
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad i’w hateb ar 20 Chwefror 2003

R – Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

W – Yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Gofyn i’r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor

Peter Black (Gorllewin De Cymru); Pa fanteision sydd wedi dod i ardaloedd gwledig yng 
Ngorllewin De Cymru yn sgil Polisïau Amaethyddol y Llywodraeth Bartneriaeth. (WAQ22740)

Peter Black (Gorllewin De Cymru); Pa gyfleoedd sydd ar y farchnad i gynnyrch organig. 
(WAQ22742)

Mick Bates (Sir Drefaldwyn); A allai’r Gweinidog amlinellu pa mor debygol yw hi y bydd 
ffermwyr nad ydynt yn ffermio cnydau â’u genynnau wedi’u haddasu’n enetig yn cael iawndâl 
am i’w cnydau gael eu heintio gan organebau sydd â’u genynnau wedi’u haddasu’n enetig, 
gan gyfeirio’n benodol at ffermydd gororau Cymru. (WAQ22741)

Lorraine Barrett (De Caerdydd a Phenarth); Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael 
gyda phartneriaid yr UE ynghylch rhoi terfyn ar gludo anifeiliaid dros bellter mawr a chyflwyno 
masnach gig yn lle hynny. (WAQ22743)

William Graham (Dwyrain De Cymru); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ganfod "Cig y 
Gwylltir" yng Nghymru a fewnforiwyd yn anghyfreithlon. (WAQ22744)R

William Graham (Dwyrain De Cymru); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar nifer y profion 
twbercwlosis mewn gwartheg y mae’n hen bryd eu cynnal yng Nghymru. (WAQ22745)R

Gofyn i’r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd

Rhodri Glyn Thomas (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr); Faint o'r canolfannau galw sy'n cael 
eu defnyddio neu eu is-gontractio gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru sydd wedi'u lleoli y tu 
allan i Gymru. (WAQ22735)W

Rhodri Glyn Thomas (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr); A wnaiff y Gweinidog restru'r 
canolfannau galw sy'n cael eu defnyddio gan yr holl gyrff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad. 
(WAQ22736)W



Gofyn i’r Gweinidog dros Ddiwylliant , Chwaraeon a’r Iaith Gymraeg

William Graham (Dwyrain De Cymru); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch y nifer sy’n 
ymweld â’r atyniadau diwylliannol yng Nghymru sy’n eiddo i berchnogion preifat. (WAQ22737)

Peter Black (Gorllewin De Cymru); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut mae’n hyrwyddo 
pêl-droed yn Abertawe. (WAQ22738)

David Davies (Mynwy); Beth mae’r Gweinidog yn ei wneud i annog pobl i sefydlu grwpiau 
newydd Cymraeg eu hiaith yn Sir Fynwy. (WAQ22739)

David Melding (Canol De Cymru); A wnaiff y Gweinidog ymchwilio i weld pa mor 
ddichonadwy fyddai comisiynu cerflun o Iolo Morgannwg. (WAQ22749)

Gofyn i’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Jocelyn Davies (De-ddwyrain Cymru); A yw Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi asesu 
unrhyw geisiadau am arian drwy’r Gronfa Her Dysgu. (WAQ22746)

Jocelyn Davies (De-ddwyrain Cymru); A all y Gweinidog restru’r prosiectau sydd wedi cael 
eu cymeradwyo dan y Gronfa Her Dysgu hyd yn hyn, gan amlinellu costau’r prosiectau unigol 
hyn. (WAQ22747)

Jocelyn Davies (De-ddwyrain Cymru); Faint o gyllideb y Gronfa Her Dysgu ar gyfer 2002-
2003, sef £9.5m, a neilltuwyd ar gyfer prosiectau hyd at ddiwedd Ionawr 2003. (WAQ22748)

 

 

 

 

 


	Local Disk
	David Melding (South Wales Central); Will the Minister examine the feasibility of commissioning a statue of Iolo Morganwg


