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Cwestiynau i’r Dirprwy Brif Weinidog
a’r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor

Gwaredu Stoc Marw

Glyn Davies: Beth yw cynlluniau’r Gweinidog o ran cynghori ffermwyr ynghylch gwaredu stoc a fu
farw? (WAQ22401)

Glyn Davies: Beth yw cynlluniau’r Gweinidog o ran cynorthwyo ffermwyr i dalu costau gwaredu stoc a
fu farw ar ôl i gladdu ar ffermydd gael ei wahardd? (WAQ22402)

Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor (Michael
German): Bydd rheoliad yr Undeb Ewropeaidd ar sgîl-gynhyrchion anifeiliaid, a ddaw’n weithredol yn
yr aelod wladwriaethau ar 30 Ebrill 2003, yn gwahardd claddu a llosgi carcasau anifeiliaid ar ffermydd fel
mater o drefn. Ers mis Ebrill 2002, mae Llywodraeth y DU wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda
rhanddeiliaid yn y diwydiant da byw a gwaredu stoc gyda’r nod o ddatblygu trefniadau gweithredol ac
opsiynau cyllido ar gyfer gwasanaeth cenedlaethol i gasglu a gwaredu stoc marw.

Mae Llywodraeth y DU wedi ei gwneud yn glir ei bod yn barod i barhau i gyfrannu’r £30 miliwn sy’n
cael ei roi ar hyn o bryd i gasglu stoc marw o dan y cynllun dros 30-mis oed ac i gynnal profion am
enseffalopathi sbyngffurf trosglwyddadwy, yn ychwanegol at gyfraniad sylweddol gan y diwydiant ei hun
tuag at gyllido a chynnal y gwasanaeth. Gwahoddwyd y diwydiant i gyflwyno cynigion am drefniadau
dichonadwy i’w cyllido ar y cyd. Ni ddaeth unrhyw gynigion i law eto, ond mae’r cyfle o hyd ar gael i’r
diwydiant gyflwyno cynigion a fyddai’n bodloni’r meini prawf hyn. Byddaf yn cwrdd â chynrychiolwyr y
diwydiant i arwain y mater hwn yn ei flaen.

Rheolau Symud Anifeiliaid

Peter Rogers: O ran y rheolau symud anifeiliaid, a fydd gofyn i filfeddyg fynychu pob marchnad ac, os
gwelir bod hyn yn angenrheidiol, a fydd y Llywodraeth yn ysgwyddo’r gost am ffioedd y milfeddygon?
(WAQ23003)

Peter Rogers: O ran y rheolau symud anifeiliaid, pa gorff fydd yn gyfrifol am ymgynghori i ystyried
gwahardd llociau anifeiliaid dros nos? (WAQ23004)

Ni dderbyniwyd ateb terfynol i’r cwestiynau hyn.

System TG y PAC

Rhodri Glyn Thomas: Yn dilyn ymateb y Gweinidog i gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd
WAQ22757, a wnaiff y Gweinidog ddweud faint sydd wedi’i wario y tu allan i’r rhaglen ar ddarparu
system technoleg gwybodaeth y polisi amaethyddol cyffredin? (WAQ23920)

Rhodri Glyn Thomas: Gan gyfeirio at gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd WAQ22757, pa
gynlluniau ychwanegol sydd wedi’u hychwanegu at y contract gwreiddiol ac a wnaiff y Gweinidog roi
manylion eu cost ychwanegol ynghyd â’r manylion a’r amserlen weithredu? (WAQ23921)

Rhodri Glyn Thomas: Gan gyfeirio at gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd WAQ22757, beth yw’r
rheswm am unrhyw oedi a fu gyda’r dyddiadau gwreiddiol ar gyfer darparu a gweithredu pob cynllun?
(WAQ23922)

Rhodri Glyn Thomas: A wnaiff y Gweinidog roi manylion y rhesymau am yr oedi wrth greu’r gangen
TG y cyfeiriwyd ati yn ei ymateb i gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd WAQ22757, a pha arian
ychwanegol sydd wedi’i ddarparu i’r corff sy’n gyfrifol am gyflawni’r swyddogaethau a oedd i fod i’w
dirprwyo i’r gangen TG y cyfeirir ati uchod? (WAQ23923)
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Rhodri Glyn Thomas: Yn dilyn ymateb y Gweinidog i gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd
WAQ22757, a wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar effeithiau dirprwyo gwaith i Fynedfa Llywodraeth y
DU o ran ei gostau? (WAQ23924)

Rhodri Glyn Thomas: Gan gyfeirio at gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd WAQ22757, ac o
safbwynt y cynlluniau hynny a oedd yn rhan o’r contract gwreiddiol, beth yw’r rhagolygon cyfredol o
gost eu darparu a’u gweithredu? (WAQ23925)

Rhodri Glyn Thomas: Gan gyfeirio at gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd WAQ22757, ac o
safbwynt contract TG y PAC, pa rai o’r dyddiadau darparu a gweithredu gwreiddiol y llwyddwyd neu y
rhagwelir y llwyddir i gadw atynt o safbwynt pob cynllun? (WAQ23926)

Rhodri Glyn Thomas: Gan gyfeirio at gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd WAQ22757, beth oedd
y gost y cytunwyd arni i ddarparu’r cynlluniau fel rhan o gontract taliadau TG y PAC pan roddwyd y
contract yn y lle cyntaf? (WAQ23927)

Rhodri Glyn Thomas: Gan gyfeirio at gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd WAQ22757, pan
roddwyd contract TG y PAC i ddarparu system newydd ar gyfer rheoli taliadau’r PAC, pa gynlluniau
premiwm yn union y bwriadwyd eu cynnwys yn y system a beth oedd y dyddiadau y cytunwyd yn
wreiddiol arnynt i ddarparu a gweithredu pob cynllun? (WAQ23928)

Rhodri Glyn Thomas: A yw’r costau y nododd y Gweinidog yn ei ymateb i gwestiynau ysgrifenedig
WAQ22750 hyd WAQ22757 yn cynnwys costau cefnogi neu gynnal parhaus, neu a all y Gweinidog
gadarnhau eu bod yn gostau ychwanegol, ac a wnaiff y Gweinidog roi manylion y costau hyn?
(WAQ23929)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 2 Ebrill 2003.

Michael German: Addewais ysgrifennu atoch i ateb eich cwestiynau am system TG y PAC yn
ddiweddar.

Costau Darparu
Talwyd holl gostau darparu system TG y PAC drwy raglen mentrau ar y cyd ar gyfer gwasanaethau
Llywodraeth ledled Cymru—JIGSAW.

Cynlluniau Ychwanegol
Yn ystod oes y rhaglen, esblygodd y gofynion busnes a chyflwynwyd cynlluniau newydd o dan reolaeth y
polisi amaethyddol cyffredin. Mae system TG newydd y CAP yn ymdrin â’r holl waith o gysoni cyfrifon
Ewropeaidd ar gyfer yr holl gynlluniau a weinyddir gan is-adran reoli’r polisi amaethyddol cyffredin a
bydd yn cynnig y cyfle i dalu â llaw ar y cynlluniau hynny a weinyddir â llaw. Yr oedd gofynion
gwreiddiol y cynllun yn cynnwys:

� system weinyddu a rheoli integredig;
� cwotâu da byw (defaid a buchod sugno);
� cwotâu llaeth;
� cynllun taliadau arwynebedd tir âr;
� cynllun premiwm dad-ddwysáu;
� cynllun premiwm buchod sugno;
� cynllun premiwm arbennig cig eidion;
� Tir Mynydd;
� cynllun premiwm blynyddol defaid;
� cynllun premiwm coetir ffermydd;
� cynllun cynefinoedd;
� cynllun rhostir;
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� cynllun cymorth organig; ac
� ardaloedd amgylchedd arbennig.

Mae gofynion ychwanegol wedi cael eu nodi o ran:

� cynllun ffermydd organig;
� cynllun coetir ffermydd;
� cynllun grant datblygu ffermydd a chadwraeth;
� cynllun ailstrwythuro’r diwydiant moch;
� cynllun grant gwastraff ffermydd mewn parthau nitradau arbennig;
� cynllun grant gwella ffermydd; a
� chynllun grant mentrau ffermydd.

Nid oes modd dadansoddi’r gost ychwanegol o ymgorffori’r cynlluniau hyn yn y system TG newydd
fesul cynllun ar hyn o bryd.

Y rhesymau dros oedi
Yr oedd fy ymateb i gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd WAQ22757 yn cynnwys, yn atodiad 3,
restr o’r elfennau a effeithiodd ar roi’r cynllun hwn ar waith. Megis gydag unrhyw brosiect datblygu sy’n
ymdrin â gofynion deddfwriaethol ansicr neu esblygol, mae angen penderfynu o bryd i’w gilydd i ad-
drefnu neu ailgynllunio’r gweithgareddau. Adolygir y cynlluniau datblygu yn rheolaidd ar sail y
gofynion, risgiau a’r cyfyngiadau trefniadaethol hysbys.

Creu’r gangen TG newydd
Yn wreiddiol, y bwriad oedd creu’r gangen TG newydd ym mis Ebrill 2002. Bu oedi o ran recriwtio a
golygai cwestiynau am ddeddfwriaeth gyflogi nad oedd modd dechrau staffio’r uned newydd tan fis Medi
2002. Cadwodd y tîm prosiect a oedd yn bodoli’n barod nifer o’r swyddogaethau cymorth tan hynny.

Mynedfa Llywodraeth y DU
Nid achoswyd unrhyw gostau o ganlyniad i ddirprwyo gwaith i Fynedfa Llywodraeth y DU.

Costau Darparu a Gweithredu
Nododd fy ymateb i gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd WAQ22757 y costau technoleg llawn o
fewn y rhaglen (gan gynnwys digido GIS), sef £11.7 miliwn. Mae hyn yn cynnwys sefydlu prosiect(au),
caffael, ymgynghori technegol, costau staff a chostau gweithredu. Pan osodwyd contract gwreiddiol
system TG y CAP, £6.5 miliwn oedd y gwariant disgwyliedig am y cam adeiladu. Mae hyn yn cynnwys
costau gwasanaethau proffesiynol, caledwedd a meddalwedd ond nid yw’n cynnwys unrhyw gostau eraill.

Costau Cefnogi a Chynnal
Mae fy ymateb i gwestiynau ysgrifenedig WAQ22750 hyd WAQ 22757 yn cynnwys costau agweddau
cefnogi’r offer a’r feddalwedd a ddefnyddiwyd gan staff y prosiect (y contractwr a swyddogion). Mae i’r
system gynhyrchu gostau cynnal o oddeutu £1 miliwn y flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys:

� trwyddedau meddalwedd;
� caledwedd;
� cynnal; a
� gwasanaethau proffesiynol.

Dyddiadau Darparu a Gweithredu
Nodai contract TG y CAP nifer o gamau allweddol i’r prosiect. Cafodd cam cyntaf y prosiect (sefydlu a
dilysu gofynion) ei gwblhau mewn pryd ar ddiwedd mis Mehefin 2001. Cafodd yr ail gam (datblygu’r
seilwaith craidd) ei gwblhau mewn pryd ym mis Mai 2002. Yn ystod ail gam cynllun y prosiect, cafodd y
gweithgareddau gweithredu eu hailgynllunio ac ad-drefnwyd y gweithgarwch datblygu oherwydd
cymhlethdod y gofynion a’r cyfyngiadau gweithredol. Yr oeddem wedi disgwyl i’r rhan fwyaf o’r gwaith
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a gafodd ei ad-drefnu gael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2003 ond, bellach, disgwyliwn hynny erbyn
misoedd cyntaf 2004.

Hyderaf fod hyn yn ateb eich cwestiynau. Fodd bynnag, hoffwn ailadrodd fy awgrym eich bod yn
cysylltu â swyddogion a fyddai’n barod iawn i drafod y system yn fwy manwl gyda chi, er mwyn i chi
ddeall pa mor gymhleth yw’r mesurau rheoli y mae’n rhaid inni eu hystyried er mwyn sicrhau bod
taliadau yn cael eu rheoli’n briodol.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd

Twristiaeth Ddiwylliannol

Owen John Thomas: Pa fentrau y mae’r Gweinidog wedi’u rhoi ar waith i hyrwyddo manteision
twristiaeth ddiwylliannol? (WAQ23160)

Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (Andrew Davies): Mae diwylliant a threftadaeth Cymru yn
bwysig iawn i ddatblygu twristiaeth yng Nghymru a chydnabyddir hynny yn ‘Cymru’n Ennill’ a
‘Cyflawni ein Potensial—Strategaeth Dwristiaeth i Gymru’. Ers mis Medi 2001, mae Bwrdd Croeso
Cymru, ar y cyd ag amryw bartneriaid, wedi bod yn datblygu strategaeth dwristiaeth ddiwylliannol.
Cafodd drafft terfynol ei gyflwyno imi ddiwedd y llynedd, ac yr wyf wedi’i gymeradwyo. Bwriadaf
wneud datganiad ar y mater hwn yn fuan.

Swyddi a Grëwyd gan Raglen Amcan 1

Rhodri Glyn Thomas: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y nifer o swyddi sydd wedi eu creu hyd yn
hyn o’r rhaglen Amcan 1 yng ngorllewin Cymru a’r Cymoedd? (WAQ23174) [W]

Andrew Davies: Mae’r rhaglen Amcan 1 ar gyfer y Gorllewin a’r Cymoedd yn parhau i wneud cynnydd
da. Mae tua £430 miliwn o arian grant wedi ei neilltuo ar gyfer tua 750 o brosiectau. Gydag arian
cyfatebol, mae hyn yn golygu buddsoddiad o dros £1 biliwn i gyd. Disgwylir i’r prosiectau cymeradwy
hyn greu bron i 40,000 (gros) o swyddi newydd dros y blynyddoedd nesaf. Hyd yma, mae noddwyr y
prosiectau yn dweud bod 8,000 (gros) o swydd newydd wedi eu creu.

Cwymp mewn Cyflogau (Y De-orllewin)

David Lloyd: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y cwymp, yn nhermau real, yng nghyflogau yn ne-
orllewin Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf? (WAQ23175) [W]

Andrew Davies: Mae’r wybodaeth sydd ar gael ynghylch enillion amser llawn (sy’n dod o’r arolwg
enillion newydd, sampl o 1 y cant o weithwyr ledled y DU) yn dangos cynnydd o 1.2 y cant ar gyfer pobl
a oedd yn gweithio yn y De-orllewin rhwng mis Ebrill 2001 a mis Ebrill 2002. Byddai’n anodd galw hyn
yn gwymp. Mae angen ei ystyried hefyd ochr yn ochr â dangosyddion economaidd eraill. Bu gostyngiad o
1.8 y cant yn nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau rhwng mis Ionawr 2002 a mis Ionawr 2003, a bu
gostyngiad o 30 y cant ers mis Ionawr 1999. Yr oedd cyfartaledd y nifer o bobl mewn gwaith yn y De-
orllewin yn ystod y flwyddyn hyd at fis Tachwedd 2002 hefyd yn uwch na’r flwyddyn flaenorol o 3 y
cant (o gymharu ag 1.3 y cant yn uwch ar gyfer Cymru gyfan).

Helpu Pobl i Weithio

Alun Cairns: Faint o bobl a gafodd gymorth i symud o fudd-daliadau i waith ers mis Mai 1999 sy’n dal i
weithio? (WAQ23237) Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes.

Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes (Jane Davidson): Yr Adran Gwaith a Phensiynau sy’n
bennaf gyfrifol am helpu pobl i symud oddi ar fudd-daliadau i waith. Fodd bynnag, nid yw’n cadw data
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hanesyddol am nifer y bobl sy’n symud oddi ar fudd-daliadau ac yn aros mewn gwaith. Mae Deddf
Cyflogaeth 2002 yn galluogi’r adran i gael gwybodaeth oddi wrth gyllid y wlad am gyflogaeth a
hyfforddiant at ddibenion ystadegol. Mae’r adran yn gweithio gyda chyllid y wlad ar hyn o bryd ar y
gofynion technegol sydd eu hangen i roi’r trefniant hwn ar waith, a’r disgwyl yw y gallwn ddefnyddio’r
data hwn i ateb cwestiynau tebyg yn y dyfodol.

Parthau Cyflogaeth

Alun Cairns: Faint o oedolion, a fu’n ddi-waith am fwy na 18 mis, gafodd gymorth arloesol yn y ddau
barth cyflogaeth sy’n cwmpasu gogledd orllewin Cymru, Merthyr Tudful, Caerffili a Blaenau Gwent y
sonnir amdanynt yn ‘GwellCymru.com’, ym mhob un o’r blynyddoedd: 1999, 2000, 2001 a 2002?
(WAQ23248) Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes.

Jane Davidson: Yr Adran Gwaith a Phensiynau sy’n bennaf gyfrifol am gyllido a darparu’r ddau barth
cyflogaeth yng Nghymru, er bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cyfrannu tuag at y costau gweithredol.
Yn ystod y blynyddoedd o dan sylw, y niferoedd a gafodd gymorth yn y ddau barth yw:

1999 1,476 (gyda 327 yn cael swyddi)
2000 1,606 (193 o swyddi)
2001 2,570 (751 o swyddi)
2002 2,566 (804 o swyddi)
Cyfanswm 8,218 (2,075 o swyddi)

Y maen prawf i fod yn gymwys i gael cymorth yw 18 mis o ddiweithdra ym mharth gogledd orllewin
Cymru, a 12 mis o ddiweithdra ym mharth Blaenau’r Cymoedd, Caerffili a Thor-faen.

Bwrdd Croeso Cymru (Penodiadau)

Nick Bourne: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ba un a yw’n bwriadu penodi cynrychiolwyr o’r
Gogledd i Fwrdd Croeso Cymru? (WAQ23514)

Andrew Davies: Mae’n ofynnol yn ôl trefn penodiadau cyhoeddus y Cynulliad i seddau gwag ar fwrdd
Bwrdd Croeso Cymru gael eu hysbysebu ledled Cymru, gan roi’r cyfle i bawb sy’n bodloni meini prawf y
swydd ymgeisio amdani. Mae’n broses agored, gystadleuol, ac mae pob ymgeisydd yn cael ei farnu’n
llwyr ar ei haeddiant. Mae un aelod o’r Gogledd ar y bwrdd ar hyn o bryd.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Y Gronfa Her Dysgu

Jocelyn Davies: 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: Faint o gyllideb y gronfa her dysgu ar gyfer 2002-03, sef £9.5 miliwn, a neilltuwyd ar
gyfer prosiectau hyd at ddiwedd Ionawr 2003? (WAQ22748)

Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes (Jane Davidson): Materion gweithredol i’r Cyngor
Cenedlaethol—ELWa yw’r rhain ac yr wyf felly wedi gofyn i’r prif weithredwr, Steve Martin, roi ateb
uniongyrchol ichi. Rhoddir copi o’i ateb y Llyfrgell wedyn.
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Gwobrau Cerddoriaeth y Ffatri Bop 2002

Ieuan Wyn Jones: A all y Gweinidog gadarnhau a oedd y contract rhwng Cyngor Cenedlaethol Cymru
dros Addysg a Hyfforddiant ac Avanti yn caniatáu iddynt ddefnyddio £40,000 o’r arian a roddwyd iddynt
i noddi Gwobrau Cerddoriaeth y Ffatri Bop 2002? (WAQ23348)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 13 Mawrth 2003.

Jane Davidson: Yr wyf wedi gofyn i Peter Higson, Prif Weithredwr Dros Dro Dysgu ac Addysgu
Cymru, roi ateb ichi ar fy rhan. Darparodd yr ateb canlynol.

Nid yw Learn to Live Ltd wedi gwneud unrhyw hawliadau gwariant am nawdd tuag at wobrau’r Ffatri
Bop 2002. Fodd bynnag, fel mater arall, a thu hwnt i’r contract gyda Learn to Live Ltd, noddodd y
Cyngor Cenedlaethol—ELWa un categori ymhlith y gwobrau. Aethpwyd ati i wneud hyn drwy broses
noddi ffurfiol, a rhoddwyd £5,000 i noddi’r categori ‘Newydd-ddyfodiad Gorau o Gymru’ yng Ngwobrau
Cerddoriaeth y Ffatri Bop 2002.

Contract Avanti gyda’r Cyngor Cenedlaethol—ELWa

Ieuan Wyn Jones: A all y Gweinidog gadarnhau bod Avanti wedi prynu’r eitemau cyfalaf canlynol fel
rhan o’i gontract gyda Chyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant: cymysgwyr, cyfarpar
ffilmio a golygu, sgriniau fideo a phlasma ac offer goleuo? (WAQ23349)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 13 Mawrth 2003.

Jane Davidson: Yr wyf wedi gofyn i Peter Higson, Prif Weithredwr Dros Dro Dysgu ac Addysgu
Cymru, roi ateb ichi ar fy rhan. Darparodd yr ateb canlynol.

Mae’r Cyngor Cenedlaethol—ELWa wrthi’n adolygu prosiect y Ffatri Bop ar hyn o bryd, a rhoddir
adroddiad i Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol maes o law.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd

Gwaith Cyfalaf i Amddiffyn Rhag Llifogydd

Peter Rogers: Faint o arian y mae gan gynghorau hawl i’w fenthyg gan y Cynulliad Cenedlaethol ar
gyfer gwaith cyfalaf i amddiffyn rhag llifogydd? (WAQ23214)

Peter Rogers: A yw cynghorau yn gymwys i gael unrhyw gyllid ychwanegol ar sail benthyciad o’r
Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer gwneud gwaith cyfalaf i amddiffyn rhag llifogydd yng ngogledd Cymru?
(WAQ23216)

Y Gweinidog dros yr Amgylchedd (Sue Essex): Mae gan awdurdodau lleol bwerau i fenthyca er mwyn
ymgymryd â gwaith gwella cyfalaf. Cyfyngir y benthyca hwn i ffigur a bennir gan Lywodraeth y
Cynulliad. Gellid ariannu gwaith amddiffyn rhag llifogydd sy’n cael ei hyrwyddo gan awdurdodau lleol
yn y ffordd hon. Mater i awdurdodau lleol unigol, fel y sawl sy’n hyrwyddo’r cynlluniau gwella cyfalaf,
yw penderfynu faint i’w fenthyca a’i wario ar waith o’r fath.

Gwaith Cyfalaf i Amddiffyn Rhag Llifogydd

Peter Rogers: A yw’r gyfundrefn benthyca darbodus yn y Mesur Llywodraeth Leol yn effeithio ar allu
cyngor i fenthyca arian i fuddsoddi mewn gwaith cyfalaf i amddiffyn rhag llifogydd? (WAQ23218)
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Sue Essex: Bydd y gyfundrefn benthyca darbodus newydd arfaethedig ar gyfer awdurdodau lleol yn
cynnig mwy o ryddid iddynt. Yn fras, bydd y gyfundrefn benthyca darbodus newydd, fel y’i cynigir, yn
caniatáu i awdurdodau lleol fenthyca ar gyfer gwariant cyfalaf, a fyddai’n cynnwys gwaith cyfalaf i
amddiffyn rhag llifogydd, heb ganiatâd y Cynulliad os gallant fforddio cynnal y ddyled. Fodd bynnag,
mae llawer o waith eto i’w wneud ar y mecanwaith manwl.

Yr A40 yn Robeston Wathen

Glyn Davies: Beth yw amcangyfrif y dyddiad cychwyn ar welliannau i’r A40 yn Robeston Wathen?
(WAQ23522)

Sue Essex: Fel a nodwyd yn rhaglen y cefnffyrdd, bwriad Llywodraeth Cynulliad Cymru yw
uwchraddio’r A40 rhwng Sanclêr a Hwlffordd, yn amodol ar asesiad amgylcheddol, ac amcangyfrifwyd
mai mis Mawrth 2008 fydd y dyddiad cychwyn. Mae’r gwelliant yn ddarostyngedig i’r drefn gydsynio
statudol. Caiff yr angen dirfawr i liniaru effaith traffig y gefnffordd yn Robeston Wathen ei ystyried wrth
benderfynu ar y blaenoriaethau o ran rhoi’r gwelliant ar waith.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cleifion Gofal Canolradd yn Aros i gael eu Trosglwyddo

Peter Rogers: Faint o gleifion gofal canolradd mewn ysbytai cymunedol o eiddo’r awdurdod iechyd ar
Ynys Môn sydd ar hyn o bryd yn aros i gael eu trosglwyddo i gartrefi gofal nyrsio neu breswyl?
(WAQ23184)

Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Jane Hutt): Ar hyn o bryd, mae dau glaf
gofal canolradd mewn ysbytai cymunedol o eiddo’r awdurdod iechyd ar Ynys Môn yn disgwyl i gael eu
trosglwyddo i gartrefi gofal nyrsio neu breswyl.

Cost Darparu Gofal Nyrsio

Peter Rogers: Faint mae darparu gofal nyrsio mewn ysbyty cymunedol, fel Ysbyty Penrhos Stanley ar
Ynys Môn, yn ei gostio i awdurdod iechyd, ac a yw’r gost yn cynnwys gofal preswyl? (WAQ23197)

Jane Hutt: Cynhelir dadansoddiad costau bob blwyddyn, gan grynhoi holl gostau’r gwasanaethau a
gyflenwir gan ymddiriedolaeth. Byddai’r costau hyn yn cynnwys popeth sy’n ymwneud â’r gwasanaeth
hwnnw, gan gynnwys gofal nyrsio, gwasanaethau therapi gofal meddygol a chostau safle. Cyfanswm y
gost nyrsio uniongyrchol yn Ysbyty Penrhos Stanley yw £1,294,085 sy’n cwmpasu cleifion allanol,
cleifion preswyl, gofal dydd a damweiniau ac achosion brys. Nid yw hyn yn cynnwys gofal preswyl.
Mae’r awdurdod iechyd yn darparu gofal seibiant, drwy nyrsys ardal, lle bo claf yn cael ei nyrsio dros dro
mewn ysbyty yn hytrach nag yn y gymuned, er mwyn i ofalwr y claf gael seibiant. Yn 2002, yr oedd 13 o
‘gleifion preswyl’.

Treth Yswiriant Gwladol Newydd

Glyn Davies: Ymhellach i gwestiynau ysgrifenedig WAQ23224, WAQ23225, WAQ23226, ac
WAQ23227, a wnaiff y Gweinidog ddarparu gwybodaeth ynghylch pwy i gysylltu â hwy er mwyn cael yr
wybodaeth y gofynnwyd amdani? (WAQ23786)

Ni dderbyniwyd ateb terfynol i’r cwestiwn hwn.


