
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad i'w hateb ar 20 Mawrth 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); Faint o arian y grantiau Tir Gofal sy'n cael ei wario yng 
Ngorllewin De Cymru ar hyn o bryd. (WAQ23721)

Owen John Thomas (Canol De Cymru); Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, faint o dir 
amaethyddol y rhoddwyd y gorau i'w ddefnyddio at ddibenion amaethyddol. (WAQ23722)

David Davies (Mynwy); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y rheoliadau ar anifeiliaid trig. 
(WAQ23723)

Mick Bates (Sir Drefaldwyn); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr hyn y mae'n ei wneud i 
sicrhau bod y rhywogaethau y mae'r Gymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar wedi'u dynodi'n 
rhai sydd mewn 'perygl mawr', yn goroesi ar dir ffermio yng Nghymru. (WAQ23724)

Elin Jones (Ceredigion); A wnaiff y Gweinidog restru'r cyfleusterau corfflosgi a rendro yng 
Nghymru. (WAQ23733) W

Elin Jones (Ceredigion); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am unrhyw drafodaethau y mae 
wedi eu cynnal gydag Asiantaeth yr Amgylchedd parthed y rheolau arfaethedig ar gyfer 
anifeiliaid trig. (WAQ23734) W

Helen Mary Jones (Llanelli); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am natur y gwaith ail ddrafftio 
a wnaed ym mis Ionawr ar gais Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r Comisiwn Ewropeaidd am 
gymorth ariannol i bobl yn y diwydiant cocos. (WAQ23755)

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

Peter Black (Gorllewin De Cymru); Pa gynlluniau sydd ar y gweill i sefydlu Amgueddfa Gelf 
Fodern yng Nghymru. (WAQ23714)

Rhodri Glyn Thomas (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr); A oedd llythyr cylch gwaith 



diweddaraf y Gweinidog at Gyngor Celfyddydau Cymru yn nodi newidiadau o ran amodau 
cyllid i'w gleientiaid. (WAQ23715)

Janet Ryder (Gogledd Cymru); A yw Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gorfodi amodau 
cyllido newydd ar Gyngor Celfyddydau Cymru. (WAQ23716)

Owen John Thomas (Canol De Cymru); Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cynnal 
yn ddiweddar gydag Undeb Rygbi Cymru ynghylch ad-drefnu clybiau rygbi yr uwch gynghrair. 
(WAQ23717)

David Davies (Mynwy); Faint o arian sy'n cael ei wario ar hybu cyrff diwylliannau lleiafrifol. 
(WAQ23718)

Janet Davies (Gorllewin De Cymru); Sut y mae'r Gweinidog yn hybu'r defnydd o'r Gymraeg 
yn arferion gweithio'r Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad y mae hi'n gyfrifol amdanynt. 
(WAQ23719)

Cynog Dafis (Canolbarth a Gorllewin Cymru); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ddefnydd 
cyllid o'r Gronfa Cyfleoedd Newydd ar gyfleusterau chwaraeon i ysgolion. (WAQ23720) W

Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed); Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i 
ddatblygu cyfleusterau pêl-droed ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed er mwyn cynyddu nifer y bobl 
ifanc, merched a phobl anabl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon. (WAQ23745)

Alison Halford (Delyn); A wnaiff y Gweinidog nodi costau'r elfen Menter Cyllid Preifat o ran 
trosglwyddo tir Canolfan y Mileniwm. (WAQ23746)

Alison Halford (Delyn); Mewn perthynas â Datganiad Ysgrifenedig y Cabinet gan y 
Gweinidog, dyddiedig 10 Mawrth 2003, beth yw'r 'cynllun lwfans cyfalaf'. (WAQ23747)

Alison Halford (Delyn); Ymhellach i OAQ 16863 a Datganiad Ysgrifenedig y Cabinet ar 10 
Mawrth 2003, pa gynnydd y mae'r Gweinidog wedi ei wneud wrth godi arian ychwanegol o'r 
sector preifat uwchlaw'r '£11 miliwn sydd eisoes wedi ei ymrwymo'. (WAQ23748)

Alison Halford (Delyn); Mewn perthynas â Datganiad Ysgrifenedig y Cabinet ar Ganolfan y 
Mileniwm gan y Gweinidog, dyddiedig 10 Mawrth 2003, pwy sydd wedi rhoi 'cyfalaf' yn y 
'cynllun lwfans cyfalaf'. (WAQ23749)

Alison Halford (Delyn); Mewn perthynas â Datganiad ysgrifenedig y Cabinet am Ganolfan y 
Mileniwm, a wnaed gan y Gweinidog ar 10 Mawrth 2003, pwy sydd wedi rhoi caniatâd 
cynllunio ar gyfer maes parcio 'oddi ar y safle'. (WAQ23750)



Alison Halford (Delyn); A yw'r Gweinidog yn gwybod a yw Awdurdod yr Harbwr yn rhoi 
rhywfaint o gyfraniad ariannol at gais Caerdydd i fod yn brifddinas diwylliant. (WAQ23751)

Alison Halford (Delyn); A wnaiff y Gweinidog ddweud wrthym pwy sy'n talu am gost maes 
parcio 'oddi ar y safle' Canolfan y Mileniwm a rhoi gwybod i ni beth yw union gost y maes 
parcio. (WAQ23752)

Alison Halford (Delyn); A wnaiff y Gweinidog ddarparu map sy'n dangos y safleoedd datblygu 
sy'n gysylltiedig â Chanolfan Mileniwm Cymru, gan gynnwys y maes parcio 'oddi ar y safle'. 
(WAQ23753)

Alison Halford (Delyn); A wnaiff y Gweinidog gadarnhau nad oes angen arian ychwanegol ar 
gyfer prosiect Canolfan y Mileniwm nac ar gyfer unrhyw un o'i rannau cysylltiedig yn sgil 
unrhyw beth y cyfeiriwyd ato yn Natganiad ysgrifenedig y Cabinet am Ganolfan y Mileniwm ar 
10 Mawrth 2003. (WAQ23754)

Gofyn i'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Ann Jones (Dyffryn Clwyd); Faint o nyrsys ymgynghorol sy'n cael eu cyflogi gan GIG Cymru. 
(WAQ23726)

Ann Jones (Dyffryn Clwyd); Pa gynlluniau sydd ganddi i gynyddu nifer y nyrsys ymgynghorol 
yng Nghymru dros y pedair blynedd nesaf. (WAQ23725)

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru); Ar hyn o bryd, faint o amser ar gyfartaledd y mae'n rhaid i 
unigolyn aros cyn cael Cymorth Clywed Digidol. (WAQ23729) R 

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru); Faint o nyrsys cofrestredig yng Nghymru sydd heb fod yn 
gweithio fel nyrsys ar hyn o bryd. (WAQ23730) R

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru); Pa fesurau y mae'r Gweinidog wedi'u cyflwyno i fynd i'r 
afael â'r dirywiad yn y gwasanaeth nyrsys ysgol yng Nghymru. (WAQ23731) R

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru); Pa ystyriaethau y mae'r Gweinidog wedi'u rhoi i gynyddu'r 
bwrsari ar gyfer myfyrwyr nyrsio yng Nghymru er mwyn cynnig cyfradd sylweddol uwch na 
chyfradd chwyddiant. (WAQ23732) R

Rhodri Glyn Thomas (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad 
am safbwynt Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch Adroddiad y Swyddfa Masnachu Teg, 
‘The control of entry regulations and pharmacy services in the UK''. (WAQ23756)



Rhodri Glyn Thomas (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr); Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog 
wedi’u cael â’i chydweithwyr yn San Steffan ynghylch creu Ysbytai Sefydledig. (WAQ23757)

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru); Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael â’i 
chydweithwyr yn San Steffan ynghylch mwy o hawliau i bartneriaid dibriod a phartneriaid un-
rhyw o dan Gynllun Pensiwn y GIG. (WAQ23758) R

Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru); Pa fesurau y mae’r Gweinidog wedi’u cyflwyno er mwyn 
datblygu patrymau gweithio "cyfeillgar" ar gyfer gweithwyr yn y GIG yng Nghymru. 
(WAQ23759) R

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru ); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar yr 
ysbytai yng Nghymru sydd i’w defnyddio i drin milwyr o Gymru a Phrydain os bydd rhyfel yn 
erbyn Iraq. (WAQ23760)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru ); A wnaiff y Gweinidog enwi’r holl ysbytai 
yng Nghymru sy’n cael eu clustnodi i drin milwyr wedi’u hanafu o Gymru a Phrydain os bydd 
rhyfel yn erbyn Iraq. (WAQ23761)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru ); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad 
ynghylch a drefnir bod arian ychwanegol ar gael i drin milwyr wedi’u hanafu o Gymru a 
Phrydain os bydd rhyfel yn erbyn Iraq, ac a yw’r arian ychwanegol hwn yn uwch na’r Bloc 
Barnett presennol neu beidio. (WAQ23762)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru ); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad 
ynghylch cynyddu nifer y staff meddygol ym mhob un o’r ysbytai yng Nghymru sy’n cael eu 
clustnodi i drin milwyr o Gymru a Phrydain os bydd rhyfel yn erbyn Iraq. (WAQ23763)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru ); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad 
ynghylch beth fydd yn digwydd i lawdriniaethau o ddydd i ddydd, ac i’r bobl hynny a fydd yn 
ceisio triniaeth o ddydd i ddydd, yr effeithir arnynt ym mhob un o’r ysbytai yng Nghymru sy’n 
cael eu clustnodi i drin milwyr sydd wedi’u hanafu o Gymru a Phrydain os bydd rhyfel yn erbyn 
Iraq. (WAQ23764)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru ); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad 
ynghylch pryd y cafodd wybod gyntaf bod ysbytai yng Nghymru’n cael eu clustnodi o bosibl i 
drin milwyr o Gymru a Phrydain os bydd rhyfel yn erbyn Iraq. (WAQ23765)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru ); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad 
ynghylch pryd y cadarnhawyd bod ysbytai yng Nghymru’n cael eu clustnodi i drin milwyr o 
Gymru a Phrydain os bydd rhyfel yn erbyn Iraq. (WAQ23766)



Gofyn i’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes 

Peter Rogers (Gogledd Cymru); A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y ffigurau a gyhoeddir 
gan y Cynulliad ar y wybodaeth a gyflwynir yn flynyddol gan yr AALl’au, sy’n dangos bod Sir y 
Fflint ar waelod y gynghrair ar gyfer gwariant ar addysg ar y lefel gynradd; ac a allwch esbonio 
beth yr ydych yn ei wneud i fynd i’r afael â’r sefyllfa yn Sir y Fflint, er mwyn rhwystro safonau 
rhag syrthio oherwydd diffyg ariannu. (WAQ23727)

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

Peter Rogers (Gogledd Cymru); A oes arian ychwanegol ar gael oddi wrth y Cynulliad 
Cenedlaethol i Gyngor Sir Ynys Môn, i dalu am gost unrhyw apêl a gyflwynir yn eu herbyn 
ynghylch eu penderfyniad i wrthod gwaith carthffosiaeth newydd yng Nghaergybi. (WAQ23728)
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