
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad i'w hateb ar 19 Chwefror 2003

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dynodir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Gofyn i Weinidog y Cynulliad dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Alun Cairns (Gorllewin De Cymru); A wnaiff y Gweinidog gyhoeddi copi o adroddiad Bentley 
Jennison y cyfeiriwyd ato gan yr Archwilydd Cyffredinol yn ei adroddiad ar gyfrifon y Cyngor 
Cenedlaethol dros Addysg a Hyfforddiant. (WAQ22621)

Peter Black (Gorllewin De Cymru);Sawl athro ychwanegol a gyflogwyd yng Ngorllewin De 
Cymru o ganlyniad i bolisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru. (WAQ22622) R

Helen Mary Jones (Llanelli); Sawl un o'r darparwyr addysg a gyllidir gan y Cyngor 
Cenedlaethol dros Addysg a Hyfforddiant sydd wedi eu lleoli yng Nghymru. (WAQ22705)

Alun Cairns (Gorllewin De Cymru); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y Cytundeb 
Cenedlaethol ar Bwysau Gwaith Athrawon. (WAQ22709)

Alun Cairns (Gorllewin De Cymru); Yn dilyn y cytundebau diweddar yn seiliedig ar bwysau 
gwaith athrawon, pa ymrwymiad y gall y Gweinidog ei roi y gellir dod o hyd i'r arian 
ychwanegol angenrheidiol ac y bydd yn cael ei roi i'r ysgolion. (WAQ22710)

Alun Cairns (Gorllewin De Cymru); Mewn perthynas â'i chefnogaeth i'r Cytundeb 
Cenedlaethol ar Bwysau Gwaith Athrawon, pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i amddiffyn 
buddiannau penaethiaid ysgolion bach sydd efallai hefyd yn dysgu dosbarth. (WAQ22711)

Ieuan Wyn Jones (Ynys Môn); A wnaiff y Gweinidog roi manylion am aelodau o fyrddau Cyrff 
Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad yn ei phortffolio sydd wedi cofrestru'n aelodau o bleidiau 
gwleidyddol. (WAQ22715)

David Davies (Mynwy); Beth yw'r gost ariannol blynyddol o redeg pob un o'r Consortia 
Cymunedol ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. (WAQ22724)

David Davies (Mynwy); A wnaiff y Gweinidog ddarparu tabl yn rhestru pob un o'r cynadleddau 
a drefnwyd gan bob un o'r Consortia Cymunedol ar gyfer Addysg a Hyfforddiant, gan gynnwys 
eu lleoliad a'u hyd. (WAQ22726)



David Davies (Mynwy); Faint mae galluogwyr yn cael eu talu am gynnal sesiynau hyfforddi / 
cynadleddau CCAH. (WAQ22723)

David Davies (Mynwy); Pa weithgareddau sy'n cael eu cynnal yn y sesiynau hyfforddi / 
cynadleddau CCAH. (WAQ22725)

Gofyn i'r Gweinidog dros yr Amgylchedd

Ieuan Wyn Jones (Ynys Môn); A wnaiff y Gweinidog roi manylion am aelodau o fyrddau Cyrff 
Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad yn ei phortffolio sydd wedi cofrestru'n aelodau o bleidiau 
gwleidyddol. (WAQ22722)

Peter Rogers (Gogledd Cymru); Sawl erw oedd i'r darn bach o dir ger lot 2, yn Star, 
Gaerwen (Ynys Môn), a werthwyd yn breifat cyn yr arwerthiant cyhoeddus ar 4 Chwefror 2003 
ar ran Cyfarwyddiaeth Drafnidiaeth, Llywodraeth Cynulliad Cymru. (WAQ22732)

Peter Rogers (Gogledd Cymru); Beth oedd y pris a dalwyd am y darn bach o dir ger lot 2, yn 
Star, Gaerwen (Ynys Môn), a werthwyd yn breifat cyn yr arwerthiant cyhoeddus ar 4 Chwefror 
2003 ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. (WAQ22731)

Peter Rogers (Gogledd Cymru); Sawl erw oedd i weddill y tir a nodwyd fel lot 2 yn Star, 
Gaerwen (Ynys Môn), ac eithrio'r darn bach o dir a werthwyd yn breifat cyn yr arwerthiant 
cyhoeddus o lot 2ar 4 Chwefror 2003 ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. (WAQ22730)

Peter Rogers (Gogledd Cymru); Beth oedd y pris a dalwyd am lot 2 (yn Star, Gaerwen, Ynys 
Môn) yn yr arwerthiant cyhoeddus ar 4 Chwefror 2003. (WAQ22729)

Peter Rogers (Gogledd Cymru); A oedd y Prisiwr lleol a werthodd lot 2 (yn Star, Gaerwen, 
Ynys Môn) yn yr arwerthiant cyhoeddus ar 4 Chwefror 2003, yn gysylltiedig â rhoi gwerth ar y 
darn bach o dir a werthwyd cyn yr arwerthiant cyhoeddus. (WAQ22728)

Peter Rogers (Gogledd Cymru); Ar ba sail y gwnaeth y cwmni gwerthu tai ddweud y byddai 
gwerthu'r darn bach o dir (yn Star, Gaerwen, Ynys Môn), ger lot 2 yn breifat, yn dwyn elw 
ariannol gwell am y tir sy'n weddill a werthwyd maes o law fel lot 2 ar ran Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru ar 4 Chwefror, 2003. (WAQ22727)

Gofyn i'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Helen Mary Jones (Llanelli); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut mae ei Pholisi 



Chwarae yn gwella'r mynediad i fannau chwarae diogel yng Nghymru. (WAQ22706)

Helen Mary Jones (Llanelli); O'r £2.8 miliwn sydd ar gael ar gyfer polisi chwarae y Gweinidog 
yn y flwyddyn ariannol hon, faint sydd wedi'i neilltuo. (WAQ22707)

Helen Mary Jones (Llanelli); Trwy ba wahanol sianelau y gellir cael y £2.8 miliwn a neilltuwyd 
ar gyfer y Polisi Chwarae. (WAQ22708)

Glyn Davies (Canolbarth a Gorllewin Cymru); Beth yw'r ystod gyflogau bresennol ar gyfer 
Cadeiryddion Ymddiriedolaethau Iechyd yng Nghymru a beth fydd ystod gyflogau 
Cadeiryddion Byrddau Iechyd Lleol gan gynnwys unrhyw gynyddrannau yn y dyfodol. 
(WAQ22712) 

Ieuan Wyn Jones (Ynys Môn); A wnaiff y Gweinidog roi manylion am aelodau o fyrddau Cyrff 
Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad yn ei phortffolio sydd wedi cofrestru'n aelodau o bleidiau 
gwleidyddol. (WAQ22716)

Gofyn i'r Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg

Alun Cairns (Gorllewin De Cymru); Pa geisiadau am gymorth ariannol y mae'r Gweinidog 
wedi eu cael oddi wrth Undeb Rygbi Cymru. (WAQ22713)

Alun Cairns (Gorllewin De Cymru); Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gydag 
Undeb Rygbi Cymru yn ddiweddar. (WAQ22714)

Ieuan Wyn Jones (Ynys Môn); A wnaiff y Gweinidog roi manylion am aelodau o fyrddau Cyrff 
Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad yn ei phortffolio sydd wedi cofrestru'n aelodau o bleidiau 
gwleidyddol. (WAQ22721)

Gofyn i'r Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Ieuan Wyn Jones (Ynys Môn); A wnaiff y Gweinidog roi manylion am aelodau o fyrddau Cyrff 
Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad yn ei phortffolio sydd wedi cofrestru'n aelodau o bleidiau 
gwleidyddol. (WAQ22717)

Gofyn i'r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor

Ieuan Wyn Jones (Ynys Môn); A wnaiff y Gweinidog roi manylion am aelodau o fyrddau Cyrff 



Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad yn ei bortffolio sydd wedi cofrestru'n aelodau o bleidiau 
gwleidyddol. (WAQ22719)

Alun Cairns (Gorllewin De Cymru); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi'r llywodraeth 
tuag at y Comisiwn Coedwigaeth. (WAQ22718)

Alun Cairns (Gorllewin De Cymru); A wnaiff y Gweinidog wneud datganiad am ei 
drafodaethau mwyaf diweddar gyda'r Comisiwn Coedwigaeth. (WAQ22733)

Gofyn i'r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd

Ieuan Wyn Jones (Ynys Môn); A wnaiff y Gweinidog roi manylion am aelodau o fyrddau Cyrff 
Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad yn ei bortffolio sydd wedi cofrestru'n aelodau o bleidiau 
gwleidyddol. (WAQ22720)
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