
Cwestiynau Ysgrifenedig a atebwyd rhwng 13 a 20 Chwefror 2003

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
[W] yn nodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg.
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Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Fformiwla Cyllid a ddefnyddir i Ddyrannu Cyllidebau Ysgolion

Jonathan Morgan: Pa gynrychiolaethau y mae’r Prif Weinidog wedi’u gwneud i Gyngor Sir Caerdydd
ynghylch ei adolygiad o’r fformiwla cyllid a ddefnyddir i ddyrannu cyllidebau ysgolion? (WAQ22555)

Y Prif Weinidog (Rhodri Morgan): Fe’ch cyfeiriaf at yr ateb a roddais ar 4 Chwefror i OAQ22130 a’r
canllawiau cysylltiedig gan y Llywydd.

Contractau Cyfnod Penodol

Nick Bourne: Faint o weision sifil Llywodraeth Cynulliad Cymru sydd dan gontract cyfnod penodol, a
beth yw’r drefn o ran adnewyddu’r contractau hynny? (WAQ22578)

Y Prif Weinidog: Mae gan chwe aelod staff gontract cyfnod penodol o dan gynllun y Fargen Newydd.
Cynigir y rhain fel cyfleoedd hyfforddi a fydd, fe dybir, yn arwain at waith cyflogedig, er y bydd yn rhaid
iddynt gystadlu mewn ymarferiadau recriwtio allanol perthnasol.

Mae 24 aelod staff arall ar benodiadau cyfnod penodol, ac mae’r mwyafrif ohonynt yn gweithio i
FasnachCymru Rhyngwladol o ganlyniad i gyllid Amcan 1 sydd ar gael am gyfnod cyfyngedig. Mae’r
gweithwyr hyn i gyd yn llwyr ymwybodol o natur eu contractau ac nad yw’n debygol y bydd estyniadau
pellach ar gael. Fodd bynnag, pe bai angen i’r swyddi hyn barhau yn y tymor hwy, bydd hynny’n destun
ymarferiad recriwtio ar wahân ac fe’u gwahoddir hwy i gystadlu ynddo.

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

Clustnodi Symiau Penodol o Gwota Llaeth

Rhodri Glyn Thomas: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y cyfleoedd sydd ar gael i glustnodi symiau
penodol o gwota llaeth i Gymru? (WAQ22519)

Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor (Michael
German): Ar hyn o bryd mae’r gyfundrefn cwotâu llaeth yn gweithredu yn unffurf ar draws y DU. Mae’r
ddeddfwriaeth o eiddo’r UE y seiliwyd y cynllun arni yn caniatáu rhywfaint o ryddid i weithredu’r
rheolau ynglŷn â chwotâu llaeth ar lefel ranbarthol. Byddai’n rhaid cael cytundeb holl Weinidogion
amaethyddiaeth y DU cyn y gellid sefydlu cyfundrefn gwotâu ar wahân i Gymru.

Mae pa drefniadau sy’n debygol yn y dyfodol yn ddibynnol ar ffrwyth y trafodaethau sy’n mynd
rhagddynt ar hyn o bryd ynghylch cynigion y Comisiwn Ewropeaidd i ailwampio’r polisi amaethyddol
cyffredin ac, yn arbennig, ddiwygiadau pellach yn y sector llaeth a chynnyrch llaeth. Mae’r comisiwn yn
bwriadu ymgorffori’r cynllun arfaethedig i wneud taliadau’n uniongyrchol i gynhyrchwyr llaeth yn y
gyfundrefn un taliad. O dan gynigion y comisiwn, mae’n bosibl y gallai’r gyfundrefn hon weithredu ar
lefel ranbarthol. Mae materion cymhleth dan sylw yma ac, yng ngoleuni’r penderfyniadau terfynol ynglŷn
â phecyn y polisi amaethyddol cyffredin drwyddo draw, byddaf wedyn yn gallu ystyried y trefniadau sy’n
gweddu orau i anghenion holl ffermwyr Cymru, yn cynnwys y rheini sy’n gweithio yn y sector llaeth.

Taliadau Hwyr o dan y Cynllun Cynefinoedd

Rhodri Glyn Thomas: Gan gyfeirio at WAQ22332, faint o daliadau a dalwyd yn hwyr o dan y cynllun
cynefinoedd yn ystod y flwyddyn ariannol 2002-03? (WAQ22569)
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Michael German: Hyd yma, daeth 448 o hawliadau i law o dan y cynllun cynefinoedd yn ystod y
flwyddyn ariannol hon. Oherwydd y problemau talu ar hyn o bryd, mae 176 o daliadau wedi methu’r
targed o gael eu talu o fewn dau fis. Fodd bynnag, dylai taliadau o dan y cynllun cynefinoedd ailddechrau
yn ddiweddarach y mis hwn.

Premiwm Arbennig Cig Eidion

Peter Rogers: Ai dim ond ar ôl i daliadau arwynebedd tir âr gael eu hawdurdodi y gall premiwm
arbennig cig eidion gael ei dalu? (WAQ22581)

Michael German: Na, caiff hawliadau premiwm arbennig cig eidion eu talu pan fydd ffurflenni system
weinyddu a rheoli gyfun yr ymgeisydd wedi eu dilysu, pan fo materion Manylion Cwsmeriaid Cymru a
materion trawswirio’r system olrhain gwartheg wedi eu datrys a chyfnod cadw’r anifail wedi ei gwblhau.

Y Comisiwn Coedwigaeth

Alun Cairns: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bolisi’r Llywodraeth tuag at y Comisiwn
Coedwigaeth? (WAQ22718)

Michael German: Amlinellwyd polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru tuag at y Comisiwn Coedwigaeth
yn fy adroddiad i’r Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig ar 12 Chwefror 2003. Gan fod
argymhellion yr adolygiad datganoli coedwigaeth, a gynhaliwyd y llynedd, wedi cael eu derbyn, ceir
llawer rhagor o integreiddio o ran datblygu a gweithredu polisi rhwng y Comisiwn Coedwigaeth yng
Nghymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Caiff y berthynas fanwl ei nodi yn y concordat sy’n cael ei
baratoi ar hyn o bryd gan swyddogion o’r Comisiwn Coedwigaeth a’r adran amaethyddiaeth a materion
gwledig.

Y Comisiwn Coedwigaeth

Alun Cairns: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei drafodaethau mwyaf diweddar gyda’r Comisiwn
Coedwigaeth? (WAQ22733)

Michael German: Cyfarfu Gweinidogion coedwigaeth y DU ar 5 Chwefror 2003, ac yr oedd
cynrychiolwyr o’r Comisiwn Coedwigaeth yn bresennol. Mae manylion y trafodaethau hyn wedi eu
cynnwys yn fy adroddiad i’r Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig ar 12 Chwefror 2003.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cytundeb Cenedlaethol ar Bwysau Gwaith Athrawon

Alun Cairns: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cytundeb cenedlaethol ar bwysau gwaith
athrawon? (WAQ22709)

Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes (Jane Davidson): Fe’ch cyfeiriaf at y datganiad
ysgrifenedig a wneuthum ar 15 Ionawr 2003, pan llofnodwyd y cytundeb cenedlaethol.

Arian Ychwanegol i Ysgolion

Alun Cairns: 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)

Jane Davidson: Yr wyf wedi ymrwymo i sicrhau y bydd y newidiadau i gontractau athrawon yn y
cytundeb cenedlaethol yn cael eu rhoi ar waith yng Nghymru.
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Mae Llywodraeth y Cynulliad yn buddsoddi £21 miliwn dros y tair blynedd nesaf ar gyfer cymorth
gweinyddol ychwanegol mewn ysgolion. Yr ydym hefyd yn darparu £1.4 miliwn ar gyfer rhaglen rheoli
newid i helpu ysgolion i fabwysiadu arferion gwaith er mwyn ysgafnhau baich gwaith athrawon.

Mae setliad refeniw llywodraeth leol, a gymeradwywyd gan y Cynulliad ar 29 Ionawr, yn caniatáu
cynnydd yn y grant refeniw sydd heb ei neilltuo o 9.2 y cant, neu £261 miliwn, yn 2003-04. Bu i’r setliad
ystyried yr holl bwysau disgwyliedig o ran cyflogau a phrisiau, gan gynnwys cyflogau athrawon.

Mae’r cynnydd o 2.9 y cant yng nghyflogau athrawon o fis Ebrill eleni a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn
llai na’r cynnydd cyffredinol o 4 y cant yng nghyflogau athrawon a ragdybiwyd i’r diben o bennu’r
setliad refeniw. Dylai’r awdurdodau felly allu cwrdd â phob pwysau o ran cyflogau athrawon o’r cyllid a
ddarparwyd, gan adael rhywfaint yn sbâr. Dylai hyn eu helpu i roi sylw i bwysau eraill ar eu
gwasanaethau dros y flwyddyn i ddod, yn cynnwys y rheini a fydd yn deillio o’r cytundeb cenedlaethol ar
faich gwaith athrawon.

Y tu hwnt i 2003-04, byddwn yn edrych ar y pwysau ar gyllidebau ysgolion sy’n deillio o’r newidiadau
cytundebol wrth inni ystyried pwysau o ran cyflogau a phrisiau yn gyffredinol bob blwyddyn wrth
benderfynu ar setliad refeniw llywodraeth leol.

Cwestiwn i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd

Ffordd Osgoi Caergwrle

David Davies: A wnaiff y Gweinidog roi’r newyddion diweddaraf ar y ffordd osgoi arfaethedig ar gyfer
Caergwrle (ffordd yr A541 rhwng Wrecsam a’r Wyddgrug)? (WAQ22734)

Y Gweinidog dros yr Amgylchedd (Sue Essex): Sicrhaodd Cyngor Sir y Fflint arian grant trafnidiaeth o
£150,000 yn 2000-01 i ymgymryd ag astudiaeth trafnidiaeth integredig ar goridor yr A541/A550. Yn
dilyn proses dendro, penodwyd Atkins i ddechrau’r astudiaeth ym mis Medi 2000. Yn anffodus,
llesteiriwyd y gwaith gan dywydd hynod o arw yn yr ardal yn ystod hydref a gaeaf 2000, a chafwyd oedi
felly o ran y gwaith ffordd a oedd ar y gweill a’r gwaith casglu a phrosesu data. O dan yr amgylchiadau,
ni fu’n bosibl i Gyngor Sir y Fflint gyflwyno cais manwl am gyllid yng nghylch ceisiadau grant
trafnidiaeth 2003-04.

Pe bai Cyngor Sir y Fflint yn cyflwyno cais am gyllid yn 2004-05, byddwn yn barod i’w ystyried, yn
dibynnu, wrth gwrs, ar y blaenoriaethau cyllido.

Cwestiwn i’r Gweinidog Cyllid

Costau Refeniw

Dafydd Wigley: Yn dilyn ei hateb i WAQ21527 ar 23 Rhagfyr 2002, a wnaiff y Gweinidog nodi fesul
blwyddyn, o dan bob pennawd yn ei hateb, pa elfen o’r costau refeniw sy’n deillio o: (a) y taliadau llog ar
gynnal y gwariant cyfalaf; a (b) costau darparu’r gwasanaethau refeniw eraill a gynhwysir yn y contractau
PFI? (WAQ22620)

Y Gweinidog Cyllid (Edwina Hart): Nid chedwir y wybodaeth a geisir yn ganolog.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
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Cyllid Prosiect Chwarae

Peter Rogers: Pa fecanweithiau sy’n bodoli i sicrhau y defnyddir y cyllid prosiect chwarae a
dderbyniodd Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer chwarae mynediad agored? (WAQ22591)

Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Jane Hutt): Fe’ch cyfeiriaf at fy ateb i
WAQ22513, WAQ22514 a WAQ22515 ar 7 Chwefror.

Cyllid Prosiect Chwarae

Peter Rogers: Faint o gyllid prosiect chwarae y bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn ei dderbyn yn 2003-04 at
ddiben chwarae mynediad agored? (WAQ22592)

Peter Rogers: Faint o gyllid prosiect chwarae a gaiff ei ddyrannu i Gyngor Sir Ynys Môn yn ystod 2003-
04 gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, i’w wario ar ardaloedd chwarae? (WAQ22593)

Peter Rogers: Faint o arian a gaiff ei ddyrannu i Gyngor Sir Ynys Môn yn ystod 2003-04 i’w wario ar
ardaloedd chwarae? (WAQ22594)

Jane Hutt: O fis Ebrill 2003, bydd grantiau penodol ar gyfer chwarae yn cael eu cyfuno â grantiau eraill
o fewn Cymorth—y gronfa gymorth i blant a phobl ifanc. Mae darpariaeth chwarae yn un o themâu
annatod Cymorth, ac mae’n ofynnol i bartneriaethau lleol gwmpasu holl themâu Cymorth wrth gyflwyno
cynlluniau. Fodd bynnag, mae sut y cefnogir chwarae o fewn Cymorth ac i ba raddau y gwneir hynny i’w
benderfynu fel y gwelir orau yn lleol.

Dyraniad Cymorth Ynys Môn ar gyfer blwyddyn ariannol 2003-04 yw £854,696. Mae cynllun Cymorth
Ynys Môn ar gyfer 2003-04 wedi neilltuo cyfanswm o £49,835 ar gyfer chwarae mynediad agored, ac
mae £12,835 o’r swm hwn wedi ei neilltuo ar gyfer swydd swyddog datblygu/ymgynghorydd.

Mynediad i Fannau Chwarae Diogel

Helen Mary Jones: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut mae ei pholisi chwarae yn gwella’r
mynediad i fannau chwarae diogel yng Nghymru? (WAQ22706)

Jane Hutt: Mae’r polisi chwarae, a gyflwynwyd ym mis Hydref 2002, wedi cael derbyniad da iawn
ymysg ymarferwyr. Fodd bynnag, datganiad bras o egwyddor yw yn hytrach na chyfarwyddiadau manwl
yn pennu sut y dylai darpariaeth chwarae gael ei rhoi ar waith. Bydd Llywodraeth y Cynulliad yn paratoi
strategaeth fwy manwl mewn partneriaeth ag ymarferwyr maes o law.

Polisi Chwarae

Helen Mary Jones: O’r £2.8 miliwn sydd ar gael ar gyfer polisi chwarae y Gweinidog yn y flwyddyn
ariannol hon, faint sydd wedi’i ymrwymo? (WAQ22707)

Helen Mary Jones: Drwy ba wahanol sianelau y gellir cael y £2.8 miliwn a neilltuwyd ar gyfer y polisi
chwarae? (WAQ22708)

Jane Hutt: Ar hyn o bryd caiff y grant chwarae ei weinyddu fel rhan o’r gronfa bartneriaeth i blant a
phobl ifanc. Mae gan bob ardal awdurdod lleol bartneriaeth plant a phobl ifanc; maent yn cynnwys
cynrychiolwyr o’r awdurdod lleol, y GIG a’r sector gwirfoddol.

Dylid cyfeirio ceisiadau oddi wrth brosiectau unigol at gydlynwyr y partneriaethau hyn. Fodd bynnag, nid
yw’n debygol y ceir cyllid yn y flwyddyn ariannol hon gan fod y partneriaethau eisoes wedi cyflwyno
cynlluniau sy’n llwyr rwymo’r £2.8 miliwn sydd ar gael.


