
Annwyl Lynne 

Deiseb P-05-857 Dylid creu Tasglu Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Plant 

Trafododd y Pwyllgor Deisebau y ddeiseb uchod am y tro cyntaf ar 29 Ionawr. 

Yn y cyfarfod hwnnw trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynglŷn â'r ddeiseb a

chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i'ch hysbysu am y 

ddeiseb yng nghyd-destun eich gwaith parhaus ar y pwnc hwn yn sgil yr 

adroddiad Cadernid Meddwl. 

Yng ngoleuni'r perthnasedd posibl i'r tasglu cenedlaethol y mae'r ddeiseb yn galw 

amdano, cytunodd aelodau'r Pwyllgor Deisebau hefyd i ofyn am unrhyw 

ystyriaethau sydd gan y Pwyllgor PPIA mewn perthynas â rôl a chwmpas Grŵp

Gorchwyl a Gorffen Gweinidogion ar y Cyd, a sefydlwyd gan Ysgrifennydd y 

Cabinet dros Addysg ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol. 

Rydym hefyd wedi cytuno i: 

• ysgrifennu yn ôl at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i

rannu ag ef y sylwadau ychwanegol a gafwyd gan y deisebwyr a gofyn am ei

ymateb, yn enwedig mewn perthynas â'r sylwadau a'r cynigion a wnaed

mewn perthynas â rôl Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidogion; a

• gofyn am bapur gan y Gwasanaeth Ymchwil ar y gofynion presennol mewn

perthynas â chynlluniau iechyd meddwl ar gyfer plant ac effeithiolrwydd y

cynlluniau hynny.

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

Caerdydd 

CF99 1NA 

 21 Chwefror 2019 

CYPE(5)-09-19 - Papur i'w nodi 9



 

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeiseb, gan gynnwys y testun llawn a'r ohebiaeth 

yn ei chylch, ar gael ar ein gwefan yn: 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23898 

 

 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech anfon eich ymateb drwy neges e-bost at y tîm 

clercio yn SeneddDeisebau@cynulliad.cymru.    

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm clercio'r Pwyllgor yn y 

cyfeiriad e-bost uchod, neu ar 0300 200 6379.  

 

Yn gywir 

 

 

David J Rowlands AC 

Cadeirydd 
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