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

Aelodaeth o Bleidiau Gwleidyddol (CCNC)

Ieuan Wyn Jones: 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)
Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Trefnydd.

Y Trefnydd (Carwyn Jones): Ni chesglir gwybodaeth am aelodaeth o bleidiau gwleidyddol yng
nghyswllt y rhai a benodir. Fodd bynnag, gofynnir i ymgeiswyr am benodiad cyhoeddus ateb cwestiwn
ynglŷn â gweithgaredd gwleidyddol ar eu ffurflenni cais. Mae’r wybodaeth hon, mewn perthynas ag
aelodau bwrdd y 34 corff cyhoeddus gweithredol ac ymgynghorol a noddir gan y Cynulliad, yn cael ei
chasglu ynghyd, a byddaf yn ysgrifennu atoch eto gyda’r manylion a rhoi copi o’m llythyr yn y Llyfrgell.

Polisïau Amaethyddol

Peter Black: Pa fanteision sydd wedi dod i ardaloedd gwledig yng Ngorllewin De Cymru yn sgîl polisïau
amaethyddol y Llywodraeth bartneriaeth? (WAQ22740)

Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor (Michael
German): Amcan Llywodraeth Cynulliad Cymru yw cefnogi amaethyddiaeth ar draws Cymru, a
chafwyd cynnydd o £22 miliwn yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf, sef codiad o 10 y cant.

Mae fframwaith o bolisïau, sy’n gydnaws â strategaeth ‘Ffermio i’r Dyfodol’ o gynorthwyo
cynaliadwyedd ffermio yng Nghymru yn y tymor hir, wedi cael ei roi ar waith. O ran Cyswllt Ffermio,
mae pecyn cynhwysfawr o £21 miliwn yn darparu cymorth i waith cynllunio busnesau fferm,
hyfforddiant technoleg gwybodaeth, rhwydwaith o ffermydd arddangos, gwasanaeth ymgynghorol ac
amryw o grantiau cyfalaf. Mae cynlluniau megis Tir Mynydd a Thir Gofal yn darparu cymorth
uniongyrchol i ffermwyr. Mae ffermwyr llaeth ar draws Cymru wedi elwa o gynllun llaeth ysgol am ddim
Llywodraeth y Cynulliad ac o ddileu’r taliadau hylendid llaeth. O fewn rhanbarth de-orllewin Awdurdod
Datblygu Cymru, mae cymorth o £6.8 miliwn, o dan gynllun grantiau prosesu a marchnata’r
Llywodraeth, wedi cael ei gymeradwyo i ryw 22 o brosiectau, a disgwylir i’r cymorth hwnnw ysgogi
buddsoddiad o oddeutu £23 miliwn i gyd.

Iawndal am Gnydau Heintiedig

Mick Bates: A allai’r Gweinidog amlinellu pa mor debygol ydyw i ffermwyr nad ydynt yn ffermio
cnydau â’u genynnau wedi’u haddasu’n enetig gael iawndal 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)

Michael German: Nid oes hawl i dyfu cnydau sydd wedi’u haddasu’n enetig ar sail fasnachol yng
Nghymru oni bai fod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cydsynio â hynny, neu fod cymeradwyaeth wedi
ei rhoi ar draws yr Undeb Ewropeaidd gyfan i farchnata cnwd sydd wedi’i addasu’n enetig. Ni roddir
caniatâd ar gyfer unrhyw gnwd sydd wedi’i addasu’n enetig ond bai fod asesiadau risg amgylcheddol yn
casglu ei fod yn ddiogel. Ynghyd â Llywodraeth y DU a’r Comisiwn Ewropeaidd, yr ydym yn awr yn
rhoi ystyriaeth fanwl i ystyriaethau atebolrwydd, a byddwn am i ryw fecanwaith fod wedi cael ei sefydlu
cyn unrhyw dyfu masnachol. Bydd y Cynulliad yn ystyried hefyd pa un a fydd angen mesurau
ychwanegol ai peidio i ddiogelu amaethyddiaeth organig a chonfensiynol.

Cludo Anifeiliaid dros Bellter Mawr

Lorraine Barrett: 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)
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Michael German: Nid oes unrhyw drafodaethau wedi cael eu cynnal ymlaen llaw cyn cynigion y
Comisiwn Ewropeaidd ar gludo anifeiliaid byw, sydd i’w disgwyl yn fuan.

Canfod Cig y Gwylltir a Fewnforiwyd yn Anghyfreithlon

William Graham: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ganfod cig y gwylltir yng Nghymru a
fewnforiwyd yn anghyfreithlon? (WAQ22744) [R]

Michael German: Y ddeddfwriaeth ddomestig berthnasol sy’n ymdrin â mewnforio cig o wledydd ar
wahân i’r UE i’r DU drwy Gymru yw Rheoliadau Cynhyrchion sy’n Tarddu o Anifeiliaid (Mewnforion o
Drydydd Gwledydd) (Cymru) 2002. Mae gan y Cynulliad nifer o swyddogaethau o dan y rheoliadau
hynny, sy’n ymwneud yn bennaf â chymeradwyo a rheoleiddio safleoedd archwilio ar y ffin, a
goruchwylio milfeddygon sydd â swyddogaethau penodol eu hunain. Mae gan yr awdurdodau lleol, yr
Asiantaeth Safonau Bwyd a Thollau Tramor a Chartref Ei Mawrhydi hefyd rolau gorfodi gweithredol. Ar
hyn o bryd, nid oes unrhyw safleoedd archwilio gweithredol ar y ffin yng Nghymru. Serch hynny, mae’n
bwysig bod popeth bosibl yn cael ei wneud i leihau’r risg o glefydau anifeiliaid estron yn dod i mewn i’r
wlad a chyrraedd anifeiliaid sy’n dueddol o’u cael, boed hynny o gig gwylltir neu ffynonellau eraill. Mae
Llywodraeth y DU wedi gwneud llawer yn barod i ymdrin â’r peryglon hyn, ond caiff cynllun gweithredu
sydd wedi’i ddiweddaru ei gyhoeddi’n fuan, a fydd yn adlewyrchu canlyniadau’r asesiad risg annibynnol
a gomisiynwyd gan y Llywodraeth.

Cwestiwn i’r Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg

Aelodaeth o Bleidiau Gwleidyddol (CCNC)

Ieuan Wyn Jones: 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)
Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Trefnydd.

Y Trefnydd (Carwyn Jones): Ni chesglir gwybodaeth am aelodaeth o bleidiau gwleidyddol yng
nghyswllt y rhai a benodir. Fodd bynnag, gofynnir i ymgeiswyr am benodiad cyhoeddus ateb cwestiwn
ynglŷn â gweithgaredd gwleidyddol ar eu ffurflenni cais. Mae’r wybodaeth hon, mewn perthynas ag
aelodau bwrdd y 34 corff cyhoeddus gweithredol ac ymgynghorol a noddir gan y Cynulliad, yn cael ei
chasglu ynghyd, a byddaf yn ysgrifennu atoch eto gyda’r manylion a rhoi copi o’m llythyr yn y Llyfrgell.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd

Aelodaeth o Bleidiau Gwleidyddol (CCNC)

Ieuan Wyn Jones: 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)
Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Trefnydd.

Y Trefnydd (Carwyn Jones): Ni chesglir gwybodaeth am aelodaeth o bleidiau gwleidyddol yng
nghyswllt y rhai a benodir. Fodd bynnag, gofynnir i ymgeiswyr am benodiad cyhoeddus ateb cwestiwn
ynglŷn â gweithgaredd gwleidyddol ar eu ffurflenni cais. Mae’r wybodaeth hon, mewn perthynas ag
aelodau bwrdd y 34 corff cyhoeddus gweithredol ac ymgynghorol a noddir gan y Cynulliad, yn cael ei
chasglu ynghyd, a byddaf yn ysgrifennu atoch eto gyda’r manylion a rhoi copi o’m llythyr yn y Llyfrgell.
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Canolfannau Galw y Tu Allan i Gymru

Rhodri Glyn Thomas: 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]

Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (Andrew Davies): Mae llawer o ganolfannau galw yng
Nghymru yn darparu gwasanaethau ar gyfer sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r sector preifat, yn aml
ledled y DU. Ni chedwir gwybodaeth yn ganolog ar leoliad y canolfannau galw a ddefnyddir gan yr holl
gyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Canolfannau Galw (CCNC)

Rhodri Glyn Thomas: 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]

Andrew Davies: Mae’r diwydiant canolfannau galw wedi tyfu yng Nghymru ac mae Llywodraeth
Cynulliad Cymru wedi cefnogi sawl canolfan drwy gymorth rhanbarthol dewisol. Fodd bynnag, nid yw fy
adran yn cadw rhestr o’r canolfannau a ddefnyddir gan gyrff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad.

Targedau Cyflogaeth

Alun Cairns: A wnaiff y Gweinidog restru targedau cyflogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ers mis
Mai 1999? (WAQ22758)

Alun Cairns: Pa dargedau cyflogaeth a bennwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer gorllewin
Cymru a’r Cymoedd ers mis Mai 1999? (WAQ22759)

Alun Cairns: Pa gynnydd a wnaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yn y pedair blynedd diwethaf i
gyrraedd y targedau cyflogaeth a bennwyd ers mis Mai 1999? (WAQ22760)

Alun Cairns: Pa gynnydd a wnaeth tuag at gyflawni targedau swyddi net newydd, a pha effaith y mae’r
cynnydd hwn wedi ei chael ar dargedau’r Llywodraeth o ran twf? (WAQ22764)

Andrew Davies: Y targedau cyflogaeth a osodwyd gennym ers 1999 yw:

•  ‘GwellCymru.com’ (cynnydd i’w fesur yn erbyn y sefyllfa yn 1998)
Targed: Erbyn Mawrth 2003, 40,000 net o swyddi ychwanegol i gael eu creu, gydag 20,000 i gael
eu llenwi gan bobl dros 50 oed, a 34,000 ohonynt i fod yn y Gorllewin a’r Cymoedd.
Cynnydd: Er 1998, cafwyd cynnydd o 51,000 mewn cyflogaeth net, gyda chynnydd o 43,000
mewn cyflogaeth net i bobl 50 oed a throsodd o oed gwaith, a chynnydd o 10,000 mewn
cyflogaeth net yn y Gorllewin a’r Cymoedd? (Ystadegau wedi’u seilio ar ddata am y pedwar
chwarter hyd at fis Tachwedd 2002).

•  ‘Cynllun i Gymru 2001’ (cynnydd i’w fesur yn erbyn y sefyllfa yn 1998)
Targed: Erbyn 2003-04, cynyddu’r gyflogaeth ychwanegol net o 40,000 gyda phwyslais arbennig
ar y Gorllewin a’r Cymoedd, a sicrhau bod 20,000 yn rhagor o bobl dros 50 oed sydd o oed
gwaith mewn cyflogaeth.
Erbyn 2010, lleihau’r bwlch o ran ffyniant economaidd drwy greu 135,000 net o swyddi
ychwanegol, gyda phwyslais arbennig ar wneud hynny yn y Gorllewin a’r Cymoedd, a chynyddu
cyfranogiad yn sylweddol ymysg pobl dros 50 oed, rhieni unigol a phobl anabl a grwpiau
lleiafrifoedd ethnig.
Cynnydd: Ers 1998, cafwyd cynnydd o 51,000 mewn cyflogaeth net, gyda chynnydd o 43,000
mewn cyflogaeth net i bobl 50 oed a throsodd o oed gwaith, a chynnydd o 10,000 mewn
cyflogaeth net yn y Gorllewin a’r Cymoedd. Cafwyd cynnydd o 13,000 mewn cyflogaeth net
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hefyd i bobl anabl a chynnydd o 8,000 mewn cyflogaeth net ymysg lleiafrifoedd ethnig?
(Ystadegau wedi’u seilio ar ddata am y pedwar chwarter hyd at fis Tachwedd 2002).

•  ‘Cymru’n Ennill’ (cynnydd i’w fesur yn erbyn y sefyllfa yn 2001)
Targed: Cynnydd o 135,000 mewn cyflogaeth net erbyn 2010.
Cynnydd: Ers 2001, cafwyd cynnydd o 19,000 o bobl mewn cyflogaeth net? (Ystadegau wedi’u
seilio ar ddata am y pedwar chwarter hyd at fis Tachwedd 2002).

Mae targedau i’w gweld hefyd yn nogfennau rhaglennu rhaglenni’r cronfeydd strwythurol, ac yr wyf
hefyd yn gosod targedau swyddi blynyddol i Awdurdod Datblygu Cymru a Bwrdd Croeso Cymru.

Maes Awyr Abertawe

Alun Cairns: Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi eu cael gyda maes awyr Abertawe ynghylch y
datblygiadau arfaethedig ym maes awyr Abertawe? (WAQ22761)

Andrew Davies: Cyfarfûm â gweithredwyr maes awyr Abertawe ar 29 Tachwedd 2002 i drafod eu
cynlluniau datblygu ar gyfer y dyfodol. Y nod cyffredinol i’r maes awyr yw iddo ddatblygu’n gyfleuster
rhanbarthol bach ond llwyddiannus, sy’n cynnig dewis realistig o deithiau i hybu twristiaeth a busnes.
Mae potensial pob maes awyr rhanbarthol yng Nghymru yn cael ei ystyried ar hyn o bryd fel rhan o
ymgynghoriad ehangach gan Lywodraeth y DU ynghylch dyfodol trafnidiaeth hedfan.

Swyddi Gweithgynhyrchu

Alun Cairns: Faint o swyddi gweithgynhyrchu sydd wedi eu colli yng Nghymru yn flynyddol ers mis
Mai 1999? (WAQ22762)

Alun Cairns: Faint o swyddi gweithgynhyrchu sydd wedi eu creu yng Nghymru yn flynyddol ers mis
Mai 1999? (WAQ22763)

Andrew Davies: Rhoddir y ffigurau diweddaraf sydd ar gael yn y tabl isod. Mae’r data am 2001 yn
cyfeirio at fwy nag un flwyddyn, oherwydd oedi cyn cael y ffigurau.

Swyddi gweithgynhyrchu a gollwyd ac a grëwyd, 1999-2001
Blwyddyn (a) Swyddi a gollwyd (b)(c) Swyddi a grëwyd (d)(c)
1999 14,900 10,050
2000 17,600 13,100
2001 30,100 24,900

Ffynhonnell: Cofrestr cyflogaeth gweithgynhyrchu Cymru, nad yw ond yn cynnwys manylion am
weithfeydd sy’n cyflogi 11 neu fwy o bobl.
(a) cesglir y data yn flynyddol gan ddefnyddio gwybodaeth a ddarperir yn ystod y flwyddyn gyfan;
(b) gweithfeydd cynhyrchu sydd wedi cau, gweithfeydd lle bu crebachu yn y lefelau cyflogaeth a
gweithfeydd sydd wedi gadael y gofrestr am i nifer y staff a gyflogir ddisgyn yn is 11;
(c) ffigurau wedi’u talgrynnu i’r 50 agosaf; a
(d) gweithfeydd gweithgynhyrchu a agorodd, lle cyflogwyd rhagor o weithwyr, a ddaeth ar y gofrestr am
fod nifer y staff a gyflogir wedi cynyddu i fwy na 11.

Atyniadau Twristiaeth Preifat

Alun Cairns: Faint o gefnogaeth y mae’r Gweinidog wedi ei rhoi i atyniadau twristiaeth preifat o
ganlyniad i’r newid ym mholisi’r Llywodraeth i ddarparu mynediad am ddim i amgueddfeydd ac orielau
cenedlaethol? (WAQ22765)
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Andrew Davies: Rhoddwyd cefnogaeth er mwyn lledaenu budd y mynediad am ddim i’r holl atyniadau
twristiaeth gan Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru a Bwrdd Croeso Cymru, a fu’n gweithio
gyda Chymdeithas Atyniadau Ymwelwyr Cymru i gydfarchnata Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol
Cymru ac atyniadau masnachol yn yr un ardaloedd.

Credwn, ymhen amser, y bydd pob atyniad treftadaeth a thwristiaeth yn elwa o’r polisi mynediad am
ddim, drwy annog rhagor o bobl i ddatblygu’r arfer o ymweld ag amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth,
pa un a ydynt mewn perchenogaeth gyhoeddus ynteu breifat.

Targedau Lleihau Anweithgarwch Economaidd

Alun Cairns: Pa dargedau a bennwyd i leihau anweithgarwch economaidd ers mis Mai 1999?
(WAQ22766)

Andrew Davies: Er ei bod yn amcan gan Lywodraeth y Cynulliad i leihau anweithgarwch economaidd,
nid yw’r Llywodraeth wedi gosod unrhyw dargedau penodol ers mis Mai 1999. Mae targedau yn
ymddangos yn y dogfennau rhaglennu i raglenni cronfeydd strwythurol Amcan 1 a 3.

Llwyddiant Lleihau Anweithgarwch Economaidd

Alun Cairns: Pa gynnydd a gafwyd mewn lleihau anweithgarwch economaidd ers mis Mai 1999?
(WAQ22767)

Andrew Davies: Dros y tri mis hyd at fis Rhagfyr 2002, yr oedd y lefel anweithgarwch economaidd
ymysg pobl o oed gwaith yng Nghymru yn 428,000 (cyfradd o 24.1 y cant), gostyngiad o 16,000 o’i
gymharu â’r tri mis hyd at fis Rhagfyr 1999, a gostyngiad o 48,000 dros y flwyddyn a aeth heibio.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Adroddiad Bentley Jennison

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

Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes (Jane Davidson): Yr wyf yn bwriadu rhyddhau
adroddiad Bentley Jennison i’r cyhoedd. Fodd bynnag, cyn gwneud hynny, byddaf yn cysylltu â
Chadeirydd Pwyllgor Archwilio’r Cynulliad i sicrhau na fyddai hyn yn codi unrhyw faterion iddo ef, o
safbwynt gweithdrefnau’r Pwyllgor.

Mae’n annhebygol y gallwn ryddhau’r adroddiad i’r cyhoedd mewn ffordd sy’n datgelu pwy yw’r
unigolion dan sylw (oni bai eu bod hwy eu hunain yn fodlon i mi wneud hynny), o ystyried y
rhwymedigaethau a bennir mewn deddfwriaeth ynglŷn â rhyddhau gwybodaeth o’r fath a’r angen am
degwch trefniadol. Deallaf fod y Pwyllgor Archwilio eisoes wedi ystyried y mater hwn ac wedi llunio
safbwynt.

Bydd fy swyddogion yn cysylltu hefyd â Chadeirydd y Cyngor Cenedlaethol—ELWa i sicrhau nad oes
unrhyw faterion o bwys yn gysylltiedig â chyhoeddi’r adroddiad, o gofio mai’r Cyngor Cenedlaethol—
ELWa a’i comisiynodd.

Byddaf yn ysgrifennu atoch pan fydd yr ymgynghori â’r gwahanol Gadeiryddion wedi ei gwblhau a
byddaf yn trefnu bod copi o’m hateb yn cael ei roi yn y Llyfrgell.
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Cytundeb Cenedlaethol ar Bwysau Gwaith Athrawon

Alun Cairns: 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 dosbarthiadau? (WAQ22711)

Jane Davidson: Mae’r newidiadau i gontractau athrawon a gynhwyswyd yn ‘Raising Standards and
Tackling Workload: A National Agreement’ yn berthnasol i bob athro, yn cynnwys penaethiaid. Pan
fyddant wedi eu hymgorffori yn nogfen tâl ac amodau athrawon ysgol, byddant yn dod yn rhwymedigaeth
gytundebol ar gyflogwyr athrawon. Yr wyf wedi ymrwymo i sicrhau bod y newidiadau cytundebol yn
cael eu rhoi ar waith yng Nghymru. Mae’r cytundeb cenedlaethol yn nodi strategaethau er mwyn
cyflawni’r newidiadau. Penderfynir ar y ffordd orau o’u cyflawni dros y misoedd nesaf drwy ddeialog
gyda’n partneriaid ynglŷn â rhoi’r cytundeb ar waith yng Nghymru.

Aelodaeth o Bleidiau Gwleidyddol (CCNC)

Ieuan Wyn Jones: 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)
Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Trefnydd.

Y Trefnydd (Carwyn Jones): Ni chesglir gwybodaeth am aelodaeth o bleidiau gwleidyddol yng
nghyswllt y rhai a benodir. Fodd bynnag, gofynnir i ymgeiswyr am benodiad cyhoeddus ateb cwestiwn
ynglŷn â gweithgaredd gwleidyddol ar eu ffurflenni cais. Mae’r wybodaeth hon, mewn perthynas ag
aelodau bwrdd y 34 corff cyhoeddus gweithredol ac ymgynghorol a noddir gan y Cynulliad, yn cael ei
chasglu ynghyd, a byddaf yn ysgrifennu atoch eto gyda’r manylion a rhoi copi o’m llythyr yn y Llyfrgell.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd

Aelodaeth o Bleidiau Gwleidyddol (CCNC)

Ieuan Wyn Jones: 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)
Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Trefnydd.

Y Trefnydd (Carwyn Jones): Ni chesglir gwybodaeth am aelodaeth o bleidiau gwleidyddol yng
nghyswllt y rhai a benodir. Fodd bynnag, gofynnir i bob un sy’n ymgeisio am benodiad cyhoeddus ateb
cwestiwn ynglŷn â gweithgaredd gwleidyddol ar eu ffurflenni cais. Mae’r wybodaeth hon, mewn
perthynas ag aelodau bwrdd y 34 corff cyhoeddus gweithredol ac ymgynghorol a noddir gan y Cynulliad,
yn cael ei chasglu ynghyd, a byddaf yn ysgrifennu atoch eto gyda’r manylion a rhoi copi o’m llythyr yn y
Llyfrgell.

Cyngor Gwerthwyr Tai (Tir yn Star, Gaerwen)

Peter Rogers: 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 mwy am y tir sy’n weddill a
werthwyd maes o law fel lot 2 ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 4 Chwefror, 2003? (WAQ22727)

Y Gweinidog dros yr Amgylchedd (Sue Essex): Cyngor yr asiant gwerthu, ar sail gwybodaeth am yr
amodau yn y farchnad leol cyn yr arwerthiant, oedd na fyddai gwerthu’r llain bach o dir yn dibrisio
gwerth gweddill y tir (lot 2) mewn unrhyw ffordd. Yr oedd yr asiant gwerthu o’r farn hefyd y gallai
gwerthu’r tir mewn dwy lot ar wahân roi gwell elw ariannol am y tir yn ei gyfanrwydd.
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Prisio Tir yn Star, Gaerwen

Peter Rogers: 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 llain o dir a werthwyd cyn yr
arwerthiant cyhoeddus? (WAQ22728)

Sue Essex: Oedd.

Pris a Dalwyd am Dir yn Star, Gaerwen

Peter Rogers: Pa bris a dalwyd am lot 2 (yn Star, Gaerwen, Ynys Môn) yn yr arwerthiant cyhoeddus ar 4
Chwefror 2003? (WAQ22729)

Sue Essex: £43,500.

Erwau’r Tir yn Star, Gaerwen

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

Sue Essex: 3.75 erw yn fras.

Pris a Dalwyd am Dir ger Lot 2 yn Star, Gaerwen

Peter Rogers: 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)

Sue Essex: £1,500.

Erwau’r Tir ger Lot 2 (Star, Gaerwen)

Peter Rogers: Sawl erw a 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)

Sue Essex: 0.47 erw yn fras.

Cwestiwn i’r Gweinidog Cyllid

Aelodaeth o Bleidiau Gwleidyddol (CCNC)

Ieuan Wyn Jones: 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)
Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Trefnydd.

Y Trefnydd (Carwyn Jones): Ni chesglir gwybodaeth am aelodaeth o bleidiau gwleidyddol yng
nghyswllt y rhai a benodir. Fodd bynnag, gofynnir i ymgesiwyr am benodiad cyhoeddus ateb cwestiwn
ynglŷn â gweithgaredd gwleidyddol ar eu ffurflenni cais. Mae’r wybodaeth hon, mewn perthynas ag
aelodau bwrdd y 34 corff cyhoeddus gweithredol ac ymgynghorol a noddir gan y Cynulliad, yn cael ei
chasglu ynghyd, a byddaf yn ysgrifennu atoch eto gyda’r manylion a rhoi copi o’m llythyr yn y Llyfrgell.
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Cwestiwn i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Aelodaeth o Bleidiau Gwleidyddol (CCNC)

Ieuan Wyn Jones: 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)
Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Trefnydd.

Y Trefnydd (Carwyn Jones): Ni chesglir gwybodaeth am aelodaeth o bleidiau gwleidyddol yng
nghyswllt y rhai a benodir. Fodd bynnag, gofynnir i ymgeiswyr am benodiad cyhoeddus ateb cwestiwn
ynglŷn â gweithgaredd gwleidyddol ar eu ffurflenni cais. Mae’r wybodaeth hon, mewn perthynas ag
aelodau bwrdd y 34 corff cyhoeddus gweithredol ac ymgynghorol a noddir gan y Cynulliad, yn cael ei
chasglu ynghyd, a byddaf yn ysgrifennu atoch eto gyda’r manylion ac yn rhoi copi o’m llythyr yn y
Llyfrgell.


