth hollbwysig hwn.
At hynny, cydweithiodd Llywodraeth Cymru â phob un o'r 22 awdurdod lleol i ddatblygu'r
Safonau Digidol Addysg. Mae'r safonau'n rhoi arweiniad ar sut y dylai ysgolion ddiogelu eu
hamgylchedd digidol at y dyfodol er mwyn diwallu anghenion cwricwlwm ysgol sy'n
canolbwyntio mwy ar ddigidol.
Er mwyn helpu i fynd i'r afael ag unrhyw gyfyngiadau lleol o ran bodloni'r safonau, mae
Gweinidogion Cymru wedi buddsoddi £107 miliwn i ddiogelu seilwaith technoleg addysg at
y dyfodol ym mhob ysgol a gynhelir ledled Cymru. Mae'r buddsoddiad hwn wedi creu
sylfeini cenedlaethol sy'n gallu cefnogi a chyflawni trawsnewidiad gwirioneddol i'r sector
addysg a helpu i sicrhau bod digidol wrth wraidd y Cwricwlwm i Gymru.
Yn y ddeiseb gan Charles Green, tynnodd sylw at y ffaith efallai nad yw rhai ysgolion yn
elwa ar fand eang cyflym iawn. Os ydych chi'n ymwybodol o unrhyw faterion penodol,
byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi ddarparu unrhyw wybodaeth ategol i
James.thomas23@gov.wales fel y gall fy swyddogion ymchwilio ymhellach.
Gallaf eich sicrhau fy mod i'n parhau'n gwbl ymrwymedig i Dechnoleg Addysg yng Nghymru
ac y byddaf yn cyhoeddi buddsoddiad pellach yn fuan. Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu i
fanteisio ymhellach ar y manteision trawsnewidiol y gall digidol a thechnoleg eu cyflwyno i
addysg ac yn parhau i sicrhau bod gan ysgolion yr offer digidol sydd eu hangen arnynt i
gyflwyno ac ategu'r Cwricwlwm i Gymru.
Yn gywir,

Jeremy Miles AS/MS
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
Minister for Education and Welsh Language
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P-06-1261 Invest to ensure all schools have high quality, effective internet
infrastructure and connectivity, Correspondence – Petitioner to Committee,
05.04.22
Dear Committee Members,
Answers, to hep inform your decision making:
What are your thoughts on the attached document?
To the lay person, the letter seems to address the issues, until you start to drill down to the
facts!
Yes, Welsh Government have invested millions in Superfast Broadband (24 Mbps), which is
barely sufficient for a single household (with multiple devices) in the 21st Century, not alone
an entire school. Not something I would be boasting about when it comes to the education
of our children (in schools) here in Wales, where pupils work with multiple devices within a
learning environment who share the same bandwidth, staff and pupils alike.
Does it adequately address the issues that you raised?
No, while Welsh Government empower schools and local authorities to embrace better
connectivity and future proof their infrastructure, only 177 out of 1500 schools have
actually seen the benefit of a Gigabit connection. What is the distribution of these schools
(this would be revealing in itself) to see who have taken up this connection? Where is the
equality for ALL pupils within Wales's education system?
"Latest intelligence indicates, based on current usage profiles, that very few primary schools
require a 1Gbps service"
Is this intelligence based on fact? Where is the evidence to back this statement up, have
individual schools been surveyed?
"A move away from a demand led informed model of provision would need to carefully
consider the associated costs and benefits." I would like to see equality when it comes to
broadband connectivity, until this approach is taken, schools, pupils and teachers will not
know what could or is possible in the new digital age. Yes, this will involve a financial cost!
Do you have further questions in response?
Does Wales want to be a educational leader in a digital world? Where pupils and staff can
benefit and enjoy the latest IT without out barriers associated with poor broadband. How
ever you portray Super Fast Cymru it is still limited to 24Mbps for the entire school.
Is there anything additional that you would like the Committee to know at this stage,
either in response to this document or as an update to the Committee?
While Welsh Government have worked with local authorities and schools to develop
Educational Digital Standards (I note the word SHOULD future-proof their digital
environment), so a nice get out clause for Welsh Government.
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Does the committee know that here in Ceredigion the local authority employs 1 Digital
Development Officer (working across education, business and residential) for the entire
county! I can't comment on all 22 local authorities and their approaches to broadband. But I
feel unless Welsh Government improve their approach to digital inclusivity in education,
pupils will be failed, as local authorities either don't understand the importance of decent
broadband or just don't have the time or funds to support schools in any meaningful way.
Update 05/04/2022
Parent Evening at my son's school:
Had a quick discussion with the Head Teacher of Ysgol Cymraeg Aberystwyth (Primary
school 300-400 pupils), told him of my sons petition for 1 Gigabit Broadband for all schools
in Wales (my 9-year-old son came up with the idea, after complaining of poor broadband in
school), was to be discussed by the petitions committee. To be fair, I think Head Teachers
have more important things to worry about (as this, in their minds falls under the local
authority), as he didn't really pick up on what I was saying.
While a teacher who over heard the discussion, plus my son's teacher both said, it's difficult
to teach some lessons with continuing buffering problems (or as I like to call it, the wheel of
death), and that a Gigabit connection work make a big difference in the classroom.
How many times is this situation replicated in schools across Wales? My intelligence would
suggest this problem is more common than not.
If you have any further questions, please let me know.
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Cludiant ysgol am ddim
Y Pwyllgor Deisebau | 25 Ebrill 2022
Petitions Committee | 25 April 2022

Cyfeirnod: SR22/2498

Rhif y ddeiseb: P-06-1264
Teitl y ddeiseb: Gwarantu cludiant ysgol ar gyfer holl ddisgyblion ysgolion
cyfun
Geiriad y ddeiseb: Gwrthodwyd i o leiaf 27 o blant 11-12 oed gael cludiant i’w
hysgol gyfun agosaf. Mae gan rai o'r plant ifanc hyn gyflyrau meddygol fel
asthma ac awtistiaeth ac mae gan o leiaf 1 plentyn epilepsi ac mae disgwyl
iddynt gerdded i'r ysgol ym mhob tywydd. Mae'r plant hyn wedi cael eu
gwahanu oddi wrth ffrindiau sydd wedi gallu cael pas bws, a dim ond nifer
gyfyngedig o blant sydd wedi'u gwrthod. Mae’n warthus.
Dim ond nifer gyfyngedig o blant sydd wedi'u heithrio rhag cael pas bws, a
hynny oherwydd cyfreithiau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru,
llywodraeth sydd i fod yn rhoi blaenoriaeth i les plant. Mae yna oedolion ifanc
16 oed yn cael pas oherwydd eu bod yn yr ysgol cyn i'r gyfraith hon gael ei
newid, felly er bod y rhain yn ddigon aeddfed i ddod o hyd i fath arall o
gludiant, mae plant 11 a 12 oed yn cerdded mewn tywydd echrydus ar hyd
ffyrdd peryglus. Mae addysg yn orfodol yn y wlad hon ac felly dylai cludiant
fod ar gael i bob disgybl os nad yw'r ysgol gyfun yn y pentref y maent yn byw
ynddo. Rydym i gyd yn talu trethi, gan gynnwys taliadau cymunedol ac ni
ddylai’r Llywodraeth fod wedi gwneud toriadau i’r ddarpariaeth addysg.
Dylai fod yn hanfodol i blant fedru cyrraedd yr ysgol yn ddiogel ac yn sych.
Creulondeb llwyr yw gwneud i blant ifanc gerdded 3 milltir mewn pob math
o dywydd yn wlyb socian ac yn eistedd mewn gwersi drwy'r dydd.
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1. Y cefndir
Yr hawl ar hyn o bryd i gludiant am ddim o'r cartref i'r
ysgol
O dan ddarpariaethau’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, mae’n rhaid i
awdurdodau lleol ddarparu cludiant am ddim rhwng y cartref a'r ysgol i ddysgwyr
o oedran ysgol gorfodol sy'n byw ymhellach na phellteroedd penodol o'u hysgol
addas agosaf. Mae'r pellteroedd a elwir yn bellteroedd cerdded wedi'u nodi yn y
Mesur. Y pellteroedd statudol yw dwy filltir i ddisgyblion ysgolion cynradd a thair
milltir i ddisgyblion ysgolion uwchradd.
Mae’r hawl i gludiant ysgol am ddim a phellteroedd cerdded statudol yn tarddu o
Ddeddf Addysg 1944, a oedd yn nodi pellteroedd cerdded fel dwy filltir ar gyfer
disgyblion oedran ysgol gorfodol 8 oed ac iau, a thair milltir ar gyfer disgyblion
hŷn. Roedd Deddf Addysg 1993 yn ailddatgan y pellteroedd hyn.

Asesu anghenion dysgwyr
O dan ddarpariaethau Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, mae'n ofynnol i
awdurdodau lleol asesu anghenion teithio dysgwyr sydd o dan 19 oed yn eu
hardal. Mae hyn yn cynnwys y rhai y mae rheidrwydd cyfreithiol arnynt i ddarparu
cludiant ar eu cyfer a'r rhai y maent yn dymuno darparu cludaint ar eu cyfer yn ôl
eu disgresiwn eu hunain wrth asesu anghenion teithio. Mae hefyd yn ofynnol i
awdurdod ystyried:


Anghenion unrhyw ddysgwyr anabl a dysgwyr sydd ag anawsterau
dysgu;



Anghenion penodol dysgwyr 'sy'n derbyn gofal' neu sydd wedi derbyn
gofal yn ffurfiol gan awdurdod lleol;



Oedran y dysgwr;



Y math o lwybr y disgwylir i'r dysgwr ei ddilyn rhwng y cartref a lleoliad yr
addysg neu'r hyfforddiant.

Llwybrau sydd ar gael
Mae'r Mesur yn nodi y dylid mesur y pellter cerdded 'ar hyd y ffordd fyrraf sydd ar
gael'. Ystyrir bod ffordd "ar gael" os yw'n ddiogel (cyn belled ag y bo'n ymarferol
resymol) i ddysgwr heb anabledd neu anhawster dysgu gerdded y ffordd ar ei ben
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ei hun, neu gyda hebryngwr sy'n oedolyn pe byddai oed a lefelau dealltwriaeth y
dysgwr yn galw am ddarparu hebryngwr.
Os nad yw ffordd 'ar gael' ac nad oes llwybr cerdded arall ar gael o fewn y pellter
perthnasol, ni ellir disgwyl i'r dysgwr gerdded i'r ysgol addas agosaf, hyd yn oed os
yw'r pellter rhwng y cartref a'r ysgol yn llai na'r pellter sy'n gymwys i oedran y
dysgwr. Mewn achosion felly, mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i ddarparu
cludiant am ddim i'r dysgwr i'r ysgol addas agosaf ac oddi yno.

Darpariaethau yn ôl disgresiwn
Yn ogystal â darpariaeth statudol, mae gan awdurdodau lleol bwerau dewisol i
ddarparu cludiant o'r cartref i'r ysgol ar gyfer dysgwyr eraill sy'n byw neu'n astudio
yn ardal yr awdurdod. Fodd bynnag, os yw awdurdod lleol yn defnyddio ei bwerau
disgresiwn, mae'n rhaid i'r awdurdod sicrhau bod y polisi yn cael ei gymhwyso i
bob dysgwr sy'n wynebu amgylchiadau tebyg yn ardal yr awdurdod hwnnw. Er
nad yw'n ofynnol i awdurdodau lleol gynnig cludiant am ddim, rhai enghreifftiau
o adegau y gellir defnyddio'r ddarpariaeth cludiant yn ôl disgresiwn yw ar gyfer:


Plant o dan bump oed;



Ysgolion cyfrwng Cymraeg nad ydynt yn ysgolion addas agosaf;



Ysgolion ffydd nad ydynt yn ysgolion addas agosaf;



Dysgwyr ôl-16 sy'n parhau â'u hastudiaethau mewn addysg bellach neu
hyfforddiant prif-ffrwd.

2. Camau gan Lywodraeth Cymru
Ym mis Tachwedd 2019, ymrwymodd Llywodraeth flaenorol Cymru i adolygu'r
ddeddfwriaeth ar Deithio gan Ddysgwyr o ran dysgwyr ôl-16. Yn Natganiad
Ysgrifenedig y Cabinet ar y cyd, dywedodd Gweinidog y Gymraeg, Addysg a
Chysylltiadau Rhyngwladol; y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a Dirprwy
Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth:
Rydym yn cytuno bod y ddeddfwriaeth bresennol sy'n gosod
dyletswyddau ar awdurdodau lleol i wneud trefniadau i gludo dysgwyr o
oedran ysgol statudol ar sail pellter, cymhwyster a diogelwch, yn
gweithio'n dda yn gyffredinol. Wedi dweud hynny, gwyddom fod pryder
cynyddol ymhlith dysgwyr ôl-16 pan fo gan yr awdurdodau lleol
ddisgresiwn dros drefniadau teithio.
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Yn ôl Datganiad gan y Cabinet ym mis Awst 2020, cafodd yr adolygiad ei ymestyn
i gynnwys y grŵp oedran 4-16 oed a'r trothwy milltiroedd presennol ar gyfer
trafnidiaeth am ddim. Roedd disgwyl i'r adolygiad ddod i ben erbyn diwedd mis
Mawrth 2021, ond ni chyhoeddwyd yr adolygiad oherwydd y cyfnod cyn yr
etholiad yn arwain at etholiadau Senedd 2021 a gynhaliwyd ym mis Mai 2021.
Roedd ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant
Cymru 2020-21 (Tachwedd 2021) yn dweud:
Daeth yn amlwg, o ganlyniad i drafodaethau a chysylltu â rhanddeiliaid
fel rhan o’r adolygiad cychwynnol, fod problemau eraill ynghlwm â
darpariaeth bresennol y Mesur Teithio gan Ddysgwyr sy’n golygu bod
angen adolygiad pellach, mwy manwl. Bydd yr adroddiad interim yn
cael ei gyhoeddi nawr a bydd swyddogion yn ystyried sut orau i symud
ymlaen â’r gwaith pellach sy’n ofynnol er mwyn adolygu teithio gan
ddysgwyr yng Nghymru.

3. Camau gan Senedd Cymru
Yn 2017, bu Pwyllgor Deisebau y Bumed Senedd yn ystyried deiseb, Cludiant Ysgol
Am Ddim i Holl Blant Cymru. Cafodd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ken Skates,
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar y pryd, a gofynnodd am
farn y Deisebydd, ond ar ôl methu â chysylltu â’r deisebydd, caewyd y Ddeiseb.
Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi ysgrifennu at Y Dirprwy Weinidog
Newid Hinsawdd i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad a
gychwynnwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2019.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall
i adlewyrchu newidiadau dilynol.
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Lee Waters AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd
Deputy Minister for Climate Change

Ein cyf/Our ref LW/00520/22

Jack Sargeant AS
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebau

22 Mawrth 2022

Annwyl Jack,
Diolch am eich llythyr dyddiedig 3 Mawrth at Weinidog y Gymraeg ac Addysg ar ran Emma
Jane Granville ynghylch Deiseb P-06-1264 Gwarantu cludiant ysgol ar gyfer holl ddisgyblion
ysgolion cyfun. Rwyf yn ymateb yn sgil fy nghyfrifoldebau portffolio.
Fel y gwyddoch, mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn gosod dyletswyddau ar
awdurdodau lleol i asesu anghenion teithio pob dysgwr yn eu hardal hyd at 19 oed a
darparu cludiant am ddim i ddysgwyr o oedran ysgol statudol (5 i 16 oed), i'w hysgol addas
agosaf ar sail oedran, pellter, doniau a diogelwch. Mae'r awdurdod lleol yn penderfynu pa
ysgol yw’r un addas agosaf ar gyfer pob dysgwr yn ei ardal yn unol â pholisi derbyn eu
hysgol.
Cynhaliwyd adolygiad cychwynnol o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn ystod
2020 – 2021, gan ddod i ben ar ddiwedd tymor blaenorol y llywodraeth. Casglodd
dystiolaeth a safbwyntiau ar y posibilrwydd o’r canlynol:
o lleihau'r trothwyon pellter ar gyfer teithio am ddim i'r ysgol;
o teithio am ddim i ddysgwyr ôl-16, plant oedran meithrin a dysgwyr sy'n mynychu eu
hysgol cyfrwng Cymraeg a'u hysgol ffydd agosaf; a
o diwygio'r canllawiau.
Fodd bynnag, yn sgil trafodaethau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid fel rhan o'r adolygiad,
daeth yn amlwg fod angen adolygiad ehangach o'r Mesur oherwydd natur gymhleth a
goblygiadau cludiant o'r cartref i'r ysgol. Mae swyddogion bellach yn ystyried y ffordd orau o
fwrw ymlaen â'r gwaith pellach sydd ei angen i adolygu teithio gan ddysgwyr yng Nghymru
yn fwy trylwyr yn ystod y flwyddyn hon.

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lee.Waters@llyw.cymru
Correspondence.Lee.Waters@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Wrth i ni gynnal yr adolygiad pellach, byddwn yn casglu amrywiaeth eang o safbwyntiau am
y trefniadau cludiant presennol rhwng y cartref a'r ysgol, a byddaf yn sicrhau bod sylwadau
Ms Granville yn cael eu bwydo i'r darn pwysig hwn o waith.
Mae Ms Granville yn codi rhai pwyntiau pwysig iawn yn y ddeiseb a chytunaf na ddylai
argaeledd trafnidiaeth fod yn rhwystr i addysg.
Yn gywir,

Lee Waters AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd
Deputy Minister for Climate Change
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Dylid newid enw ward etholiadol
newydd Saltney, Sir y Fflint i "Saltney
a Saltney Fferi"
Y Pwyllgor Deisebau | 25 Ebrill 2022
Petitions Committee | 25 April 2022

Cyfeirnod: RS22/2618-1

Rhif y ddeiseb: P-06-1265
Teitl y ddeiseb: Dylid newid enw ward etholiadol newydd Saltney, Sir y Fflint i
"Saltney a Saltney Fferi".
Geiriad y ddeiseb:
Mae'r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chyllid wedi penderfynu mai'r enw ar
gyfer ward unigol newydd tref Saltney yn Sir y Fflint fydd "Saltney Fferi".
Credwn fod hwn yn benderfyniad sy’n seiliedig ar gamgymeriad yn adroddiad
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a gall arwain at ddryswch
ymhlith trigolion lleol mewn etholiadau.
Mae gan dref Saltney boblogaeth o tua 5,500 a dim ond tua 800 o’r bobl
hynny sy'n byw yn y gymuned fechan a elwir yn Saltney Fferi, sy'n rhan fach o'r
dref. Tudalen 65 a 66 o adroddiad y Comisiwn Ffiniau yw’r rhan honno sy’n
cyfeirio’n benodol at yr ymgynghoriadau cefndir a’r argymhellion a ddilynodd
adroddiad y Comisiwn Ffiniau ac a arweiniodd at benderfyniad y Gweinidog i
alw’r ward newydd yn Saltney Fferi.
Mae mwyafrif helaeth trigolion Saltney yn credu bod hwn yn benderfyniad
chwerthinllyd sy’n seiliedig ar gamgymeriad a wnaed pan ysgrifennwyd yr
adroddiad, a bod yn rhaid ei newid ar fyrder.
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1. Cyd-destun
Sefydlodd Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (“Deddf 2013”)
broses gyfreithiol ar gyfer cynnal adolygiadau o ffiniau ac etholaethau yng
Nghymru. Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (“y Comisiwn”) sy'n
gyfrifol am gynnal yr adolygiadau hyn. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus eang,
sy'n cynnwys cyhoeddi cynigion drafft ar gyfer pob Sir yng Nghymru, mae'r
Comisiwn yn cyhoeddi ac yn cyflwyno ei argymhellion terfynol i Weinidogion
Cymru.
Yna, mae argymhellion terfynol y Comisiwn yn ddarostyngedig i gyfnod o chwe
wythnos pan ellir cyflwyno sylwadau i Lywodraeth Cymru. Yna, Gweinidogion
Cymru sydd i benderfynu sut i symud ymlaen, ac a ddylid gweithredu
argymhellion y Comisiwn trwy Orchymyn.

2. Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn gorff annibynnol a noddir
gan Lywodraeth Cymru a sefydlwyd gan Ddeddf 2013. Gall y Comisiwn wneud
gwaith ar ei liwt ei hun, ar gais prif gyngor mewn rhai amgylchiadau neu yn dilyn
cyfarwyddyd gan Weinidogion Cymru.
Ar 23 Mehefin 2016, cyhoeddodd Mark Drakeford AS, Ysgrifennydd y Cabinet dros
Gyllid a Llywodraeth Leol ar y pryd Ddatganiad Ysgrifenedig yn gofyn i'r Comisiwn
ailgychwyn ei raglen adolygu etholiadol 10 mlynedd. Byddai gan y rhaglen
amserlen newydd wedi'i blaenoriaethu, gyda disgwyliad y byddai pob un o'r 22
adolygiad etholiadol yn cael eu cwblhau mewn pryd i'r trefniadau newydd gael eu
rhoi ar waith ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 2022.

3. Adolygiadau o Ffiniau ac Etholaethau
Dros amser, oherwydd newidiadau neu symudiadau yn y boblogaeth, efallai y
bydd angen gwneud newidiadau i ffiniau ardaloedd cymunedol neu drefniant
etholiadol yn rhai o’r 22 prif ardaloedd cyngor yng Nghymru neu bob un ohonynt.
Gall y Comisiwn wneud argymhellion ar nifer o faterion, gan gynnwys y nifer
briodol o aelodau etholedig ar gyfer pob prif gyngor, ffiniau wardiau etholiadol ac
a ddylai ward fod yn aml-aelod ai peidio.
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Gall y Comisiwn wneud argymhellion ar drefniadau etholiadol i Weinidogion
Cymru y mae'n teimlo sydd er budd llywodraeth leol effeithiol a chyfleus. Mae hyn
wedi ei nodi yn adran 21(3) o Ddeddf 2013. Yn ei ddogfen Adolygiadau Etholiadol:
Polisi ac Ymarfer, mae'r Comisiwn yn nodi:
Bydd y Comisiwn yn ceisio darparu'r lefel orau o gydraddoldeb
etholiadol ar gyfer pob ardal sy'n cael ei hadolygu a bydd yn cymryd pob
achos yn ôl ei deilyngdod. Mae'r Comisiwn o'r farn mai dim ond trwy
dystiolaeth glir o ffactorau cydbwyso eraill, fel cysylltiadau lleol neu
ystyriaethau perthnasol eraill, y gellir cyfiawnhau gwyro o'r gymhareb
gyfartalog ar gyfer y cyngor.
Mae'r ffordd y mae'r Comisiwn yn cynnal adolygiad etholiadol yn cael ei ddiffinio
gan y Ddeddf; trwy ei Adolygiadau Etholiadol: Dogfen Polisi ac Ymarfer; a thrwy
gyfarwyddiadau a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. Mae canllawiau'r
Comisiwn ar gyfer adolygiadau etholaethau yn nodi'r gweithdrefnau a'r
fethodoleg y mae'n bwriadu eu mabwysiadu mewn perthynas ag adolygiadau,
gan gynnwys ynghylch newidiadau i enwau wardiau etholiadol. Mae’n nodi:
Pan fydd y Comisiwn yn cynnig ffurfio wardiau etholiadol newydd, bydd
y Comisiwn hefyd yn awgrymu enwau ar gyfer y wardiau newydd. Lle bo
hynny’n briodol, bydd y Comisiwn yn cynnig enwau Saesneg a/neu
Gymraeg amgen ar gyfer y wardiau newydd…
Yn ystod y cyfnod ymgynghori, mae’r Comisiwn yn croesawu
awgrymiadau am enwau gwahanol yn Gymraeg a/neu Saesneg fel y
bo’n briodol. Mae’r Comisiwn yn ffafrio enwau sy’n gysylltiedig â’r ardal
dan sylw.
Mae'r rhaglen gyfredol o adolygiadau etholaethau bellach wedi’i chwblhau, gyda
Gorchmynion wedi'u gwneud ar gyfer pob un o'r 22 o ardaloedd Prif Gynghorau.

4. Adolygiad etholiadol Cyngor Sir y Fflint
Dechreuodd adolygiad etholiadol Sir y Fflint ym mis Hydref 2018 pan gynhaliodd y
Comisiwn ymgynghoriad cychwynnol gyda chynrychiolwyr llywodraeth leol yn yr
ardal rhwng 1 Tachwedd 2018 a 23 Ionawr 2019. Cyhoeddwyd adroddiad cynigion
drafft ar gyfer y Trefniadau Etholiadol i Gyngor Sir y Fflint ym mis Awst 2019.
Yna, cynhaliodd y Comisiwn gyfnod pellach o ymgynghori ar y cynigion drafft
rhwng 5 Medi 2019 a 27 Tachwedd 2019.

Tudalen y pecyn 62
3

Dylid newid enw ward etholiadol newydd Saltney, Sir y Fflint i "Saltney a Saltney Fferi"

Cyflwynwyd Argymhellion Terfynol y Comisiwn ar gyfer y trefniadau etholiadol yn y
dyfodol ar gyfer Sir y Fflint gerbron Gweinidogion Cymru ym mis Mehefin 2020.
Yn ei Adroddiad Argymhellion Terfynol mae’r Comisiwn yn nodi:
Derbyniodd y Comisiwn 118 o gynrychiolaethau gan Gyngor Sir y Fflint, 13
o gynghorau tref neu gymuned, 21 ar ran cynghorwyr sir (naill ai’n unigol
neu mewn grwpiau), 11 o Gynghorwyr Tref neu Gymuned, 11 corff â
buddiant a 61 aelod o’r cyhoedd. Ystyriodd y Comisiwn yr holl
gynrychiolaethau hyn yn ofalus cyn iddo lunio ei argymhellion.
Ceir crynodeb o’r cynrychiolaethau hynny yn Atodiad 5 i’r Adroddiad Argymhellion
Terfynol.
Mae'r argymhellion allweddol yn cynnwys y canlynol:


cyngor â 66 o aelod, sef gostyngiad o’r 70 aelod presennol. Mae hyn yn
arwain at gyfartaledd sirol argymelledig o 1,809 o etholwyr yr aelod.



42 ward etholiadol, gostyngiad o’r 57 o wardiau presennol.



23 ward aml-aelod yn y Sir sy'n cynnwys 22 ward etholiadol dau aelod ac
un ward etholiadol tri aelod.

Dechreuodd cyfnod statudol o chwe wythnos ar gyfer cyflwyno sylwadau i
Weinidogion Cymru o'r dyddiad y cyflwynwyd argymhellion y Comisiwn i
Lywodraeth Cymru.

5. Saltney Fferi
Yn ei adroddiad argymhellion terfynol ar gyfer ardal Sir y Fflint, argymhellodd y
Comisiwn gyfuno dwy ward bresennol (Saltney Cyffordd yr Wyddgrug a Saltney
Stonebridge) yn un ward, i’w chynrychioli gan ddau gynghorydd.
Nododd fod y Comisiwn wedi cynnig yr enw uniaith Saltney ar gyfer y ward, a bod
Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw arfaethedig. Cafodd y Comisiwn
gynrychiolaethau gan y Cyngor ac eraill yn pwysleisio pwysigrwydd “enwau
hanesyddol”, ac y dylai Saltney Ferry fod yn rhan o unrhyw enw a argymhellir ar
gyfer y ward newydd. O ganlyniad, argymhellodd y Comisiwn yr enw unigol
Saltney Ferry ar gyfer y ward etholiadol hon.
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Mae Atodiad 5 yr adroddiad yn rhoi manylion am gynrychiolaethau a wnaed i'r
Comisiwn gan gynghorwyr, trigolion a phartïon â buddiant. Galwodd dau o
drigolion ac un cynghorydd tref am enw gwahanol i'r un a gynigiwyd gan y
Comisiwn, sef Saltney a Saltney Fferi.

6. Camau gweithredu gan Lywodraeth Cymru
Mewn llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau, mae’r Gweinidog Cyllid a
Llywodraeth Leol yn nodi’r cynrychiolaethau a wnaed gan rai ynghylch yr enw
arfaethedig ar gyfer y ward, a:
gofynnodd fy swyddogion am gadarnhad gan y Comisiwn ynghylch yr
enw a argymhellwyd. Cadarnhawyd mai bwriad y Comisiwn oedd i’r
ward etholiadol gael ei henwi’n Saltney Ferry, nid Saltney a Saltney Fferi.
Aiff y Gweinidog ymlaen i ddweud:
Wrth ddod i'm penderfyniad, ystyriais yr holl wybodaeth oedd ar gael,
gan gynnwys tri sylw yn cynnig bod yr enw Saesneg yn cael ei newid o
Saltney Ferry i Saltney and Saltney Ferry. Ar yr achlysur hwn,
penderfynais weithredu argymhelliad y Comisiwn i enwi’r ward
etholiadol yn Saltney Ferry heb unrhyw addasiad. Yn yr achos hwn, ni
wnaeth y Comisiwn unrhyw argymhellion i newid y trefniadau
cymunedol ac felly maent yn aros fel yr ydynt ar hyn o bryd.
Mae’r broses adolygu bellach wedi’i chwblhau, ac mae awdurdodau lleol wrthi’n
rhoi’r trefniadau newydd ar waith, sydd wedi’u nodi mewn Gorchmynion, i gynnal
yr etholiadau lleol ar 5 Mai 2022. Serch hynny, mae’r Gweinidog yn nodi yn ei
llythyr, er nad ei bwriad yw ailedrych ar y penderfyniadau a wnaed, y bydd
adolygiadau yn y dyfodol yn cael eu cynnal ‘yn rheolaidd’, ac y bydd adolygiadau:
yn agored i Aelodau'r Senedd, y cyngor, cymunedau a thrigolion
gyflwyno cynigion ar gyfer newid fel rhan o unrhyw adolygiad yn y
dyfodol.

7. Camau gweithredu Senedd Cymru
Mae gorchmynion a rheoliadau a wneir o dan adrannau 37 i 39, a 43 o Ddeddf
2013 (ac eithrio adran 37(1) a 41(1)), yn ddarostyngedig i'r gofynion a'r
gweithdrefnau a nodir yn yr adrannau hynny ac adrannau cysylltiedig yn unig. Yn
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ymarferol, yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw y gellir meddwl am y rhain fel
offerynnau statudol 'dim gweithdrefn ac, o'r herwydd, nid ydynt yn destun gwaith
craffu gan y Senedd drwy naill ai'r weithdrefn negyddol neu gadarnhaol.
Fodd bynnag, dylid nodi bod y gweithdrefnau penodol a nodir yn yr adrannau
perthnasol yn gosod nifer o ofynion sy’n debyg i ofynion craffu, fel ymgynghori â
phartïon penodedig, terfynau amser, a lle maent yn cael eu gwneud heblaw gan
Lywodraeth Cymru, cymeradwyaeth Gweinidogion Cymru.
Felly, bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud penderfyniad ynghylch a ddylid
gweithredu argymhellion y Comisiwn drwy Orchymyn, gydag addasiadau neu
hebddynt – neu ddim o gwbl yn dilyn cyfnod o gyflwyno sylwadau.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw'r
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na'u diwygio fel arall
i adlewyrchu newidiadau dilynol.
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Rebecca Evans AS/MS
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Minister for Finance and Local Government

Eich cyf/Your ref P-06-1265
Ein cyf/Our ref RE/00157/22
Jack Sargeant AS
Cadeirydd - Y Pwyllgor Deisebau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

28 Mawrth 2022

Annwyl Jack,
Diolch am eich llythyr ynglŷn â Deiseb P-06-1265 Dylid newid enw ward etholiadol newydd
Saltney, Sir y Fflint i "Saltney a Saltney Fferi."
Mae'r ddeiseb a dderbyniodd y Pwyllgor yn awgrymu mai camgymeriad yw'r enw a roddwyd
i ward etholiadol newydd Saltney Ferry ac y dylai gael ei henwi’n Saltney a Saltney Fferi. Mae
tudalennau 65 a 66 o Adroddiad Argymhellion Terfynol y Comisiwn yn nodi ei argymhellion
ar gyfer yr ardal dan sylw. Mae'n cynnwys cyfeiriad at 27 o sylwadau a dderbyniwyd ynghylch
y cynigion drafft, sydd wedi’u crynhoi yn atodiad pump i’r adroddiad. Roedd rhai o’r sylwadau
hynny, ond nid pob un ohonynt, yn anghydweld â’r cynnig i enwi'r ward etholiadol yn Saltney,
gyda rhai'n awgrymu y dylid ei henwi’n Saltney a Saltney Fferi. Gofynnodd fy swyddogion am
gadarnhad gan y Comisiwn ynghylch yr enw a argymhellwyd. Cadarnhawyd mai bwriad y
Comisiwn oedd i’r ward etholiadol gael ei henwi’n Saltney Ferry, nid Saltney a Saltney Fferi.
Ar ôl derbyn adroddiad yn cynnwys argymhellion gan y Comisiwn, gan gynnwys
ffurfiau Cymraeg a Saesneg arfaethedig ar enwau wardiau etholiadol, gall Gweinidogion
Cymru wneud Gorchymyn i weithredu unrhyw argymhelliad, gydag addasiad neu heb
addasiad, neu gallant benderfynu peidio â gweithredu. Wrth ddod i benderfyniad ynghylch
gweithredu argymhellion y Comisiwn, mae'n bwysig nodi ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i
Weinidogion Cymru weithredu argymhelliad gydag addasiad dim ond pan fyddant yn fodlon
bod yr argymhelliad hwnnw er lles llywodraeth leol effeithiol a chyfleus.
Wrth ddod i'm penderfyniad, ystyriais yr holl wybodaeth oedd ar gael, gan gynnwys tri sylw
yn cynnig bod yr enw Saesneg yn cael ei newid o Saltney Ferry i Saltney and Saltney Ferry.
Ar yr achlysur hwn, penderfynais weithredu argymhelliad y Comisiwn i enwi’r ward etholiadol
yn Saltney Ferry heb unrhyw addasiad. Yn yr achos hwn, ni wnaeth y Comisiwn unrhyw
argymhellion i newid y trefniadau cymunedol ac felly maent yn aros fel yr ydynt ar hyn o bryd.

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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Mae enwi wardiau etholiadol wedi arwain at anawsterau ac oedi ar ddiwedd y broses adolygu.
Fel y cydnabûm yn y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddais ar 7 Rhagfyr, mae unigolion yn
teimlo’n angerddol ynghylch yr enwau hyn – ac nid yw hynny’n syndod. Yn aml, mae tensiwn
rhwng yr enwau y mae unigolion yn uniaethu â nhw a’r cynigion a gyflwynir gan y Comisiwn.
Rwyf wedi bod yn glir bod hwn yn faes y bydd angen ymchwilio ymhellach iddo cyn y set
nesaf o adolygiadau i weld pa gamau ychwanegol y gellir eu cymryd i wella'r broses.
Mae'r Gorchymyn i weithredu fy mhenderfyniad mewn perthynas â'r trefniadau etholiadol ar
gyfer Sir y Fflint bellach mewn grym. Mae dolen i'r Gorchymyn i'w chael yma.
Mae'r broses adolygu wedi'i chwblhau erbyn hyn. Mae awdurdodau lleol eisoes yn y broses
o weithredu'r trefniadau hyn i sicrhau bod yr etholiadau yn cael eu cynnal yn ddirwystr ym mis
Mai 2022.
Rwy’n nodi’r pryderon a fynegwyd gan lofnodwyr y ddeiseb ac rwy'n ddiolchgar i'r Pwyllgor
am drosglwyddo eu barn. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn hefyd i annog pobl i ymgysylltu â'r
broses gyfreithiol sefydledig ar gyfer arolygon etholiadol yn ystod y cyfnod pan fo'n mynd
rhagddi, i leisio'u barn.
Er nad wyf yn bwriadu ailystyried fy mhenderfyniad cyn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis
Mai 2022, cynhelir adolygiadau o drefniadau etholiadol yn y dyfodol yn rheolaidd. Bydd yn
agored i Aelodau'r Senedd, y cyngor, cymunedau a thrigolion gyflwyno cynigion ar gyfer
newid fel rhan o unrhyw adolygiad yn y dyfodol.
Yn gywir,

Rebecca Evans AS/MS
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol
Minister for Finance and Local Government
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Profion COVID i blant sy'n addas i’r
oedran
Y Pwyllgor Deisebau | 25 Ebrill 2022
Petitions Committee | 25 April 2022

Cyfeirnod: SR22-2618-2

Rhif y ddeiseb: P-06-1266
Teitl y ddeiseb: Profion COVID i blant sy'n addas i’r oedran
Geiriad y ddeiseb: Hoffwn i’r llywodraeth ystyried mabwysiadu dull gwahanol
o brofi plant, sef prawf PCR sy'n addas i’r oedran a elwir yn brawf lolipop. Y
cyfan sydd angen i blentyn ei wneud yw sugno ar swab cotwm am oddeutu
30 eiliad, sy'n brofiad llawer llai annymunol.
Rwyf wedi gweld bod profion COVID-19 i blant ifanc yn gallu bod yn
drawmatig i'r plentyn a'r rhiant, yn enwedig wrth brofi plant iau. Mae hyn yn
debygol o waethygu gyda thymor y ffliw ac anwydau ar ddod. Mae plant sy'n
dueddol o ddioddef peswch yn gorfod cael y prawf swab PCR yn rheolaidd
cyn iddynt allu dychwelyd i'r ysgol. Mae'r profion hyn yn peri straen a gofid yn
aml, a’r cyfyng-gyngor i rieni yw a ddylid ynysu plentyn, er mai annwyd yn
unig sydd ganddo, i osgoi gorfod gwneud prawf. Mae yna opsiwn gwell i
blant sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio yn yr Almaen. Mae'n brawf PCR sy'n
briodol i'r oedran a elwir yn brawf 'lolipop' ac mae'n ddibynadwy iawn. Tybed
pam nad ydym yn cynnig y prawf hwn yn y DU. Hoffwn ofyn i'r Llywodraeth
fabwysiadu’r dull hwn fel ffordd fwy caredig o brofi plant ifanc. Mae’n hen
bryd i ni leddfu’r gofidion sy’n gysylltiedig â phrofion!
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1. Y cefndir
Yn dilyn cyngor gan Gell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru, cyhoeddodd
Jeremy Miles, y Gweinidog Addysg ym mis Hydref 2021 y byddai profion COVID-19
arferol ar blant o dan bump oed yng Nghymru yn dod i ben (oni bai bod meddyg
yn cynghori y dylid cymryd prawf). Dywedodd y Gweinidog fel a ganlyn:
Wrth ystyried gwerth profion, a phrofion ar gyfer pobl asymptomatig yn
benodol, mae’n bwysig ystyried y niwed posibl. Rwyf wedi bod yn
bryderus am lefel y profion PCR ar gyfer plant o dan 5 oed – mae’r nifer
bum gwaith yn fwy nag yr oedd ddechrau mis Awst .

Felly nid yw Llywodraeth Cymru yn argymell profion COVID-19 ar gyfer plant o dan
bump oed, oni bai bod meddyg yn cynghori y dylid cymryd prawf, neu os yw
rhieni’n credu bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er lles y plentyn.
O 1 Ebrill 2022 newidiodd y canllawiau ar brofi ar gyfer COVID-19. Ni all pobl
archebu profion llif ochrol (LFTs) mwyach oni bai bod ganddynt symptomau
COVID-19. Mae pob safle profi PCR ar gyfer y cyhoedd wedi cau. Y canllawiau gan
Lywodraeth Cymru o hyd yw nad oes angen i blant o dan 5 oed gael eu profi.

2. Camau gan Lywodraeth Cymru
Mae llythyr y Gweinidog Iechyd at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau yn cydnabod
pryder y deisebydd fod swabio yn brofiad annymunol i blant, ac yn dweud ei bod
yn “agored i ddefnyddio technoleg newydd i wella gwasanaethau profi COVID-19”.
O ran y swab lolipop, mae’r Gweinidog yn egluro nad yw’r prawf wedi’i
gymeradwyo gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC) hyd yma. Rhaid i
weithgynhyrchwyr neu ddosbarthwyr sy'n cyflenwi profion COVID-19 fodloni
Rheoliadau Dyfeisiau Meddygol (Cymeradwyaeth Dyfeisiau Prawf Coronafeirws)
2021.
Ychwanegodd y Gweinidog:
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Rydym yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a byrddau iechyd i
gyflwyno math gwahanol o swab ar gyfer plant, a elwir yn swab boch.
Mae’r swab boch yn ffordd o gasglu sampl o'r celloedd sydd y tu mewn i
foch y plentyn. Mae’t swabiau boch yn ffordd gymharol syml o gasglu
samplau i'w profi. Disgwyliwn y bydd swabiau boch ar gael yn yr haf.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall
i adlewyrchu newidiadau dilynol.
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Eluned Morgan AS/MS
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Health and Social Services

Eich cyf/Your ref P-06-1266
Ein cyf/Our ref EM/01112/22

Jack Sargeant AS
Cadeirydd – y Pwyllgor Deisebau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

30 Mawrth 2022

Annwyl Jack,
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 9 Mawrth, yn rhinwedd eich swydd fel Cadeirydd y
Pwyllgor Deisebau, ynglŷn â Deiseb P-06-1266: Profion COVID i blant sy’n addas i’r
oedran.
Rwy’n cydnabod pryder y deisebwr bod swabio yn brofiad annifyr i blant. Dyma pam y
cytunais i ddod â phrofion rheolaidd i blant dan bump oed i ben ym mis Hydref 2021. Nid
oes angen i blant dan bump oed gael prawf oni bai bod meddyg yn rhoi cyngor i wneud
hynny. Rwyf hefyd yn agored i’r syniad o ddefnyddio technoleg newydd i wella
gwasanaethau profion COVID-19.
Rhaid i wneuthurwyr neu ddosbarthwyr sy’n cyflenwi profion COVID-19 wneud cais am
gymeradwyaeth i’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rhaid i’w cynnyrch fodloni
Rheoliadau Dyfeisiau Meddygol (Cymeradwyo Dyfeisiau Profi Coronafeirws) 2021. Yn
anffodus, nid yw’r swab lolipop wedi cael ei gymeradwyo gan yr Adran.
Mae gwybodaeth i wneuthurwyr a dosbarthwyr profion, sy’n dymuno gwneud cais am
gymeradwyaeth ar gyfer eu profion er mwyn eu gwerthu ar farchnad y DU, ar gael o
GOV.UK www.gov.uk/guidance/covid-19-test-approval-how-to-apply
Rydym yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r byrddau iechyd i gyflwyno math
gwahanol o swab, sef swab boch (buccal swab), ar gyfer plant. Mae’r swab hwn yn gallu
casglu sampl o’r celloedd y tu mewn i fochau’r unigolyn, ac mae defnyddio swabiau boch yn
ffordd gymharol hawdd a chyfforddus o gasglu samplau i’w profi. Rydym yn disgwyl i’r
swabiau hyn fod ar gael erbyn yr haf.
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru
Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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Rwy’n gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor.
Yn gywir,

Eluned Morgan AS/MS
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Health and Social Services
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Creu system adalw ar gyfer Aelodau
o’r Senedd sy’n perfformio’n wael
Pwyllgor Deisebau | 25 Ebrill 2022
Petitions Committee | 25 April 2022

Reference: SR22/ 2618

Rhif y ddeiseb: P-06-1267
Teitl y ddeiseb: Creu system adalw ar gyfer Aelodau o’r Senedd sy’n
perfformio’n wael
Geiriad y ddeiseb: Rydym yn galw ar y Senedd i annog Llywodraeth Cymru i
gyflwyno system lle y gall etholwyr adalw eu Haelod o’r Senedd a galw isetholiad yn dilyn hynny, yn debyg i’r system a gyflwynwyd gan Ddeddf Adalw
Aelodau Seneddol 2015. Os yw Aelod o’r Senedd yn methu yn ei
(d)dyletswydd, dylai fod system ar waith i’w (d)disodli.
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1. Y cefndir
Ar hyn o bryd dim ond trefn adalw o ran Aelodau Seneddol yn Senedd San
Steffan sy’n bod. Nid oes gweithdrefn o’r fath yn bodoli yn y Senedd, yn Senedd yr
Alban nac yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon. Yng ngweithdrefn Tŷ’r Cyffredin, ni
all etholwyr gychwyn proses o adalw eu Haelod Seneddol. Mae'r pŵer hwn yn
nwylo Llefarydd y Tŷ, ac mae'n dibynnu ar fodloni amodau penodol.

Anghymhwyso o'r Senedd
Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Cymru 2017,
yn nodi’r rheolau ar gyfer pan fydd person wedi’i anghymhwyso rhag bod yn
Aelod o’r Senedd. O dan Adran 16 ac atodlen 1A o’r Ddeddf, mae person wedi’i
anghymhwyso rhag bod yn Aelod o dan yr amodau a ganlyn:


Mae o dan 18 mlwydd oed;



Nid yw'n bodloni meini prawf dinasyddiaeth;



Mae wedi'i ddatgan yn fethdalwr;



Mae wedi'i gael yn euog o arferion llwgr neu anghyfreithlon mewn
etholiadau;



Mae wedi cael ei garcharu neu ei gadw yn dilyn euogfarnau (dedfryd o
12 mis o leiaf); neu



Mae wedi bod yn destun gorchmynion o dan Ran 2 o Ddeddf Troseddau
Rhywiol 2003.

Mae person hefyd wedi’i anghymhwyso rhag bod yn Aelod o’r Senedd os yw
eisoes yn aelod presennol o ddeddfwrfeydd eraill y DU.
Os yw Aelod o'r Senedd wedi'i anghymhwyso, bydd y person hwnnw'n peidio â
bod yn Aelod a daw ei sedd yn wag. Ar gyfer swyddi gwag etholaethol, cynhelir
isetholiadau. Os etholwyd Aelod o'r Senedd sy'n gadael sedd rhestr ranbarthol o
restr plaid, rhaid i'r Aelod sy'n llenwi'r sedd fod yn unigolyn sydd ar y rhestr honno.

Deddf Adalw Aelodau Seneddol y DU 2015
Mae Deddf Adalw Aelodau Seneddol 2015 yn Ddeddf y DU a ddaeth i rym ar 4
Mawrth 2016. Nid yw’r Ddeddf yn caniatáu i etholwyr gychwyn proses adalw. Yn lle
hynny, rhaid i Lefarydd Tŷ’r Cyffredin hysbysu’r swyddog canlyniadau lleol (a elwir

Tudalen y pecyn 74
2

Title:

yn y broses hon yn swyddog deisebau), os bodlonir un o dri amod. Yr amodau hyn
yw:


Euogfarn yn y DU o unrhyw drosedd a’i ddedfrydu neu orchymyn i gael
ei garcharu neu ei gadw. (Os yw'r ddedfryd yn fwy na 12 mis cânt eu
diarddel yn awtomatig rhag bod yn AS o dan Ddeddf Cynrychiolaeth y
Bobl 1981);



Gwahardd o’r Tŷ yn dilyn adroddiad a sancsiwn argymelledig gan y
Pwyllgor Safonau (atal ar gyfer 10 diwrnod eistedd o leiaf); neu



Yn euog o drosedd o dan adran 10 o Ddeddf Safonau Seneddol 2009.

Bydd y swyddog deisebau wedyn yn trefnu bod y ddeiseb adalw ar agor am
chwech wythnos. Mae'n ofynnol i o leiaf 10 y cant o bleidleiswyr cofrestredig
cymwys yn yr etholaeth lofnodi'r ddeiseb er mwyn iddi fod yn llwyddiannus.
Caniateir i bobl ymgyrchu o blaid neu yn erbyn y ddeiseb adalw, cyhyd â bod
terfynau gwariant ar waith a bod yr ymgyrchu’n cael ei reoleiddio gan y Comisiwn
Etholiadol. Os cyrhaeddir y trothwy 10 y cant, bydd y swyddog deisebau yn rhoi
gwybod i’r Llefarydd, daw'r sedd yn wag, ac mae’n ofynnol i gynnal isetholiad. Caiff
yr AS sydd wedi'i anghymhwyso sefyll yn yr isetholiad dilynol.
Ers iddi ddod i rym, mae deisebau adalw o dan y Ddeddf wedi cael eu cychwyn
deirgwaith. Cyrhaeddodd dwy o’r deisebau hyn y trothwy gofynnol o 10 y cant, a
chollodd y ddau Aelod Seneddol dan sylw eu sedd.
.

2. Camau gan Senedd Cymru
Yn 2014, cynhaliodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
ymchwiliad i’r modd yr oedd trefniadau anghymhwyso Aelodau o’r Cynulliad
Cenedlaethol yn gweithio. Fodd bynnag, ni roddodd y Pwyllgor sylw i unrhyw
ddulliau adalw Aelodau. Y Comisiynydd Safonau sy’n ymdrin â chwynion yn erbyn
Aelodau unigol o’r Senedd.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall
i adlewyrchu newidiadau dilynol.
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Rhif y ddeiseb: P-06-1269
Teitl y ddeiseb: Peidiwch â gadael i’r cynllun redeg allan ar gyfer pobl sy’n
marw yng Nghymru
Geiriad y ddeiseb: Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl yn marw yng
Nghymru wedi colli’r cyfle i gael gofal lliniarol a diwedd oes. Roedd y cynllun
gofal diwedd oes ar gyfer Cymru yn gweithio i drwsio hyn, ond bydd yn dod i
ben ym mis Mawrth. Ar hyn o bryd, nid oes cynllun newydd yn barod i
gymryd ei le. Mae arnom angen brys am linell amser, cyllid a staff i gyflawni
cynllun newydd. Peidiwch â gadael i’r cynllun redeg allan heb unrhyw beth i
gymryd ei le. Llofnodwch heddiw a helpwch ni i wneud yn siŵr nad yw
teuluoedd yng Nghymru yn cael eu gadael mewn twll.
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1. Cefndir
Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cael y ddeiseb uchod, sef ‘Peidiwch â gadael i’r
cynllun redeg allan ar gyfer pobl sy’n marw yng Nghymru’, gan yr elusen diwedd
oes Marie Curie a’r Gymdeithas Clefyd Niwronau Motor (MND). Mae'r ddeiseb yn
galw am gynllun strategol newydd ar gyfer gofal lliniarol a gofal diwedd oes.
Mae cynllun cyflawni cyfredol Llywodraeth Cymru ar ofal lliniarol a gofal diwedd
oes yn dod i ben ar 31 Mawrth 2022. Cafodd y cynllun, ynghyd â'r swm o £2 miliwn
mewn cyllid i gefnogi’r broses o roi’r cynllun ar waith, ei ymestyn hyd at fis Mawrth
2022 yn sgil y pandemig.
Mae rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru yn cynnwys ymrwymiad i
ganolbwyntio ar ofal diwedd oes. Fodd bynnag, mae Marie Curie yn datgan bod
Cymru, er gwaethaf yr ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu gofal i’r
rhai sy’n marw, bellach yn mynd i fod heb gynllun ar gyfer y bobl hynny am y tro
cyntaf ers degawd, gan nad oes cynllun arall eto wedi’i gyhoeddi.

Fframwaith Clinigol Cenedlaethol
'Cymru iachach' yw ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adolygiad Seneddol o ddyfodol
hirdymor iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae'n nodi y bydd
Fframwaith Clinigol Cenedlaethol, a gaiff ei ategu gan ddatganiadau ansawdd, yn
llywio datblygiad gwasanaethau clinigol yng Nghymru. Bydd y cynlluniau cyflawni
presennol ar gyfer cyflyrau difrifol yn cael eu disodli gan ddatganiadau ansawdd
sy'n nodi bwriad polisi Llywodraeth Cymru. Bydd y datganiadau ansawdd yn cael
eu hategu gan gynlluniau gweithredu'r GIG, a gaiff eu hategu yn eu tro gan
rwydweithiau clinigol a Gweithrediaeth y GIG.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ansawdd ar gyfer canser,
datganiad ansawdd ar gyfer cyflyrau'r galon, datganiad ansawdd ar gyfer strôc a
datganiad ansawdd ar gyfer gofalu am gleifion difrifol wael.
Yn ei llythyr at Gadeirydd Pwyllgor Deisebau’r Senedd, dywed Eluned Morgan, y
Gweinidog Iechyd:
Mae datganiadau ansawdd yn gosod y gweledigaethau ar gyfer
gwasanaethau clinigol penodol ac maent wedi’u seilio ar fanylion
gwasanaethau manylach. Maent yn disgrifio’r canlyniadau a’r safonau y
disgwyliwn eu gweld gan wasanaethau o ansawdd uchel sy’n
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canolbwyntio ar gleifion. Bwriedir iddynt hefyd lywio pa nodweddion
ansawdd y dylai gwasanaethau clinigol allweddol anelu atynt, yn ogystal
â bod o gymorth i lywio’r Cylch Sicrhau Ansawdd lleol.
Yn wahanol i’r cynlluniau cyflawni sydd wedi’u cyhoeddi eisoes, ni
fwriedir i ddatganiadau ansawdd bennu sut y dylai gwasanaethau gael
eu cynllunio a’u cyflawni. Byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau yw’r rhai
sy’n cynllunio a chyflawni gwasanaethau. Mae datganiadau ansawdd yn
nodi ein bwriadau o ran polisi ac yn nodi sut y mae gwasanaethau da yn
edrych. Maent yn gosod disgwyliadau sy’n llawer iawn cliriach er mwyn
i’r system ymateb iddynt.

2. Camau gweithredu gan Lywodraeth Cymru
Mae llythyr y Gweinidog Iechyd at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau yn cadarnhau y
bydd datganiad ansawdd ar gyfer gofal diwedd oes yn cael ei gyhoeddi. Dywed y
Gweinidog: ‘Mae’r Datganiad Ansawdd Gofal Diwedd Oes yn mynd rhagddo’n dda
ac mae’n cael ei gyd-gynhyrchu gan randdeiliaid statudol a gwirfoddol. Yn ystod y
misoedd nesaf, bydd proses o ymgynghori ar y datganiad ansawdd gyda
rhanddeiliaid ehangach yn cael ei chynnal a disgwylir iddo gael ei gyhoeddi yn
ystod tymor yr haf.’

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn
gywir adeg ei gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r
papurau briffio hyn yn cael eu diweddaru o reidrwydd na’u diwygio fel arall
i adlewyrchu newidiadau dilynol.
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Eluned Morgan AS/MS
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Health and Social Services

Eich cyf/Your ref P-06-1269
Ein cyf/Our ref EM/01108/22
Jack Sargeant AS
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

22 Mawrth 2022
Annwyl Jack,
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 9 Mawrth yn rhoi gwybod bod y ddeiseb ‘Peidiwch â
gadael i’r cynllun redeg allan ar gyfer pobl sy’n marw yng Nghymru’ wedi dod i sylw'r
Pwyllgor Deisebau gan Marie Curie a Chymdeithas Clefyd Niwronau Motor (MNDA).
Mae ‘Cymru Iachach’ yn disgrifio sut y bydd y Fframwaith Clinigol Cenedlaethol a’i
ddatganiadau ansawdd cysylltiedig yn arwain ar y gwaith o ddatblygu gwasanaethau clinigol
yn ystod y tymor Seneddol hwn.
Mae datganiadau ansawdd yn gosod y gweledigaethau ar gyfer gwasanaethau clinigol
penodol ac maent wedi’u seilio ar fanylion gwasanaethau manylach. Maent yn disgrifio’r
canlyniadau a’r safonau y disgwyliwn eu gweld gan wasanaethau o ansawdd uchel sy’n
canolbwyntio ar gleifion. Bwriedir iddynt hefyd lywio pa nodweddion ansawdd y dylai
gwasanaethau clinigol allweddol anelu atynt, yn ogystal â bod o gymorth i lywio’r Cylch
Sicrhau Ansawdd lleol.
Yn wahanol i’r cynlluniau cyflawni sydd wedi’u cyhoeddi eisoes, ni fwriedir i ddatganiadau
ansawdd bennu sut y dylai gwasanaethau gael eu cynllunio a’u cyflawni. Byrddau iechyd ac
ymddiriedolaethau yw’r rhai sy’n cynllunio a chyflawni gwasanaethau. Mae datganiadau
ansawdd yn nodi ein bwriadau o ran polisi ac yn nodi sut y mae gwasanaethau da yn
edrych. Maent yn gosod disgwyliadau sy’n llawer iawn cliriach er mwyn i’r system ymateb
iddynt.

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru
Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Mae’r Datganiad Ansawdd Gofal Diwedd Oes yn mynd rhagddo’n dda ac mae’n cael ei gydgynhyrchu gan randdeiliaid statudol a gwirfoddol. Yn ystod y misoedd nesaf, bydd proses o
ymgynghori ar y datganiad ansawdd gyda rhanddeiliaid ehangach yn cael ei chynnal a
disgwylir iddo gael ei gyhoeddi yn ystod tymor yr haf.
Gobeithiaf fod yr wybodaeth uchod yn ddefnyddiol ichi.
Yn gywir,

Eluned Morgan AS/MS
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Health and Social Services
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Don't let the plan run out for dying people in Wales
Marie Curie & Motor Neurone Disease Association: Briefing for Petitions Committee
Background and policy context
Dying, death, and bereavement have been at the forefront of the nation’s attention over the
last two years. Since March 2020, over 75,000 people have died in Wales throughout the
pandemici, and it is estimated almost 700,000 people have been left bereavedii.
Covid-19 has meant that thinking about end of life – whether a loved one’s or our own – has
become inescapable for many of us. Albeit in unfortunate circumstances, more of us are
coming to realise the importance of planning for end of life and Welsh Government have
since assumed a new focus and policy prioritisation around palliative and end of life care
(PEOLC). This includes a commitment to an End of Life Care Programme1.
A dedicated End of Life Care Programme is welcome news, but for the benefit of dying
people and their loved ones we urgently need this commitment to be translated into practice.
In her letter of response to the Petitions Committee, the Minister for Health and Social Care
highlights a ‘Quality Statement’. This is a short policy intention document for PEOLC in
Wales and when published, it will become one pillar of the End of Life Care Programme. The
high-level Quality Statement will sit alongside a more detailed implementation/action plan,
and together, these documents were due to replace the last End of Life Delivery Plan which
came to an end on March 31.
We are yet to see a published Quality Statement or implementation/action plan. This means
it is the first time in a decade that no strategic plan is in place for PEOLC in Wales2.

The problem
Wales has an ageing population and the number of people dying with more than one
condition is growing. By 2040, the number of people needing palliative care is expected to
rise by 42%iii, with deaths at home expected to increase by over 88% in Wales and England
aloneiv.
Usually, around 34,000 people die in Wales each year and at least 75% would benefit from
some form of palliative and end of life carev. However, for many reasons 25% of these
people will not have access to the care that they need to die wellvii. This leads to people
dying in pain, without sufficient support, and their preferences and wishes at end of life going
unfulfilled. This not only impacts the person who is dying, but the loved ones left behind.
The pandemic has created serious barriers over the last two years and resources and
capacity have rightly had to be redirected to respond to the Covid-19 crisis. However,
considering the projected increase in demand for EOLC, and in the context of a global
pandemic, it is more important now than ever that PEOLC is prioritised.
The Minister for Health & Social Care Services states in her letter of response, “the Quality
Statement for End of Life Care is progressing well and is being co-produced with statutory

1

Published in March 2021, the National Clinical Framework sets out ambitions for design and delivery of NHS
clinical services in Wales. It included a commitment to a dedicated End of Life Care Programme.
2
Please note that this does not mean that commissioning and delivery of PEOLC services will cease in Wales,
but that the strategic direction is unclear going forward and we risk losing the focus and progress we’ve
achieved over the last decade.
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and voluntary stakeholders”. Marie Curie sit on the EOLC Board and is one of the many
stakeholders who have been consulted during the development of the Quality Statement.
We agree that the Quality Statement is a good first step, however we understand from
government officials that work on Quality Statements for all health and disease areas has
been paused for review. We are also aware that this review sits within a complex overhaul of
governance arrangements for various disease and service areas within NHS Wales.
Despite assurances from the Minister and her officials, we are not confident that an EOLC
Quality Statement alone will be robust enough to drive forward the necessary changes we
need to meet the increasing demand for palliative care in the next 20 years.

Lived experience: Why is an End of Life Care Programme so important?
At any one time there are around 200 people in Wales living with motor neurone disease (MND), with a third
of people dying within one year of diagnosis, and more than half within two yearsvi.
MND is a fatal, rapidly progressing disease that affects the brain and spinal cord. It attacks the nerves that
control movement so muscles no longer work. It can leave people locked in a failing body, unable to move,
talk and eventually unable to breathe.
Due to the rapid progression of the disease, palliative and end of life care is vital for people with MND in
QUOTES
HERE] by an End of Life Care Programme
Wales. Access to a health and social care[INSERT
systemMND
which
is supported
provides the opportunity for more people diagnosed with MND to have a better quality of life towards the
end. As no two cases of MND are the same, there is no typical trajectory to end of life, making ease of
access to services and person-centred care essential. Those living with MND should be able to spend their
final days how and where they choose, and the End of Life Care Programme can enable this.
Jon Griffiths, supports his father caring for his mother who has
motor neurone disease. He said:
“When Mum had her diagnosis, we were all in shock. We were
introduced really early on to our Palliative Care Consultant alongside
our MND consultant. Being able to have honest and open
conversations about how the disease is progressing and planning
ahead for each of the different stages has been a huge help to both
Mum and to us as a family. It makes it easier each time something
has to be introduced to help her cope with her symptoms.
For people like us who are living with the daily reality of supporting someone we love to have the best
quality of life, it’s important to me to know that the NHS is planning to constantly learn and improve the
services that she and others receive to ensure the best possible care.”
The need for an End-of-Life Care Programme in practice is emphasised by Caroline Bidder, Lead
Care Coordinator at the South Wales MND Care Network. She said:
“Establishing a new End of Life Care Programme is vital to ensure support, control and choice for those
living with MND, their families and carers. Patients need to be given the opportunity to live & die with dignity
and access the best palliative care possible, all the while creating a healthy grieving process for those left
behind.”
Lynwen Griffith, a Community Nurse and volunteer Association Visitor at the MND Association,
reiterated the need for an End-of-Life Care Programme, and said:
“Ensuring a good death needs advanced planning encompassing patient centred care, allowing the patient
to be treated as an individual, without pain, in familiar surroundings and in the company of loved ones.
Community care and health support must also be readily available for this to be achieved.”

Tudalen y pecyn 82

What next?
We hold serious concerns around the lack of robust timeline, the amount of resource, and
the number of personnel allocated to the development of the End of Life Care Programme
and a new approach to end of life care service delivery across Wales.
The Minister for Health & Social Care Services announces in her letter of response that the
Quality Statement will be published this summer. This is welcome news, but we believe the
more pressing issue and unanswered question is when we can expect work to commence to
organise, develop and deliver on the ambitions of the End of Life Care Programme in a wider
sense.
For the Quality Statement to reach its potential and to enable the development and the
delivery of a successful End of Life Care Programme in Wales, we urgently need to see
(1) a clear, bold and detailed implementation/action plan
(2) a commitment to sustainable and ringfenced funding, and
(3) sufficient capacity/end of life care personnel within government and supporting NHS
organisations e.g. The NHS Collaborative and when put in place, the new NHS Executive
Newly published findings from research led by the Marie Curie Research Centre at Cardiff
University, reveals 80% of people in Wales think that end of life care should be given equal
priority in the NHS as care for people in any other stage of life viii.
A successful and ambitious End of Life Care Programme gives us the opportunity to ensure
that end of life care is given the same priority as care and support at any other phase of
one’s life. It is a positive stepping block towards ensuring that everyone in Wales has access
to the care and support they need to achieve the end of life experience they want.

Suggested recommendations for the Petitions Committee
We would urge the Petitions Committee to seek Ministerial Commitment with regards to
progressing work on the End of Life Care Programme at pace.
We would suggest the below outcomes to be achieved by April 2023, two years on from
initial commitment to an End of Life Care Programme.
1. Increase in EOLC programme personnel within government and supporting NHS
organisations, in line with other condition and disease areas.
We would encourage the appointment of a full time Senior Programme Lead for the
EOLC Programme in order to:
•
•
•

Work closely with the Clinical Lead for End of Life Care and the new End of Life
Care Programme Board
Guide programme development. This must include (a) the infrastructure around
the programme and (b) the various workstreams of the programme
Develop and embed a robust monitoring framework for EOLC in Wales, aligned
with agreed outcome domains for specialist palliative care in Wales for both
adult and paediatric care
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2. Ringfenced funding for the development and delivery of the End of Life Care
Programme for the next three years
•
•

•

A three year funding timeline has been selected to align with a rolling, threeyear implementation/action plan (see below).
Ringfenced funding for the development and delivery of the EOLC Programme
has been specified to avoid resources being redirected to fund direct service
provision within health boards, as has been the case during the pandemic.
The results of the Phase 2 funding review into end of life care services, due in
January 2023, should be taken into consideration.

3. Publication of a rolling, three-year implementation/action plan for PEOLC in Wales.
This will follow on from the publication of the Quality Statement due in Summer
2022.
•

•
•

When determining areas of focus within the implementation/action plan,
meaningful consultation must place with patients, service users and the public,
and relevant NHS, social care, academic and third-sector stakeholders.
The Review of Specialist Palliative Care Services in Wales from 2020-2021
and the Seamless and Sustainable report by Hospices UK must be considered.
The areas of focus within the implementation/action plan should inform the
workstreams of the overall programme, with each workstream

We hope to see the Petitions Committee monitor the progress of the End of Life Care
Programme and to follow up with the health minister and her commitments in
Summer 2023.

References
i

As of 6 April 2022, 75,237 people have died in Wales since 13 March 2020. Deaths registered
weekly in England and Wales, provisional - Office for National Statistics (ons.gov.uk).
ii
It is estimated that each death leaves approximately 9 people bereaved. Verdery, A.M. et al., 2020.
Tracking the reach of COVID-19 kin loss with a bereavement multiplier applied to the United States.
PNAS, 117(30). Based on ONS stats above, we can therefore estimate that 677,000 people have
been left bereaved in Wales in the same timeframe.
iii
Bone et al, What is the impact of population ageing on the future provision of end of life care?
Population based projections of place of death. Palliative Medicine 2018 – Feb; 32(2): 329-336
iv
Bone, A., Gomes, B., Etkind, S. et al, ‘What is the impact of population ageing on the future
provision of end-of-life care? Population-based projections of place of death’, Palliative Medicine,
2018, 32(2)
v
Marie Curie, 2015. Triggers for palliative care Improving access to care for people with diseases
other than cancer
vi
MND: What are the facts? https://www.mndassociation.org/about-mnd/what-is-mnd/
vii
Dixon, J., King, D., Matosevic, T., Clark, M., and Knapp, M., 2015. ‘Equity in the Provision of
Palliative Care in the UK: Review of Evidence’, Personal Social Services Research Unit London
School of Economics and Political Science
viii
Marie Curie, 2022. Public Attitudes to Death and Dying in Wales.

Tudalen y pecyn 84

Eitem 5.1
P-05-1112 Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol:
Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011
Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Daniel Evans, ar ôl casglu cyfanswm o 655
lofnodion.
Geiriad y ddeiseb:
Mae cymunedau yng Nghymru yn parhau i golli asedau cymunedol fel
tafarndai a meysydd chwaraeon ar gyfradd frawychus. Yn wahanol i Loegr a’r
Alban, nid oes gan gymunedau yng Nghymru hawl statudol i wneud cais i
brynu asedau o’r fath.
Mae arnom angen deddfwriaeth newydd ynghylch asedau o werth cymunedol
yn benodol. Rydym yn galw ar y Llywodraeth nesaf yng Nghymru i weithredu
ar unwaith y darpariaethau yn Rhan 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011 i
sicrhau bod gan grwpiau yng Nghymru yr hawl gyfreithiol i brynu a rheoli
asedau cymunedol.
Gwybodaeth Ychwanegol:
Mae asedau cymunedol yn adeiladu cyfalaf cymdeithasol, iechyd a llesiant.
Mae colli asedau cymunedol yn arwain at gymunedau gwannach, cymunedau
llai cysylltiedig a chymunedau llai hapus.
Rhoddodd Rhan 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011 yr hawl gyfreithiol i
grwpiau cymunedol wneud cais am asedau o werth cymunedol sydd o dan
fygythiad neu sydd ar fin cael eu gwerthu, gan roi’r hawl iddynt redeg yr
asedau hyn hefyd. Mae’r Ddeddf hefyd yn ei wneud yn ofynnol i awdurdodau
lleol gadw rhestr o asedau cymunedol o’r fath. Yn yr Alban, grwpiau
cymunedol sydd â’r cyfle cyntaf i brynu’r asedau hyn.
(https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06366/).
Fodd bynnag, yng Nghymru, penderfynodd Llywodraeth Cymru beidio â
chymhwyso’r rhannau perthnasol o’r Ddeddf a fyddai’n caniatáu hyn. Mae
ein cymunedau, felly, o dan anfantais enfawr o’u cymharu â chymunedau yn
Lloegr a’r Alban.
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Yn 2015, dywedodd y Gweinidog perthnasol y byddai camau’n cael eu
cymryd ynghylch asedau o werth cymunedol gan Lywodraeth Cymru rhwng
2016-21, ond ni ddigwyddodd unrhyw beth.
Byddai gweithredu’r darpariaethau perthnasol yn y Ddeddf Lleoliaeth o fudd
enfawr i gymunedau yng Nghymru sy’n ysu i achub asedau cymunedol
gwerthfawr.
Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad


Pen-y-bont ar Ogwr



Gorllewin De Cymru

Tudalen y pecyn 86

Eitem 5.2
P-06-1190 Gwahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw
ddeunydd tyfu erbyn 2023
Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Jake Rayson, ar ôl casglu cyfanswm o 1,013
lofnodion.
Geiriad y ddeiseb:
Mae corsydd a rhostiroedd mawn yn eithriadol o bwysig yn y frwydr yn erbyn
yr argyfwng hinsawdd; gan ddal a storio carbon yn well na llawer o
dirweddau naturiol, lleihau llifogydd a darparu bioamrywiaeth. Mae angen i
ni wahardd y defnydd o fawn mewn garddwriaeth ac unrhyw ddeunydd tyfu
erbyn 2023, gan gynnwys mewnforion.
Gwybodaeth Ychwanegol:
Ar hyn o bryd, mawn yw 40% o'r deunydd tyfu a ddefnyddir gan y cyhoedd, a
mwy na 60% o’r hyn a ddefnyddir yn y sector proffesiynol. Mae yna
ddeunyddiau eraill y gellir eu defnyddio, fel rhisgl coconyt, pren wedi'i
gompostio a llwydni dail. Yn hytrach na chloddio mawndiroedd, dylid eu
diogelu a'u hadfer.
Dylai'r Senedd ddiogelu ac adfer holl gorsydd a rhostiroedd mawn Cymru ac,
yn hollbwysig, sicrhau nad oes unrhyw fawn yn yr holl ddeunydd tyfu sy'n
cael ei werthu a'i ddefnyddio yng Nghymru.
• 3 miliwn metr ciwbig o fawn yn cael eu gwerthu at ddefnydd
garddwriaethol bob blwyddyn yn y DU, gyda ⅓ o fawndiroedd yn y DU (IUCN
http://bit.ly/peat-extraction-horticulture)
• 20 miliwn tunnell o garbon deuocsid yn cael eu colli i'r atmosffer bob
blwyddyn o fawndiroedd sydd wedi'u difrodi yn y DU (IUCN
http://bit.ly/peat-climate)
• Dinistr y mawndiroedd yn rhyddhau symiau enfawr o CO2 (New Scientist
http://bit.ly/peatland-destruction)
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• Mae mawndiroedd yn cefnogi llawer o rywogaethau ac ecosystemau
unigryw (IUCN http://bit.ly/peat-species)
Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad


Ceredigion



Canolbarth a Gorllewin Cymru
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Eitem 5.3
P-06-1210 Ataliwch Lywodraeth Cymru rhag cyflwyno terfyn cyflymder
cyffredinol o 20 milltir yr awr
Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Stephen R Matthews, ar ôl casglu cyfanswm o
161 lofnodion.
Geiriad y ddeiseb:
Awdurdodau lleol a ddylai bennu terfynau cyflymder, a dim ond lle bo’n
angenrheidiol y dylent fod yn 20mya.
Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad


Dwyrain Caerdydd a Dinefwr



Canolbarth a Gorllewin Cymru
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Lee Waters AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd
Deputy Minister for Climate Change

Eich cyf/Your ref P-06-1210
Ein cyf/Our ref LW/12371/21

Jack Sargeant MS
Chair - Petitions committee

21 March 2022
Dear Jack,
Thank you for your letter of 3 December regarding Petition P-06-1210 Stop the Welsh
Government introducing a blanket 20mph speed limit.
A speed limit of 20mph may not be appropriate for all restricted roads in Wales. The Welsh
Government has developed an ‘exceptions process’ which suggests when 20mph speed
limits on restricted roads may not be suitable, based on criteria linked to levels of frontage
development. Local authorities are able to review the outcomes of this process and add
their local intelligence to determine whether to retain the existing speed limit along some
stretches of road.
This exceptions process came from the 20mph Task and Finish Group report i.e.
‘Recommendation 6: Transport for Wales (TfW) should further develop and finalise its GIS
tool for identifying potential exceptions to the national default 20mph speed limit for
restricted roads. This tool should take into account both the Place and Movement functions
of each section of street/road. It should be trialled and refined through the Pilot Settlements
project, which it was, and was further developed by TfW for Welsh Government so as to
ensure that the new 20mph default speed limit on restricted roads highlighted residential
and other areas of potential high pedestrian activity.’

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lee.Waters@llyw.cymru
Correspondence.Lee.Waters@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Tudalen y pecyn 90

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

With regards to funding, as noted in my previous response, we are currently trialling 20mph
speed limits in eight settlements across Wales allowing us to overcome any unforeseen
issues before we press forward with the proposed national implementation in 2023. This
work will provide an insight into the approach to the national rollout and indicate what
financial resources will be required across all local authorities to implement the changes that
will be required.
Yours sincerely,

Lee Waters AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd
Deputy Minister for Climate Change
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Eitem 5.4
P-06-1220 Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer Gwasanaethau Iechyd,
Addysg ac Ymwybyddiaeth Menywod
Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Larissa Richardson, ar ôl casglu cyfanswm o
242 lofnodion.
Geiriad y ddeiseb:
Cynyddu'r cyllid sydd ar gael ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd sy'n ymwneud
â materion iechyd menywod, yn ogystal ag ymchwil, addysg ac
ymwybyddiaeth y cyhoedd.
Mae’r materion hyn yn cynnwys:
materion amenedigol, anafiadau yn ystod genedigaeth, cwymp y groth,
ffibroidau, endometriosau, materion cysylltiedig â menopos, materion
cysylltiedig â mislif, a'r effaith ar iechyd meddwl sy'n cyd-fynd â'r materion
hyn.
Meysydd a allai elwa (enghreifftiau, ymhlith eraill): bydwreigiaeth, meddygon
teulu, gynaecoleg, ffisiotherapi iechyd menywod, gwasanaethau iechyd
meddwl (ee cwnsela).
Gwybodaeth Ychwanegol:
Mae nifer sylweddol o fenywod yn dioddef o faterion iechyd menywod. Wedi
dweud hynny, mae cyfran fawr o'r menywod hyn yn dioddef mewn
distawrwydd.
Oherwydd y diffyg dealltwriaeth, ymwybyddiaeth a/neu adnoddau, mae yna
lawer o faterion iechyd menywod nad ydynt yn cael eu diagnosio neu’n cael
eu camddiagnosio, sy’n golygu’n aml bod y symptomau’n gwaethygu.
Nid yw’r effaith niweidiol ar iechyd meddwl yn cael ei datgan yn llawn
ychwaith, ac mae angen mynd i'r afael â hyn.
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Mae yna fater cyfochrog, sef bod cymdeithas a diwylliannau modern wedi
normaleiddio llawer o faterion iechyd menywod, gan wneud i fenywod
deimlo bod eu dioddefaint yn rhan arferol o fod yn fenyw. Mae angen mynd
i’r afael â hyn ac mewn gwirionedd ni ddylid ystyried bod y materion hyn yn
rhai “normal”.
Mae angen cyllid i wella ac ategu gwasanaethau, addysg ac ymwybyddiaeth
iechyd menywod er mwyn bod menywod yn cael eu gweld, eu clywed, eu
deall a'u trin yn fwy amserol
Mae angen cyllid hefyd er mwyn gallu mynd i'r afael â'r materion hyn a'u
trafod yn ehangach yn llygad y cyhoedd.
Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad


Gogledd Caerdydd



Canol De Cymru
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Eitem 5.5
P-06-1226 Dileu'r hyn sy’n rhwystro mynediad i waith cymdeithasol ac
annog parch cydradd rhwng gofal cymdeithasol ac iechyd
Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan ‘Cardiff University Social Work Masters
Cohort’, ar ôl casglu cyfanswm o 475 lofnodion.
Geiriad y ddeiseb:
Mae polisi presennol Llywodraeth Cymru yn gosod caledi diangen ar ddarpar
weithwyr cymdeithasol. Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs meistr
mewn gwaith cymdeithasol yn cael eu gwahardd rhag cael benthyciad i
fyfyrwyr a bwrsariaeth gofal cymdeithasol ar yr un pryd.
Rydym yn galw ar Senedd Cymru i ofyn i Lywodraeth Cymru annog a
chefnogi myfyrwyr gwaith cymdeithasol o bob cefndir, cael gwared ar
rwystrau i'r proffesiwn, a datblygu mwy o barch cydradd rhwng y gweithlu
Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Gwybodaeth Ychwanegol:
Mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs meistr mewn gwaith cymdeithasol yn cael eu
gwahardd rhag cael benthyciad i fyfyrwyr a bwrsariaeth gofal cymdeithasol ar
yr un pryd. Mae hyn yn arwain at ddiffyg o filoedd o bunnoedd heb unrhyw
gefnogaeth ar gyfer llety, bwyd, biliau cyfleustodau, car, a chostau byw
cyffredinol am dros ddwy flynedd.
Mae hyn yn gosod pwysau aruthrol ar weithlu'r dyfodol ac yn rhwystr i'r
proffesiwn. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ein cydweithwyr yn y GIG
gyda grantiau i dalu ffioedd dysgu yn llawn, yn ogystal â chaniatáu mynediad
i fwrsariaethau costau byw neu dalu cyflog. Cafodd llawer o fyfyrwyr y GIG y
taliad COVID pan gafodd myfyrwyr gwaith cymdeithasol eu heithrio. Mae
hynny er gwaetha’r ffaith bod myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn rheoli
miloedd o lwythi achosion ledled Cymru yn ystod y pandemig.
Mae’r diffyg parch cydradd rhwng gwaith cymdeithasol a gofal iechyd yn cael
ei gyfleu i’r dim gan y driniaeth wahaniaethol ymhlith myfyrwyr Cymru.
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y cyllid uchaf erioed – sef £227m – ar gyfer
addysgu a hyfforddi gweithlu'r GIG. Byddai llai na 0.2% o'r swm hwnnw'n
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unioni’r anawsterau sy'n wynebu myfyrwyr cwrs meistr mewn gwaith
cymdeithasol yng Nghymru.
Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad


Canol Caerdydd



Canol De Cymru

Tudalen y pecyn 95

Eluned Morgan AS/MS
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Health and Social Services
Julie Morgan AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
Deputy Minister for Social Services

Ein cyf/Our ref JMSS/00128/22

Jack Sargeant AS
Cadeirydd – y Pwyllgor Deisebau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

15 Mawrth 2022

Annwyl Jack,
Diolch am eich llythyr ar 14 Chwefror yn croesawu’r gwaith y mae Llywodraeth Cymru yn ei
wneud i ddileu’r rhwystrau ar gyfer myfyrwyr gwaith cymdeithasol ac yn ceisio eglurder o
ran sut y byddwn yn sicrhau cyllid ar gyfer hyfforddiant gwaith cymdeithasol sydd gyfwerth
â’r hyn a ddarperir ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol.
Yn fuan, byddwn yn gosod gerbron y Senedd y rheoliadau angenrheidiol i wneud y
newidiadau a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol ôl-radd gael cymorth
ychwanegol gan Gyllid Myfyrwyr Cymru. Os bydd popeth yn mynd yn iawn, disgwyliwn y
daw’r rhain i rym ym mis Mai. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ôl-radd, sy’n cael y bwrsari
gan Gofal Cymdeithasol Cymru, i gael mynediad at gyllid atodol drwy Gyllid Myfyrwyr
Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23. Drwy weithio gyda Gofal Cymdeithasol
Cymru, mae Llywodraeth Cymru’n parhau i ddatblygu ein hopsiynau ehangach mewn
perthynas â’r cyllid a natur yr hyfforddiant gwaith cymdeithasol i helpu i ddiwallu’r galw ar
gyfer gweithlu’r dyfodol. Er ei bod yn anodd rhoi amserlen benodol ar hyn o bryd ar gyfer
datblygu’r gwaith uchod, rwy’n disgwyl cael cyngor pellach gan fy swyddogion yn y misoedd
nesaf. Peth arall pwysig yma yw’r cynllun gweithlu gwaith cymdeithasol y mae Gofal
Cymdeithasol Cymru wedi ei ddatblygu gan weithio’n agos gyda rhanddeiliaid yn y sector.
Bydd hwn yn cael ei gyhoeddi yn y gwanwyn.

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Julie.Morgan@llyw.cymru
Correspondence.Julie.Morgan@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Yn gywir,

Eluned Morgan AS/MS
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Minister for Health and Social Services

Julie Morgan AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
Deputy Minister for Social Services
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P-06-1226 Remove barriers to entry to Social Work and encourage parity of
esteem between Social Care and Health, Correspondence – Petitioner to
Committee, 05.04.22
At this time, we do not want to jump to conclusions because some of the specifics
have yet to be revealed. Also, the notion of trainee social workers having to
accumulate up to £50,000 in student debt to practice is hardly parity of esteem with
NHS bursaries. we believe there is much work to be done before social and health
care students can be said to receive parity of esteem and make the profession of
social worker more appealing to combat vacancy gaps and an ageing workforce.

However, this change is a welcome and positive step in the right direction. The
changes in regulations to allow MA students to access student finance and a bursary
will remove barriers into the profession, open up the course to those from less
affluent backgrounds, and provide an option of financial relief for students and their
families. Hopefully these regulations will be amended soon and these changes will
apply in the upcoming 22/23 cohort, which would be brilliant news. As students who
have been lobbying for these changes, we wanted nothing more than to be the last
cohort to struggle in these circumstances. We are both relieved and grateful.
We would also like to take this opportunity to thank the petitions committee for their
time, support and guidance in this endeavour.
Feel free to contact us in the future,

All the best,
MASW Bursary Campaign 2020
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17 Chwefror 2022

Annwyl Mr Sargeant
Diolch yn fawr am eich llythyr yn rhannu'r ddeiseb am gymorth ariannol Gweithwyr
Cymdeithasol Myfyrwyr.
Rydym yn ymwybodol o'r ddeiseb ac rydym yn gweithio gyda swyddogion Llywodraeth
Cymru i lywio eu trafodaethau ar y mater.
Gyda dymuniadau gorau

Sue Evans
Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru
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P-06-1226 Remove barriers to entry to Social Work and encourage parity of esteem
between Social Care and Health - Correspondence from Student Finance Wales, 08
March 2022

OFFICIAL
Jack Sargeant MS,

Thank you for your letter of 14 February 2022. I can confirm we are working with the Welsh
Government as set out in the letter from the Deputy Minister for Social Services.

Kind regards

Paula

Paula Sussex| Chief Executive
Student Loans Company 100 Bothwell Street, Glasgow G2 7JD
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Eitem 5.6
P-06-1227 Mae angen uned iechyd meddwl arbenigol i famau a babanod
yng Ngogledd Cymru
Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Nia Catrin Foulkes, ar ôl casglu cyfanswm o
7,706 lofnodion.
Geiriad y ddeiseb:
Mae angen uned mamau a babanod yng Ngogledd Cymru fel nad oes yn
rhaid i deuluoedd deithio i Loegr, ac mae angen i'r gwasanaeth hwn fod ar
gael yn Gymraeg. Mae hwn yn wasanaeth iechyd meddwl hanfodol sy’n
angenrheidiol ar gyfer Gogledd Cymru.
Gwybodaeth Ychwanegol:
Ym mis Mai 2019, ar ôl genedigaeth fy mab, cefais fy nerbyn i’r uned mamau
a babanod ym Manceinion. Roedd yn anodd iawn i mi orfod mynd i Loegr
ymhell oddi wrth fy nheulu a'm ffrindiau yng Ngogledd Cymru. Roeddwn i'n
ei chael hi'n arbennig o anodd, am fy mod i’n Gymraes iaith gyntaf a oedd
mewn ysbyty yn Lloegr. Mae gwir angen y gwasanaeth iechyd meddwl hwn
yng Ngogledd Cymru, oherwydd credaf y byddai fy adferiad wedi bod yn
gyflymach pe bawn i’n nes adref.
Mae cael babi yn brofiad sy’n newid bywyd rhywun, ac mae rhai mamau'n ei
chael hi'n anoddach nag eraill i ddygymod, ac mae'n gyffredin iawn i
fenywod gael anawsterau gyda'u hiechyd meddwl ar yr adeg hon. Gan gofio
hyn, gallai mynediad i uned mamau a’u babanod ddod i ran unrhyw un, ac
mae'n wasanaeth hanfodol y mae mawr ei angen ar lawer o deuluoedd. Felly
byddai cael y gwasanaeth hwn yn agos atom wedi bod yn werthfawr tu hwnt i
mi a'm teulu.
Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad


Gorllewin Clwyd



Gogledd Cymru
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Lynne Neagle AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing

Eich cyf/Your ref P-06-1227
Ein cyf/Our ref LN/10341/21/LN/00063/22
Jack Sargeant AS
Cadeirydd – y Pwyllgor Deisebau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

24 Mawrth 2022

Annwyl Jack,
Diolch ichi am eich llythyr pellach, dyddiedig 14 Chwefror, ynghylch y ddeiseb i sefydlu uned
iechyd meddwl arbenigol ar gyfer mamau a’u babanod yn y Gogledd. Roeddech yn gofyn
am eglurhad pellach ynghylch nifer o bryderon. Gweler yr wybodaeth yn yr ymateb isod.
Y cynlluniau penodol ar gyfer datblygu uned mamau a babanod ar gyfer y Gogledd a’i leoliad;
Mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn gweithio gyda GIG Lloegr wrth i’r
cynnig symud drwy’r camau cynllunio hanfodol yn GIG Lloegr. Bydd yr union leoliad yn cael
ei gadarnhau unwaith y bydd yr achos busnes yn cael ei gytuno, ond gallaf eich sicrhau mai
un o’r amodau allweddol yw y bydd pobl y Gogledd yn cael mynediad rhwydd at yr uned.
Yr amserlen dybiedig ar gyfer gwneud y gwaith angenrheidiol i ddatblygu’r uned mamau a
babanod, a phryd y bydd y ddarpariaeth ar gael;
Mae’r amserlenni’n dibynnu ar broses gynllunio GIG Cymru, ac rwy’n deall mai’r nod yw
cwblhau’r achos busnes erbyn diwedd yr haf 2022, ac y bydd y gwasanaeth yn weithredol tua
18 mis wedi’r gymeradwyaeth derfynol. Rwyf wedi gofyn i swyddogion weithio gyda Phwyllgor
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru i nodi unrhyw gyfleoedd i gyflymu’r amserlenni, lle
bo hynny’n bosibl.
Yr angen i ymgynghori â menywod a’u teuluoedd yn y Gogledd, sydd â’r profiad bywyd
perthnasol, er mwyn rhoi’r cyfle iddynt gyfrannu at y gwaith datblygu;
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd ymgysylltu â’r rheini sydd â phrofiad bywyd, ac ymgysylltir
â chlinigwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a defnyddwyr gwasanaeth drwy gydol
y broses. Bydd is-grŵp ymgysylltu’n cael ei greu fel rhan o broses yr achos busnes ffurfiol.
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lynne.Neagle@llyw.cymru
Correspondence.Lynne.Neagle@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Bydd yr Arweinydd Clinigol Amenedigol Cenedlaethol hefyd yn cymryd rhan er mwyn sicrhau
bod y gwaith ymgysylltu hwn mor drylwyr â phosibl.
Pa ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg fydd ar gael yn yr uned?
Rydym wedi bod yn glir ein bod yn disgwyl y bydd y gwasanaeth newydd yn ystyried
anghenion y Gymraeg, ond rydym yn cydnabod yr heriau, yn enwedig o ran gwasanaethau y
mae’n rhaid cael staff arbenigol iawn ar eu cyfer. Mae GIG Lloegr wedi ymrwymo i ddarparu
llenyddiaeth ac arwyddion yn y Gymraeg, ac wedi ymrwymo i recriwtio staff sy’n medru’r
Gymraeg lle bynnag y bo hynny’n bosibl.
Bydd diweddariadau pellach ar y gwaith hwn ar gael drwy ein hadroddiadau cynnydd
rheolaidd i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas ag argymhellion y Pwyllgor
Iechyd Meddwl Amenedigol.
Yn gywir,

Lynne Neagle AS/MS
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing
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P-06-1227 To get a specialist mental health mother and baby unit in North
Wales, Correspondence – Petitioner to Committee, 04.04.22
Dear Committee,
It is good to hear that the Welsh Health Specialised Services are working on new Mother and baby
unit to cover North Wales, and for beds available for Welsh women who have been affected by
serious postnatal mental illness like I have can access. However this means that the location is not
going to be in North Wales as this is what my petition was for and still leaving only one Mother and
baby unit in Wales being in Swansea. My reason for starting this petition was to get a Mother and
baby unit in North Wales to make a difference for many families in North Wales and for women who
can have complications while pregnant and after delivery of a baby and within the first year after
birth.
With 1 in 5 women experience difficulties with their mental health services during and after
pregnancy this shows the demand that is needed for treatment and potential hospitaltion in a
Mother and baby unit. Possible complications are; anxiety, depression, Postpartum Psychosis, Posttraumatic stress disorder, Bipolar disorder, panic disorder, obsessive compulsive disorder,
Tokophobia (fear of birth), schizoaffective disorder, schizophrenia all of which could be a possible
hospitaltion.
Depression and anxiety are the most common mental health problems during pregnancy, around
12% of women experiencing depression and 13% experiencing anxiety at some point.
Depression and anxiety also affect 15-20% in the first year after childbirth.
Mental health complications can happen before birth, straight after and within the first year of
having a baby. Suicide is a leading cause of deaths in the UK within a year after
childbirth (rcog.org.uk)
Over 1400 women experience Postpartum Psychosis each year in the UK (1 to 2 in every 1000
mothers) Keeping mum and baby together is important not only for a woman's recovery but for
mother-child bonding and an infants development (app-network.org)
Having this service in North West England means that this unit will serve:
North Wales: Wrexham, Flintshire, Denbighshire, Conwy, Gwynedd, Isle of Anglesey, and areas of
Mid Wales, Powys and Ceredigion.
North West England serves: Blackburn and Darwen, Blackpool, Cheshire West and Chester, Cumbria,
Greater Manchester, Halton, Lancashire, Merseyside and Warrington. The population of North
Wales and East England is considerably high.
North West England has two units already have two units in Wythenshawe with 10 beds and Chorley
with 8 beds. When I needed a bed in 2019 a bed became available in Wythenshawe but the possible
other locations were Birmingham and Edinburgh. This shows that getting a bed in a Mother and
baby unit in in the UK is already hard with a national shortage, for example today Monday the 4th of
April 2022 available Mother and baby on WebBeds NHS England 15 beds are available (I have
attached a screen shot showing this) The area that is closest to North Wales is Medim/low today and
I'm sure that these beds will quickly be taken, and then leaving many women without a option for a
Mother and baby unit and then a Mum then being separated from their baby in a general psychiatric
ward where the baby would be in the care of someone else for example a partner, family or social
workers might get involved if there is no one to care for the baby. This is awful for a Mum to be
separated from her baby and the effect on her mental health and her family is unimaginable.
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It is very important to have loved ones close when in crisis which I have been through myself and my
main reason for starting this petition with my experience of a hard time for me and my family and
distance was a strain on us all and for me needing my family in a emergency situation was very
traumatic and I'm sure that many families go through this also and is a huge stress for all involved.
This would mean also that the English Government would need the funding from the Welsh
Government for the cost of care of a Welsh patient in a English hospital.
Your planned proposal for this unit reinforce our reliance here in Wales on NHS England, when we
could in fact use this opportunity to change this dynamic and instead lead the way. And as a Welsh
woman, I feel as though I am playing second fiddle to English women and families, as my governance
will have little control over the provision of our care.
So could this partnership involved in creating this unit not be more equal? Or, could it be something
that Wales leads on and English families then access from us?
I am pleased to see that a timescale has now been specified and it is understandable of the process
needed for a new Mother and baby to cover North Wales. However, it feels like a missed
opportunity for is as my nation, to lead the way and that Welsh women and families are being deprioritised again. So the sooner this is done the better because this is a urgent service needed form
North Wales and taking into the account of a lack of beds across the UK.
So I'm asking what are the reasons that the Welsh Government could not come up with the costs for
a shared unit in North Wales?
With my personal situation of having Bipolar I knew I was high risk and if we want to have any more
children it was recommended while I was under doctors in Manchester that I would need to be in a
unit for the later half of a second pregnancy. This is therefore a very hard decision to make with the
only options to be in England and a potential baby would be born in a English hospital with an
English birth certificate, these plans do not currently guarantee support in my own language. Im sure
that you understand we would prefer a birthplace in Wales for a Welsh birth certificate of our proud
Welsh heritage. This could also effect other families in our situation.
I am a proud of my identify as a Welsh woman. But I feel that we could do so much for a nation to
directly respond to the needs of our communities, particularly our rural communities, and create
services of our own, without being at the mercy of another Country's needs and decision-making.
It's reassuring to know that the Welsh language is being considered and should be accessible within
the new unit and that Welsh beds will be protected. But I am also worried that the service being
available in Welsh in a English hospital and wherever the beds will be kept for Welsh patients. It is
essential for a Welsh speaking individual in a crisis situation to be able to speak Welsh, where in my
experience I prefer to speak my first language at a time of mental health situations especially when
I'm talking about my true feelings and needs at this time this is important for mental health of the
individual. I'm sure that other individuals in my situation would prefer to speak Welsh as well. But
going back to the lack of beds across the UK this new unit might fill with English patients and
therefore Welsh patients will still have to travel further a field away from support of family and
friends and this concerns me because of the experience I had.
So I please ask you to think of my situation and others in my situation at this current time and in the
future. There is a urgent need for a Mother and baby unit in North Wales for many families and I
would not like to see other families go through the difficulties which we did in 2019. I hope that you
consider having a Mother and baby unit in a North Wales hospital, with a perinatal care service
already in the Ablett Glan Clwyd hospital this would be a ideal possible site. It appears that the care
isn't and hasn't been in place for a number of decades and that is why you can't see enough
evidence for demand to have a standalone unit in North Wales.
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As I have mentioned above the lack of beds across the UK which I believe the UK Government need
to do more to ensure more beds for mothers in crisis at this time of need due to various mental
health complications during and after pregnancy and in the first year after childbirth. Giving support
and high standard of care at a difficult time for mothers and their families and this preventing them
travelling long distance for this essential service.
I have had a lot of support and messages from individuals backing me and sharing stories while I was
sharing the petition on Facebook and Instragram. Also having media attention and coverage BBC
Wales, S4C, BBC radio Wales, Radio Cymru, Free press Denbighshire, Daily Post North Wales, ITV
Wales resulting in public support and they are supporting me and backing my petition. Also backing
from MP'S and three charities NSPCC, APP (Action on Postpartum Psychosis) and FTWW (Fair
Treatment for the women of Wales) who are very supportive of this petition and also agree with the
points that I have raised in this campaign.
I would welcome the opportunity to discuss this further to explore whether there are any ways that
these proposals could become more equal in terms of ownership, management and therefore,
access.
Committee could you please think and understand my reasons for starting this petition and all the
points I have raised, I have worked hard on this and would appreciate your time of looking at my
reasons and evidence of the need for a Mother and baby unit in North Wales.
Kind regards,
Nia Foulkes
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