Cyfarfod Llawn 2001-2002 (45)
Dydd Mawrth, 29 Ionawr 2002
AGENDA
Bydd y Sesiwn yn dechrau am 2.00pm
Eitem 1
Cwestiynau Llafar i’r Prif Weinidog
Cliciwch yma i weld y cwestiynau
Eitem 2
Datganiad: Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Wasanaethau
Cancr yng Nghymru
Eitem 3
Datganiad Busnes: y Trefnydd
Cliciwch yma am y Datganiad Busnes Drafft
Eitem 4
Dadl a enwebwyd gan Blaid Cymru
NDM938 - Mae'r Cynulliad Cenedlaethol:
1. Yn nodi bod creu cymunedau diogel yn un o amcanion allweddol y Cynllun i Gymru;
2. Yn pryderu ynghylch canfyddiad y cyhoedd bod troseddu ar gynnydd mewn llawer o
gymunedau;
3. Yn galw am adolygiad o effeithiolrwydd y strategaethau presennol i fynd i'r afael â
throseddu; ac
4. Yn credu y dylai adolygiad o'r fath ystyried a fyddai'n briodol datganoli cyfrifoldeb dros yr
heddlu i'r Cynulliad Cenedlaethol
Cyflwynwyd y gwelliannau canlynol:
Yn unol â’r canllawiau diwygiedig ar Grwpio, Dewis a Gwrthod Gwelliannau, mae’r Llywydd
wedi penderfynu ym mha drefn y dylid eu cymryd ac wedi penderfynu grwpio’r gwelliannau fel
a ganlyn at ddibenion trafodaeth. Bydd y pleidleisiau’n cael eu cymryd yn unigol
(1)+(2)+(3)+(4)

Gwelliant 1 -. Andrew Davies (Gorllewin Abertawe)
Ym mhwynt 2 ychwanegu ar ddiwedd y llinell, " wrth i droseddu ei hun ostwng".
Gwelliant 2 - Andrew Davies (Gorllewin Abertawe)
Ym mhwynt 3. dileu "Yn galw am adolygiad o" a rhoi "O’r farn y dylai adolygu" yn ei le.
Gwelliant 3 - Andrew Davies (Gorllewin Abertawe)
Ym mhwynt 3 ar ddiwedd y llinell dileu "ac" a rhoi’r geiriau canlynol yn ei le "pan fydd
gwybodaeth am ymchwil a gwerthuso sy’n cael ei chasglu ar hyn o bryd ar gael"
Gwelliant 4 - Andrew Davies (Gorllewin Abertawe)
Ym mhwynt 4 dileu’r testun cyfredol a rhoi’r geiriau canlynol yn ei le: " Yn edrych ymlaen at
ddiwedd y Comisiwn Annibynnol sydd i ddod ar bwerau’r Cynulliad Cenedlaethol, ac sydd i’w
sefydlu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn enwedig o ran priodoldeb datganoli cyfrifoldebau
pellach am yr heddlu i’r Cynulliad Cenedlaethol".
Eitem 5
Dadl a enwebwyd gan y Blaid Geidwadol
NDM937
1. Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn cydnabod y pwysau cynyddol sydd ar y gwasanaethau
cymdeithasol yng Nghymru ac yn nodi â phryder arbennig:
a. Y gostyngiad cynyddol yn nifer y lleoedd mewn cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio yng
Nghymru;
b. Lefel annigonol y ffioedd a delir i gartrefi preswyl a chartrefi nyrsio yn y sector
annibynnol o'i gymharu â lefel y cyllid y mae'r Awdurdodau Lleol yn ei roi i'w cartrefi
gofal eu hunain;
c. Nifer gynyddol uchel yr asesiadau nad ydynt yn arwain at ddarparu gwasanaethau gofal
yn y gymuned;
d. Anawsterau recriwtio a chadw staff yn y sector gofal cymdeithasol, ac yn arbennig
mewn gwasanaethau plant;
e. Y gostyngiad yn nifer y bobl sy'n gwneud cais i hyfforddi i ennill cymhwyster gwaith
cymdeithasol.
2. Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn cydnabod bod angen:
a.
b.
c.
d.

Codi lefel y ffioedd a delir i gartrefi preswyl a chartrefi nyrsio yn y sector annibynnol;
Codi cyfran yr asesiadau sy'n arwain at ddarparu gwasanaethau gofal yn y gymuned;
Gwerthfawrogi a chefnogi'r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru;
Dyrannu digon o arian i helpu i hwyluso safonau uwch a gwell ansawdd yn y sector gofal

cymdeithasol
Cyflwynwyd y gwelliannau canlynol:
Yn unol â’r canllawiau diwygiedig ar Grwpio, Dewis a Gwrthod Gwelliannau, mae’r Llywydd
wedi penderfynu ym mha drefn y dylid eu cymryd ac wedi penderfynu grwpio’r gwelliannau fel
a ganlyn at ddibenion trafodaeth. Bydd y pleidleisiau’n cael eu cymryd yn unigol
(1)
(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
Gwelliant 1 - Andrew Davies (Gorllewin Abertawe)
Ym mhwynt 1 dileu popeth ar ôl "gwasanaethau yng Nghymru" a’i ddisodli gan " a’u
pwysigrwydd wrth gynnal pobl hyglwyf. Mae’n cydnabod cyfraniad pwysig y sector gofal
annibynnol ac felly’n croesawu’r camau y mae’r Cynulliad yn eu cymryd, gan weithio mewn
partneriaeth â’r sector hwnnw, y sector gwirfoddol, llywodraeth leol ac eraill er mwyn:
a) hybu ansawdd a safonau uwch drwy safonau lleiafol cenedlaethol, rheoleiddio ac archwilio
cyson ac annibynnol drwy Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru;
b) cefnogi datblygiad y gweithlu gofal cymdeithasol yng ngoleuni Adroddiad Prif Arolygydd y
Gwasanaethau Cymdeithasol;
c) datblygu canllawiau statudol diwygiedig ar gomisiynu gofal cymdeithasol
d) cefnogi mesurau i fynd i’r afael ag oedi wrth drosglwyddo gofal a darparu mwy o
sefydlogrwydd i’r sector cartrefi gofal drwy ddarparu £5 yn 2001-2 a 2002-3; ag
e) cynnal dialog adeiladol ac agored ynghylch materion o ddiddordeb cyffredin drwy
gyfarfodydd rheolaidd rhwng y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a
chynrychiolwyr y sector gofal annibynnol.
Dileu’r cyfan o bwynt 2.
Gwelliant 2 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)
Ym mhwynt 1 b) dileu popeth ar ôl "sector annibynnol"
Gwelliant 3 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)
Ar ddiwedd pwynt 1 ychwanegu is-bwynt newydd:
"Yr anghysondebau hawl i fudd-dâl rhwng preswylwyr y sector gofal annibynnol a’r sector gofal
statudol"
Gwelliant 4 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Ym mhwynt 2. a) dileu popeth a rhoi’r geiriau a ganlyn yn ei le: "Codi lefelau cyflog a safonau
fel ei gilydd yn y sector gofal drwy Gymru drwy lefel y ffioedd a deilir i gartrefi preswyl a nyrsio"
Gwelliant 5 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)
Ym mhwynt 2. b) dileu popeth a rhoi’r geiriau canlynol yn ei le "Gwasanaethau gofal
cymunedol a gyllidir yn ddigonol drwy Gymru"
Gwelliant 6 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)
Ar ddiwedd pwynt 2 ychwanegu is-bwynt newydd:
"Sicrhau bod y sector cartrefi gofal annibynnol yn rhan annatod o gynllunio strategol anghenion
gofal lleol. Rhaid gwneud hyn mewn partneriaeth â’r awdurdodau iechyd a gofal cymdeithasol
statudol!
Gwelliant 7 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)
Ar ddiwedd pwynt 2 ychwanegu is-bwynt newydd:
"Hybu pwysigrwydd y cartref gofal annibynnol, fel cymuned fusnes fach frodorol, sy’n hanfodol
i economi Cymru"
Gwelliant 8 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)
Ar ddiwedd pwynt 2 ychwanegu is-bwynt newydd:
"Cynyddu recriwtio a graddfeydd cadw pobl yn eu swyddi yn y gweithlu gofal cymdeithasol
drwy Gymru"
Bydd y cyfarfod yn dod i ben am 5.30pm
**************
Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am
9.05 am ddydd Iau, 31 Ionawr 2002
E P Silk
Clerc y Cynulliad

