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

Profion Clwy’r Traed a’r Genau

Ron Davies: Yn dilyn ei ateb i WAQ17465, mewn perthynas ag achosion 2001, pa rywogaethau a
brofwyd, faint o brofion a wnaed ar bob rhywogaeth ac ym mha siroedd yng Nghymru y gwnaed profion
o’r fath, ac a wnaed y profion hyn cyn neu ar ôl i’r anifeiliaid farw? (WAQ17741)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 14 Mai 2002.

Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor (Michael
German): Mae’n ddrwg gennyf ei bod wedi cymryd cyhyd imi i ateb. Drwy amryfusedd aeth yr ymateb
hwn ar goll yn llwyr o fewn yr adran.

Mewn perthynas ag argyfwng 2001, daeth yr holl samplau bywyd gwyllt a gymerwyd yng Nghymru o
geirw. Profwyd wyth sampl gwaed i gyd. Cawsant eu profi am wrthgorff feirws clwy’r traed a’r genau ac
antigen (gan ddibynnu ar ganlyniadau meithrin meinwe). Casglwyd y samplau hyn o Bowys ac o
Abertawe ond nid oes cofnodion i ddangos a gawsant eu casglu cyn neu ar ôl i’r anifeiliaid farw. Ni
chanfuwyd gwrthgorff feirws clwy’r traed a’r genau na thystiolaeth o feirws byw yn unrhyw un o’r
samplau a gymerwyd o fywyd gwyllt ledled y DU.

Gobeithiaf fod hyn yn ateb eich cwestiwn ac ymddiheuraf eto am yr oedi cyn ateb.

Mewnforio Cynnyrch Bwyd

William Graham: A wnaiff y Gweinidog nodi yn fras sut yr aeth ati i geisio datrys y problemau sy’n
gysylltiedig â mewnforio cynnyrch bwyd (a chig yn arbennig)? (WAQ20080)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 5 Tachwedd 2002.

Michael German: Adrannau amaeth sy’n arwain ar yr agweddau iechyd anifeiliaid o fewnforio, tra mai’r
Asiantaeth Safonau Bwyd sy’n gyfrifol am yr agweddau ar iechyd y cyhoedd. Bu fy adran i a’r asiantaeth
yn ymwneud â chynllun gweithredu’r Llywodraeth, o dan arweiniad Adran yr Amgylchedd, Bwyd a
Materion Gwledig, i ymdrin â mewnforion anghyfreithlon. Cafodd y cynllun ei gyhoeddi ym mis
Mawrth. Mae canlyniadau’r asesiad risg o fewnforion anghyfreithlon i’w cyhoeddi yn fuan, ynghyd ag
astudiaeth Swyddfa’r Cabinet o reoli mewnforio. Byddaf yn lansio ymgyrch gyhoeddusrwydd i Gymru
gyfan ar 14 Tachwedd ym Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd, yn annog trefnwyr teithiau a gwyliau ar
draws Cymru i rybuddio teithwyr am beryglon dod â chynnyrch anghyfreithlon i mewn o dramor. Bydd y
neges ‘Peidiwch â dod â mwy yn ôl nag y gwnaethoch fargeinio amdano’ yn ymddangos ar bosteri a
thaflenni dwyieithog, y bydd fy adran yn eu dosbarthu ar draws Cymru dros yr wythnos nesaf. Mae
cynllun peilot i ddefnyddio cŵn canfod yn mynd rhagddo ym maes awyr Heathrow. O 1 Ionawr 2003,
dim ond o wladwriaethau’r UE a rhai o wledydd eraill Ewrop y caniateir mewnforion cig personol. Mae’r
gwaith yn parhau ar gynllun gweithredu 10 pwynt yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar fewnforion, ac mae’r
Gwasanaeth Hylendid Cig yn parhau i archwilio pob carcas eidion a fewnforir o wladwriaethau eraill yr
UE i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau yn erbyn enseffalopathi sbyngffurf buchol.

Iawndal am Dalu Cymorthdaliadau yn Hwyr

Nick Bourne: Pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i dalu iawndal i ffermwyr Cymru am
gymorthdaliadau a oedd yn hwyr yn cael eu talu? (WAQ23778)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 31 Mawrth 2003.
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Michael German: Yr wyf wedi hysbysu’r Cynulliad y caiff iawndal (llog) ei ystyried ar daliadau
cymorth y polisi amaethyddol cyffredin a delir ar ôl i ffenestr dalu y taliadau Ewropeaidd perthnasol gau,
ar yr amod mai gweinyddiaeth yr adran amaeth yn unig sy’n gyfrifol am yr oedi. Bydd unrhyw daliad o’r
fath yn amodol ar i isafswm cymwys o £50 o log fod wedi cronni.

Yn ychwanegol at brif gynlluniau cymhorthdal y PAC, nid oes ffenestri talu Ewropeaidd ar gyfer amryw
o gynlluniau amaeth-amgylcheddol, sy’n ddarostyngedig ar gytundebau/contractau ac amseru unigol.
Mewn achosion felly, credaf y byddai’n rhesymol disgwyl tâl o fewn 60 diwrnod i ddyddiad y contract,
sy’n unol â’r targed talu yn Lloegr ar gynlluniau nad sy’n rhan o’r system weinyddu a rheoli integredig.
Byddaf yn ystyried talu iawn os y gwneir taliad ar ôl 60 diwrnod ac, eto, os mai gweinyddiaeth yr adran
amaeth yn unig sy’n gyfrifol am yr oedi. Caiff pob achos ei drin ar ei haeddiant a bydd unrhyw daliad o’r
fath yn amodol ar i isafswm cymwys o £50 o log fod wedi cronni. Rhagwelir y caiff taliadau iawndal eu
nodi a’u talu’n awtomatig. Ni fydd angen i ffermwyr wneud cais.

Tagio Dwbl

Nick Bourne: Pa sylwadau y mae’r Gweinidog wedi’u cyflwyno i Gomisiwn Ewrop ynghylch effaith y
gyfarwyddeb ar dagio dwbl ar ffermwyr Cymru? (WAQ23782)

Michael German: Nid cyfarwyddeb yw tagio dwbl ond un o nifer o gynigion a gyhoeddwyd gan
Gomisiwn Ewrop ar 18 Rhagfyr 2002. Mae llawer o Weinidogion a swyddogion Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn cymryd rhan gyda’u cymheiriaid yn Llundain a Brwsel yn y negodiadau ynghylch y cynigion
cyfredol hyn, a bûm innau â rhan uniongyrchol mewn rhai o’r trafodaethau hynny.

Y neges i’r comisiwn yw bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cytuno, mewn egwyddor, â
phwysigrwydd cynyddu a gwella’r gallu i olrhain defaid. Yn wir, mae rhai o gynigion y comisiwn eisoes
yn rhan o’r system a sefydlwyd yn y DU. Fodd bynnag, mae gennym bryderon mawr ynglŷn â rhai o
fanylion gweithredol y cynigion, ac yr ydym yn derbyn sylwadau oddi wrth gynrychiolwyr y diwydiant ar
hyn o bryd. Rhaid i’r system newydd fod yn ymarferol ac un yn y gellir ei phlismona yng nghyd-destun
diwydiant defaid y DU a byddwn yn gweithio gyda’r comisiwn i sicrhau system effeithiol sy’n gweithio
i’r DU.

Tagio Dwbl

Nick Bourne: Pa sylwadau y mae’r Gweinidog wedi’u cyflwyno i Lywodraeth San Steffan ynghylch
effaith y gyfarwyddeb ar dagio dwbl ar ffermwyr Cymru? (WAQ23783)

Michael German: Cafwyd gwrthwynebiad helaeth i gynigion Comisiwn Ewrop, sy’n cynnwys tagio
dwbl, ar y sail na ellir eu gweithredu. Mae rhanddeiliaid allweddol ledled y DU, gan gynnwys
Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn parhau i weithio gyda’i gilydd i ddatblygu atebion dichonadwy sy’n
dal y ddysgl yn wastad rhwng yr hyn sy’n ymarferol a phryderon ynghylch iechyd y cyhoedd ac
anifeiliaid. Ni fydd gwrthwynebu’r cynnig ar ei ben yn help inni negodi canlyniad gwell ym Mrwsel.

Tagio Dwbl

Nick Bourne: Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael â’r Gweinidog cyfatebol yn San Steffan
ynghylch y gyfarwyddeb ar dagio dwbl? (WAQ23784)

Michael German: Mae Llywodraeth y Cynulliad a DEFRA wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd ar
ymateb Llywodraeth y DU i gynigion yr UE, ac maent yn parhau i wneud hynny. Hyd yma, mae
rhanddeiliaid allweddol ledled Prydain, ynghyd â Llywodraeth Cynulliad Cymru, wedi gweithio gyda’i
gilydd i ddylanwadu ar farn y comisiwn. Y neges i’r comisiwn yw bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn
cytuno ynglŷn â phwysigrwydd cynyddu a gwella’r gallu i olrhain defaid. Rhaid i’r system newydd fod
yn ymarferol ac yn un y gellir ei phlismona. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn parhau i weithio gyda
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rhanddeiliaid allweddol eraill i ddatblygu atebion dichonadwy sy’n dal y ddysgl yn wastad rhwng yr hyn
sy’n ymarferol a phryderon ynghylch iechyd y cyhoedd ac anifeiliaid.

Cais Caerdydd i fod yn ‘Brifddinas Diwylliant’

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru’r holl gyfraniadau ariannol y mae ei adran/cyrff cyhoeddus
a noddir gan y Cynulliad y mae ef yn gyfrifol amdanynt wedi’u rhoi neu’n bwriadu eu rhoi ar gyfer
cynnig Caerdydd i fod yn ‘brifddinas diwylliant’? (WAQ23885)

Michael German: Daeth yr unig gyfraniad ariannol Llywodraeth y Cynulliad tuag at y gost o ddatblygu
cais Caerdydd i fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop yn 2008 o’r gyllideb diwylliant (£1.382 miliwn). Nid
wyf yn gyfrifol am unrhyw CCNC.

Y Cynllun Grant Prosesu a Marchnata

Glyn Davies: Faint o brosiectau’r cynllun grant prosesu a marchnata sydd wedi’u cymeradwyo bob
blwyddyn ers ei gychwyn? (WAQ23914)

Michael German: Cafodd y cynllun grant prosesu a marchnata ei lansio yng Nghymru gan Awdurdod
Datblygu Cymru ym mis Mai 2001 i ddefnyddio arian a oedd ar gael o dan drefniadau cronfeydd
strwythurol yr UE 2000-06, gan gynnwys rhaglen Amcan 1, a’r cynllun datblygu gwledig. Ers ei lansio,
cymeradwywyd 71 o geisiadau i gyd, fel y manylir yn y tabl isod.

 Blwyddyn  Ceisiadau a
gymeradwywyd

 Cyfanswm y
Buddsoddiad

 Cyfanswm
Grantiau

 2001  7  £7,999,204  £2,976,982
 2002  50  £41,569,374  £13,778,356
 2003  14  £7,408,830  £2,390,904
 Cyfanswm  71  £56,977,408  £19,146,242

Mae swyddogion Awdurdod Datblygu Cymru a’r Cynulliad hefyd wrthi yn asesu pedwar cais ar hyn o
bryd sydd â gwerth prosiect o £2,213,290 a £668,659 mewn grant, ac mae naw cais pellach ar y gweill
gwerth buddsoddiad o £14.6 miliwn a grant posibl o £5.8 miliwn . Fel cymhariaeth, cafodd 32 o geisiadau
eu cymeradwyo o dan gynllun prosesu a marchnata 1994-99 ac, o’r rheini, tynnwyd wyth yn ôl a
chwblhawyd 24 prosiect o dan gynllun 1994-99. Yr oedd y 24 prosiect a gwblhawyd yn cynrychioli
buddsoddiad llawn o £15,119,821, gyda grant prosesu a marchnata o £4,029,138.

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

Cais Caerdydd i fod yn ‘Brifddinas Diwylliant’

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru’r holl gyfraniadau ariannol y mae ei hadran/cyrff
cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad y mae hi’n gyfrifol amdanynt wedi’u rhoi neu’n bwriadu eu rhoi ar
gyfer cynnig Caerdydd i fod yn ‘brifddinas diwylliant’? (WAQ23883)

Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg (Jenny Randerson): Mewn termau
ariannol, cyfrannodd y Cynulliad £500,000 yn uniongyrchol yn 2001-02 tuag at y gost o ddatblygu cais
Caerdydd i fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop yn 2008 ac £882,125 yn 2002-03. Cyfranasom hefyd
tuag at y costau staff ar ffurf secondiad tymor byr. Canlyniad y gystadleuaeth, pan gaiff ei gyhoeddi ym
mis Mehefin 2003, fydd yn pennu union lefel cyfraniadau’r dyfodol.

Nid oes unrhyw CCNC yn fy mhortffolio wedi cyfrannu, ac nid oes ganddynt gynlluniau i gyfrannu yn y
dyfodol.
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Cais Caerdydd i fod yn ‘Brifddinas Diwylliant’

Alison Halford: O ystyried y ffaith fod y Gweinidog wedi ymrwymo i gynorthwyo ag ariannu cynnig
Caerdydd i fod yn ‘brifddinas diwylliant’, pa ganran o gyllideb £1.35 miliwn y cynnig ar gyfer 2001-02
ddaeth o’i hadran neu o adrannau eraill y Cynulliad/cyrff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad?
(WAQ23898)

Jenny Randerson: Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gwneud cyfraniad ariannol uniongyrchol o
£1,382,125 tuag at y gost o ddatblygu cais Caerdydd i fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop yn 2008. Ac
ystyried y gwasanaethau a gyfrannwyd hefyd gan y Cynulliad a’r partneriaid ariannu eraill, mae’r
cyfraniadau hyn yn cynrychioli 39 y cant o’r gost lawn o ddatblygu’r cais yn 2001-02, a 46 y cant yn
2002-03.

Canolfan Mileniwm Cymru (Cynnydd o ran Codi Arian)

Alison Halford: Ymhellach at WAQ23748, pa gynnydd a wnaed gan gwmni Canolfan Mileniwm Cymru
o ran codi arian drwy ffynonellau preifat ac elusennol ers ei hateb i OAQ16863? (WAQ23899)

Jenny Randerson: Mae pethau’n mynd yn unol â’r targed i gwmni Canolfan Mileniwm Cymru godi’r
arian o ffynonellau preifat ac elusennol sy’n ofynnol yn y cynllun costau datblygu. Fodd bynnag, mae’r
targedau codi arian yn cynyddu’n arw tua diwedd y prosiect, gan ei bod bob amser yn haws codi arian
pan fo tystiolaeth fwy sylweddol ar gael o’r manteision a geir o noddi. Byddwn yn gwylio’r agwedd hon
o fusnes Canolfan Mileniwm Cymru yn agos iawn dros y misoedd sydd i ddod. Yr oeddwn yn falch fod
cynllun urdd y mileniwm, sy’n elfen hollbwysig o gyfnod presennol y strategaeth codi arian, wedi rhagori
ar ei dargedau gwerthu.

Canolfan Mileniwm Cymru (Arian Ychwanegol)

Alison Halford: Ymhellach at WAQ23748, a yw cwmni Canolfan Mileniwm Cymru wedi codi unrhyw
arian ychwanegol drwy gyfrwng ffynonellau preifat ac elusennol ers ei hateb i OAQ16863? (WAQ23900)

Jenny Randerson: Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi codi arian ychwanegol o ffynonellau preifat ac
elusennol ers fy ateb i OAQ16863. Fe’ch cyfeiriaf at fy ateb i WAQ23899.

Canolfan Mileniwm Cymru (Codi Arian)

Alison Halford: Yn dilyn WAQ23900, faint yn fwy o arian y mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi ei
godi o ffynonellau preifat neu elusennol ers eich ateb i OAQ16863? (WAQ23945)

Jenny Randerson: Yn ei adroddiad diwethaf ar 19 Mawrth 2003, yr oedd pethau’n mynd yn unol â’r
targed i gwmni Canolfan Mileniwm Cymru godi’r arian o ffynonellau preifat ac elusennol sy’n ofynnol i
gwblhau’r datblygiad. Mae cynllun urdd y mileniwm, er enghraifft, a fu’n elfen allweddol yn y cyfnod
codi arian hwn, wedi rhagori ar ei dargedau gwerthu.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd

Cais Caerdydd i fod yn ‘Brifddinas Diwylliant’

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru’r holl gyfraniadau ariannol y mae ei adran/cyrff cyhoeddus
a noddir gan y Cynulliad y mae ef yn gyfrifol amdanynt wedi’u rhoi neu’n bwriadu eu rhoi ar gyfer
cynnig Caerdydd i fod yn ‘brifddinas diwylliant’? (WAQ23886)

Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (Andrew Davies): Daeth unig gyfraniad ariannol
uniongyrchol Llywodraeth y Cynulliad tuag at y gost o ddatblygu cynnig Caerdydd i fod yn Brifddinas
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Diwylliant Ewrop yn 2008 o’r gyllideb diwylliant (£1.382 miliwn). O ran y CCNC yr wyf yn gyfrifol
amdanynt, mae Awdurdod Datblygu Cymru wedi cyfrannu £60,000, ac nid yw Bwrdd Croeso Cymru
wedi cyfrannu dim. Canlyniad y gystadleuaeth, pan gaiff ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2003, fydd yn
pennu union lefel cyfraniadau’r dyfodol.

Mentrau Polisi yn Nelyn

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru pa feysydd o’i bolisïau sydd wedi gwella bywydau
trigolion Delyn? (WAQ23891)

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru ei fentrau polisi yn Nelyn? (WAQ23892)

Andrew Davies: Fe’ch cyfeiriaf at fy ateb i WAQ23498 a WAQ23499.

Partneriaethau Twristiaeth Rhanbarthol

Nick Bourne: A wnaiff y Gweinidog gadarnhau y gall y partneriaethau twristiaeth rhanbarthol gadw
unrhyw arian a ddyrannwyd iddynt ac na fyddant wedi’i wario erbyn 31 Mawrth 2003 am bedair
blynedd? (WAQ23913)

Andrew Davies: Mae gan y partneriaethau twristiaeth rhanbarthol gontractau cyllido tair blynedd gyda
Bwrdd Croeso Cymru, yn rhedeg hyd nes 2005-06, er mwyn iddynt roi eu cynlluniau datblygu twristiaeth
lleol ar waith. Mae cyllid Bwrdd Croeso Cymru yn ddibynnol ar gynlluniau busnes y cytunwyd arnynt a
phroffiliau cyllido chwarterol gyda phob un o’r pedair partneriaeth twristiaeth ranbarthol. Gall y
partneriaethau twristiaeth rhanbarthol gario arian drosodd o un flwyddyn i’r llall, ond nid oes unrhyw
sicrwydd y tu hwnt i 2005-06.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cais Caerdydd i fod yn ‘Brifddinas Diwylliant’

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru’r holl gyfraniadau ariannol y mae ei hadran/cyrff
cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad y mae hi’n gyfrifol amdanynt wedi’u rhoi neu’n bwriadu eu rhoi ar
gyfer cynnig Caerdydd i fod yn ‘brifddinas diwylliant’? (WAQ23884)

Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes (Jane Davidson): Daeth unig gyfraniad ariannol
uniongyrchol Llywodraeth y Cynulliad tuag at y gost o ddatblygu cais Caerdydd i fod yn Brifddinas
Diwylliant Ewrop yn 2008 o’r gyllideb diwylliant (£1.382 miliwn). Nid oes yr un o’r CCNC yr wyf yn
gyfrifol amdanynt wedi gwneud cyfraniad ariannol. Nid oes cynlluniau i wneud unrhyw gyfraniadau yn y
dyfodol.

Adran Addysg Prifysgol Abertawe

Alun Cairns: Beth yw cynlluniau’r Gweinidog o ran cefnogi (neu beidio â chefnogi) y bwriad i
drosglwyddo adran addysg prifysgol Abertawe i Athrofa Addysg Uwch Abertawe? (WAQ23889)

Jane Davidson: Yn ‘Ymgeisio yn Uwch’, cyflwynais weledigaeth ar gyfer dyfodol y sector addysg
uwch. Yr wyf yn sicr mai dim ond os bydd y sefydliadau yn mabwysiadu dulliau newydd o gydweithredu
y gallwn gyflawni hyn ac y gallant hwy barhau i fod yn gystadleuol. Nid wyf wedi deddfu pa ddulliau
fyddai’n briodol, ond bûm yn annog sefydliadau i adeiladau ar eu cryfderau. Mater yn llwyr i Brifysgol
Cymru, Abertawe ac Athrofa Addysg Uwch Abertawe, fel sefydliadau annibynnol, yw penderfynu ad-
drefnu eu hadrannau addysg ar ôl asesu cryfderau’r naill sefydliad a’r llall ac anghenion eu cymunedau
lleol.
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Rôl Adran Addysg Prifysgol Abertawe

Alun Cairns: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch pwysigrwydd rôl adran addysg prifysgol
Abertawe ym maes ymchwil er budd y proffesiwn dysgu? (WAQ23890)

Jane Davidson: Mater i Brifysgol Cymru, Abertawe yw ystyried buddiannau rôl ymchwil ei hadran
addysg i’r proffesiwn dysgu, yng ngoleuni’r asesiad annibynnol o ansawdd yr ymchwil a gynhaliwyd yn
2001. Nodaf i Brifysgol Cymru, Abertawe dderbyn gradd 3a am ei hymchwil addysg yn sgîl y gwaith
asesu ymchwil yn 2001.

Lleihau Baich Gwaith Athrawon

Nick Bourne: Pa gamau y mae’r Gweinidog yn bwriadu eu cymryd i leihau baich gwaith athrawon?
(WAQ23907)

Jane Davidson: Fe’ch cyfeiriaf at y datganiad a wneuthum ar 15 Ionawr 2003, pan lofnodais y cytundeb
cenedlaethol ar godi safonau a mynd i’r afael â’r baich gwaith ar ran Llywodraeth y Cynulliad.

Cyllid i Ysgolion i Leihau Baich Gwaith Athrawon

Nick Bourne: A yw’r Gweinidog yn bwriadu rhoi arian i ysgolion i leihau baich gwaith athrawon, fel
sy’n digwydd yn Lloegr? (WAQ23908)

Jane Davidson: Mae Llywodraeth y Cynulliad yn buddsoddi £21 miliwn dros y tair blynedd nesaf ar
gymorth gweinyddol ychwanegol mewn ysgolion. Yr ydym hefyd yn darparu £1.4 miliwn ar gyfer
rhaglen rheoli newid i helpu ysgolion i fabwysiadu arferion gwaith a fydd yn lleihau baich gwaith
athrawon.

Mae’r cyllid hwn yn ychwanegol at y cynnydd o 9.2 y cant, neu £261 miliwn, mewn grant refeniw heb ei
bridiannu yn y setliad refeniw llywodraeth leol a gymeradwywyd gan y Cynulliad ar 29 Ionawr. Yr oedd
y setliad yn caniatáu ar gyfer yr holl bwysau o ran cyflogau a phrisiau a ragwelwyd, gan gynnwys
cyflogau athrawon. Gyda’r 2.9 y cant o gynnydd yng nghyflogau athrawon o fis Ebrill, o’i gymharu â’r 4
y cant a ragdybiwyd yn y setliad refeniw, dylai’r awdurdodau allu cwrdd â’r holl bwysau o ran cyflogau
athrawon o’r cyllid a ddarparwyd, gan adael rhywfaint dros ben. Dylai hyn eu helpu i ymdrin â phwysau
eraill ar eu gwasanaethau dros y flwyddyn i ddod, gan gynnwys y rhai sy’n deillio o’r cytundeb
cenedlaethol ar faich gwaith athrawon.

Dengys y dadansoddiad ystadegol o gyllidebau awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer gwasanaethau
ysgolion yn 2002-03 fod ysgolion yn cael eu cyllido ar y lefel uchaf erioed, gyda’r gwariant a gyllidebir
ar gyfartaledd yng Nghymru, sef £3,777 y disgybl, yn cyfateb i’r gwariant yn Lloegr—mae’n uwch o
beidio â chynnwys Llundain.

Integreiddio Plant ag Anghenion Addysgol Arbennig

Peter Rogers: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar sut y bydd integreiddio plant ag anghenion addysgol
arbennig i addysg prif ffrwd yn effeithio ar y cyllidebau ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ar Ynys
Môn? (WAQ23912)

Jane Davidson: Cryfhaodd Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001 hawliau rhieni i
fynegi eu bod am i’w plentyn gael mynd i ysgol brif ffrwd. Rhaid i awdurdod addysg lleol gytuno i’r cais
hwn oni bai fod yr ysgol yn anaddas i oed, gallu, cymwysterau neu anghenion addysgol arbennig y
plentyn, neu y byddai’r lleoliad yn anghydnaws â darparu addysg effeithlon i’r plant eraill y câi’r plentyn
ei addysgu gyda hwy. Mater i’r awdurdodau lleol yw gwneud y trefniadau cyllido priodol i gynorthwyo
plant ag anghenion addysgol arbennig o’r fath.
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Ysgolion ar Ynys Môn

Peter Rogers: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ddyrannu cyllidebau i ysgolion ar Ynys Môn, a sut y
pennir y dyraniadau? (WAQ23915)

Peter Rogers: A oes unrhyw asesiad wedi cael ei wneud o’r posibilrwydd y cwtogir ar staff mewn
ysgolion ar Ynys Môn, yn dilyn dyraniad eu cyllidebau diweddaraf? (WAQ23916)

Peter Rogers: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar yr effaith y bydd penderfyniad yr awdurdodau
addysg lleol i beidio â gwneud iawn mwyach am y gorwariant ar feysydd megis anghenion addysgol
arbennig yn ei chael ar ysgolion ar Ynys Môn? (WAQ23917)

Jane Davidson: Mater i lywodraeth leol benderfynu arno yng ngoleuni anghenion a blaenoriaethau lleol
yw cyllido ysgolion. Mae awdurdodau lleol yn atebol am eu penderfyniadau i’w hetholwyr a’u hysgolion.
Yr wyf yn disgwyl am wybodaeth am y cyllidebau addysg ac ysgolion a bennwyd ar gyfer 2003-04 gan
Ynys Môn ac awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

Myfyrwyr Aeddfed ar Gyrsiau Gradd Rhan Amser

Peter Rogers: Pa drefniadau sydd wedi’u sefydlu i ariannu myfyrwyr aeddfed ar gyrsiau gradd rhan
amser? (WAQ23934)

Jane Davidson: Gall myfyrwyr rhan amser gydag incwm isel fod yn gymwys i gael grant dysgu’r
Cynulliad. Gallant hefyd wneud cais i’w colegau am gymorth gyda ffioedd hyfforddi ac mae modd iddynt
wneud cais am fenthyciad myfyriwr rhan amser i helpu gyda chostau eu cwrs. Mae’r Cynulliad yn
darparu cyllid (cronfeydd ariannol wrth gefn) i bob sefydliad addysg bellach ac uwch a ariennir yn
gyhoeddus yng Nghymru, i’w galluogi i ddarparu cymorth ariannol dewisol i fyfyrwyr. Caiff myfyrwyr
aeddfed sydd ag anawsterau ariannol eu trin fel grŵp blaenoriaeth i gael cymorth o’r fath. Darperir
cymorth dewisol cyffelyb ledled y Deyrnas Unedig.

Rhieni Unigol sy’n Fyfyrwyr Aeddfed

Peter Rogers: Pa gymorth ychwanegol y gall y Cynulliad ei roi i rieni unigol sy’n fyfyrwyr aeddfed ar
gyrsiau gradd rhan amser? (WAQ23935)

Jane Davidson: Fe’ch cyfeiriaf at fy ateb blaenorol i WAQ23934. Gellir rhoi grant dysgu’r Cynulliad
tuag at gostau gofal plant, a chaiff myfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofal plant hefyd eu trin fel grŵp
blaenoriaeth i gael cymorth o’r gronfa ariannol wrth gefn.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd

Poblogaeth y Wiwer Goch

Glyn Davies: Pa gamau y mae’r Gweinidog wedi’u cymryd i ehangu poblogaeth y wiwer goch yng
Nghymru? (WAQ23523)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 20 Mawrth 2003.

Y Gweinidog dros yr Amgylchedd (Sue Essex): Mae wiwer coch wedi’u cynnwys ar y rhestr o
rywogaethau a chynefinoedd sy’n hollbwysig er mwyn diogelu bioamrywiaeth yng Nghymru (rhestr
adran 74), a lansiwyd gennyf fis Tachwedd y llynedd. Anogir gweithredu ar lefel leol i sicrhau bod y
rhywogaethau hyn yn goroesi. Mae hyn yn cynnwys gweithredu drwy gynlluniau gweithredu lleol ar
fioamrywiaeth a chynllun amaeth-amgylcheddol Tir Gofal. Yn ogystal, mae cynrychiolaeth o blith
swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru ar fforwm wiwer goch Cymru gydlynir gan Gyngor Cefn
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Gwlad Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae’r fforwm yn ystyried ffyrdd o wella a hybu
poblogaeth y gwiwerod coch sy’n weddill. Amddiffynir y rhywogaeth yn llawn hefyd o dan Ddeddf
Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.

Feirws Parapox

Glyn Davies: Ym mha le y cafodd y feirws parapox ei gofnodi ddiwethaf yn y wiwer goch yng
Nghymru? (WAQ23524)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 20 Mawrth 2003.

Sue Essex: Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw gofnodion diweddar am parapox mewn poblogaethau
gwyllt o wiwerod coch yng Nghymru. Fodd bynnag, bu farw rhai gwiwerod coch o’r feirws mewn
arbrawf ailgyflwyno yn y Sŵ Fynydd Gymreig.

Poblogaeth y Wiwer Goch

Glyn Davies: Pa gymorth ariannol sydd wedi cael ei roi i ddiogelu neu ehangu poblogaeth y wiwer goch
yng Nghymru? (WAQ23525)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 20 Mawrth 2003.

Sue Essex: Cynhaliwyd sawl prosiect yn ddiweddar. Cyllidodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru arolygon o
wiwerod coch yn 2001-02 yng Ngwynedd, yn Aberhirnant gyda Menter Coedwigaeth, a Chwm Mynach
gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae prosiect gwiwerod coch Ynys Môn wedi llwyddo i
gynnal poblogaeth y gwiwerod coch ar un safle ar yr ynys. Daeth cyllid oddi wrth Amcan 1, LEADER II,
y dreth tirlenwi, Cyngor Cenedlaethol Eryri, Ymddiriedolaeth Eryri Esme Kirby a Chronfa
Ymddiriedolaeth Tanner. Cyllidodd Menter Coedwigaeth a Chyngor Cefn Gwlad Cymru brosiect i
astudio deinameg gwiwerod coch a llwyd rhwng 1994 a 1999. Mae cynghorau sir Sir Gaerfyrddin a
Cheredigion wedi cyllido arolwg o gynefin y wiwer goch yng nghanolbarth Cymru eleni.

Cais Caerdydd i fod yn ‘Brifddinas Diwylliant’

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru’r holl gyfraniadau ariannol y mae ei hadran/cyrff
cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad y mae hi’n gyfrifol amdanynt wedi’u rhoi neu’n bwriadu eu rhoi ar
gyfer cynnig Caerdydd i fod yn ‘brifddinas diwylliant’? (WAQ23888)

Sue Essex: Daeth unig gyfraniad ariannol uniongyrchol Llywodraeth y Cynulliad tuag at y gost o
ddatblygu cais Caerdydd i fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop yn 2008 o’r gyllideb diwylliant (£1.382
miliwn). Nid yw’r CCNC yr wyf yn gyfrifol amdano wedi gwneud cyfraniad ariannol, ac nid oes ganddo
ychwaith gynlluniau i gyfrannu yn y dyfodol.

Mentrau Polisi yn Nelyn

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru pa feysydd o’i pholisïau sydd wedi gwella bywydau
trigolion Delyn? (WAQ23895)

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru ei mentrau polisi yn Nelyn? (WAQ23896)

Sue Essex: Mae fy nghyfrifoldebau am gynllunio, gwarchod yr amgylchedd, cefn gwlad, trafnidiaeth a
threftadaeth oll yn gwneud cyfraniad pwysig tuag at wella bywydau pobl Delyn. Ymysg yr enghreifftiau
o weithgareddau sydd wedi bod o fudd uniongyrchol i bobl leol mae:

� yn 2003-04, £5.5 miliwn o arian grant trafnidiaeth i alluogi Delyn i fuddsoddi mewn cynlluniau
trafnidiaeth newydd a rhai sy’n bodoli eisoes a phrosiectau Llwybrau Diogel i’r Ysgol, gan gynnwys
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£2.4 miliwn i ddechrau gweithredu Taith, strategaeth fysiau consortiwm trafnidiaeth gogledd Cymru
a £800,000 ar gyfer llwybr arfordirol afon Dyfrdwy.

� yn 2003-04, dros £400,000 o grant gwasanaethau trafnidiaeth lleol i gynorthwyo gwasanaethau
bysiau y mae eu hangen am resymau cymdeithasol;

� cyllid 100 y cant i awdurdodau lleol ac Asiantaeth yr Amgylchedd ar gyfer astudiaethau dichonoldeb
ar gynlluniau lliniaru llifogydd. Ymgymerwyd â thros 400 o astudiaethau o’r fath ledled Cymru, a
chynhaliwyd nifer ohonynt yn Nelyn. Yn ogystal, darperais gymorth ariannol ar ffurf grant
uniongyrchol tuag at godi amddiffynfeydd gwell rhag llifogydd ym Magillt a’r Wyddgrug;

� cymorth i Asiantaeth yr Amgylchedd i wella’r gwasanaethau rhybuddio rhag llifogydd ac i roi
ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ar waith i sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o’r perygl o
lifogydd, yn enwedig lle mae’n effeithio arnynt yn uniongyrchol; a

� chynllun rheoli traethlinau ar gyfer arfordir gogledd Cymru.

Dyfodol Gwarchodfa Biosffer Bro Ddyfi

Mick Bates: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch pryd y rhagwelir y bydd yr adroddiad ar
ddyfodol gwarchodfa biosffer Bro Ddyfi ar gael? (WAQ23897)

Sue Essex: Ni wnaethom unrhyw addewid i gynhyrchu adroddiad ar ddyfodol biosffer Dyfi. Ym mis
Mawrth 2002, argymhellodd DEFRA i Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd
Unedig y dylid cadw biosffer Dyfi fel safle sydd â’r potensial i fodloni’r meini prawf diwygiedig a
fabwysiadwyd gan UNESCO yn 1995. Ar hyn o bryd, yr ydym yn rhoi blaenoriaeth i gwblhau’r gwaith o
ddynodi safleoedd o fewn rhwydwaith cadwraeth natur Natura 2000.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid

Cost Rhedeg Swyddfeydd y Wasg ar gyfer Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad

Nick Bourne: A allai’r Gweinidog ddweud faint yw’r gost o redeg swyddfeydd y wasg ar gyfer y cyrff
cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad y mae’n gyfrifol amdanynt? (WAQ23541)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 20 Mawrth 2003.

Y Gweinidog Cyllid (Edwina Hart): Yr wyf wedi gofyn i Ysgrifennydd y Comisiwn Ffiniau
Llywodraeth Leol i Gymru roi ateb i chi ar fy rhan. Dyma’r ymateb a ddarparwyd ganddo.

Nid oes gan y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru swyddfa i’r wasg. Mae gan y comisiwn staff
o chwech ac mae tri aelod, gan fy nghynnwys i, yn gweithio’n rhan amser. Caiff swyddogaethau
swyddfa’r wasg, lle maent yn berthnasol i’r comisiwn, eu cyflawni gan y staff fel rhan o’r trefniadau
cyffredinol yr ymgymerir â hwy yn ystod pob adolygiad. Bydd gwariant y comisiwn ar osod hysbysiadau
cyhoeddus yn y wasg yn 2002-03 oddeutu £22,500.

Contractau Cysylltiadau Cyhoeddus (CCNC)

Nick Bourne: A wnaiff y Gweinidog gyhoeddi manylion unrhyw gontractau cysylltiadau cyhoeddus y
mae’r cyrff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad y mae’n gyfrifol amdanynt wedi’u harwyddo, ynghyd â
chost flynyddol y contractau hyn? (WAQ23549)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 20 Mawrth 2003.

Edwina Hart: Yr wyf wedi gofyn i Ysgrifennydd y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru roi
ateb i chi ar fy rhan. Dyma’r ymateb a ddarparwyd ganddo.
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Nid yw’r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru wedi ymrwymo i unrhyw gontractau cysylltiadau
cyhoeddus ac ni ragwelaf y bydd y comisiwn yn ymrwymo i unrhyw gontractau o’r fath yn 2003-04.

Y Sefyllfa yn Irac (Effaith ar Lywodraeth Leol)

William Graham: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch effaith y sefyllfa yn Irac ar lywodraeth
leol yng Nghymru? (WAQ23880) [R]

Edwina Hart: Nid wyf wedi cael unrhyw wybodaeth fod y sefyllfa yn Irac yn effeithio ar lywodraeth leol
yng Nghymru.

Cais Caerdydd i fod yn ‘Brifddinas Diwylliant’

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru’r holl gyfraniadau ariannol y mae ei hadran/cyrff
cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad y mae hi’n gyfrifol amdanynt wedi’u rhoi neu’n bwriadu eu rhoi ar
gyfer cynnig Caerdydd i fod yn ‘brifddinas diwylliant’? (WAQ23887)

Edwina Hart: Daeth unig gyfraniad ariannol uniongyrchol Llywodraeth y Cynulliad tuag at y gost o
ddatblygu cais Caerdydd i fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop yn 2008 o’r gyllideb diwylliant (£1.382
miliwn). Nid wyf yn gyfrifol am unrhyw CCNC.

Mentrau Polisi yn Nelyn

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru pa feysydd o’i pholisïau sydd wedi gwella bywydau
trigolion Delyn? (WAQ23893)

Alison Halford: A wnaiff y Gweinidog restru ei mentrau polisi yn Nelyn? (WAQ23894)

Edwina Hart: Mae polisïau Llywodraeth y Cynulliad ar adfywio cymunedol, tai, llywodraeth leol,
gostwng troseddu a mynd i’r afael â cham-drin cyffuriau o fudd i bob rhan o Gymru. Er enghraifft, mae’r
rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn mynd i’r afael â thlodi ac anfantais gymdeithasol yn yr ardaloedd
mwyaf difreintiedig ar draws Delyn. Hyd yma, mae £512,033 wedi ei ddyrannu i fod o gymorth wrth roi’r
rhaglen ar waith ledled yr ardal. Mae’r Cynulliad wedi darparu cyllid ar gyfer teledu cylch cyfyng ac ar
gyfer y rhaglen diogelwch yn y gymuned, Cartrefi Mwy Diogel.

Rhaglen y Gronfa Adfywio Lleol

Dafydd Wigley: A wnaiff y Gweinidog egluro paham y bu oedi ar ran y Cynulliad, ers Medi 2002, gyda
chadarnhad o raglen y gronfa adfywio lleol a thrwy hyn wedi dal yn ôl ceisiadau pwysig i gymunedau
lleol, o gronfa Amcan 1, megis cais Tafarn y Fic, Llithfaen? (WAQ23910) [W]

Edwina Hart: Caiff y dyraniadau dangosol ar gyfer cyllid cyfatebol awdurdodau lleol o’r gronfa adfywio
lleol eu cadarnhau bob blwyddyn ar sail rhaglen dreigl. Cafodd y dyraniadau sy’n seiliedig ar fformiwla
ar gyfer 2002-03 hyd at 2004-05 eu cadarnhau ym mis Mai 2002. Ar 19 Mawrth 2003, fe’u
huwchraddiwyd a’u hestyn tan 2005-06.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Canslo Apwyntiadau

David Davies: Sawl apwyntiad ar gyfer llawfeddygaeth neu ymgynghoriad a ganslwyd yn Ysbyty Nevill
Hall ac Ysbyty Brenhinol Gwent dros y deufis diwethaf? (WAQ22496)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 12 Chwefror 2003.
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Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Jane Hutt): Rhwng 31 Rhagfyr 2002 a 3
Mawrth 2003, canslwyd 139 o lawdriniaethau gan Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent ar y
diwrnod yr oeddynt i fod i gael eu cynnal. Adroddir y ffigurau i’r Cynulliad gan ymddiriedolaethau ar
hyn o bryd yn hytrach nag ysbytai. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wrthi’n treialu system gasglu
newydd ar hyn o bryd a fydd yn cofnodi rheswm canslo pob apwyntiad, gan gynnwys canslo gan y claf.
Dengys dadansoddiad cynnar mai cleifion sy’n gyfrifol am ymron i hanner yr holl ganslo.

Gwelyau yn y GIG yng Nghymru

David Davies: Faint o welyau a oedd yn y GIG yng Nghymru ym mhob un o’r pedair blynedd diwethaf?
(WAQ23153)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 11 Mawrth 2003.

Jane Hutt: Erbyn hyn gallaf ddarparu’r wybodaeth yr oeddech yn ei cheisio. Rhoddir yr wybodaeth yn y
tabl isod. Mae’r gostyngiad drwyddo draw yn dangos llwyddiant y polisïau i leihau, er enghraifft, nifer y
gwelyau ar gyfer iechyd meddwl ac anabledd dysgu.

Nifer y gwelyau ar gael bob dydd ar gyfartaledd (a)

Wardiau 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02
Aciwt llawfeddygol 3,346 3,306 3,240 3,203
Aciwt meddygol 4,264 4,391 4,634 4,807
Aciwt arall 1,469 1,463 1,440 1,408
Cyfanswm aciwt 9,078 9,160 9,314 9,419
Meddygaeth geriatrig (b) 2,044 2,009 1,806 1,660
Mamolaeth 654 627 602 604
Salwch meddwl 2,555 2,504 2,456 2,408
Anableddau dysgu 566 423 386 344
Cyfanswm gwelyau 14,897 14,723 14,564 14,434

(a) Yn cael eu defnyddio ac yn segur.
(b) Gellir priodoli peth o’r gostyngiad hwn i’r ffaith fod rhai o’r gwelyau hyn wedi cael eu

hailddosbarthu i’r sector aciwt meddygol.

Bwydo ar y Fron

David Davies: Beth yw’r ystadegau diweddaraf o ran y lefel o fwydo ar y fron yng Nghymru?
(WAQ23901)

Jane Hutt: Dangosai gwaith a wnaed gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar fwydo babanod yn 1995 (yr
Adran Iechyd, 1995) fod mwy na 80 y cant o fenywod o’r grwpiau cymdeithasol nad ydynt yn weithwyr
llaw yn dechrau bwydo ar y fron o’i gymharu â 60 y cant o fenywod mewn grwpiau cymdeithasol gwaith
llaw. Er mai ffigurau Cymru a Lloegr heb eu dadgyfuno yw’r rhain, mae rhywfaint o dystiolaeth i
awgrymu bod canran y menywod a ddechreuodd bwydo ar y fron yng Nghymru yn is na chyfartaledd y
DU. Byddwn yn penodi cydlynydd bwydo ar y fron i Gymru gyfan cyn bo hir. Disgwyliwn y bydd casglu
ystadegau ar sail Cymru gyfan yn un o dasgau’r cydlynydd.

Bydwragedd sy’n Gweithio

David Davies: Faint o fydwragedd sydd wedi gweithio yng Nghymru mewn a) practis preifat a b) y GIG,
ym mhob un o’r 10 mlynedd diwethaf? (WAQ23902)
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Jane Hutt: Rhoddir gwybodaeth am y bydwragedd a gyflogir yn uniongyrchol gan y GIG yn y tabl isod.
Nid oes data dibynadwy ar gael am y cyfnod cyn 1996. Ni chesglir gwybodaeth yn ganolog am
fydwragedd sy’n gweithio yn y sector preifat yng Nghymru.

Staff GIG mewn swydd ar 30 Medi
Bydwragedd cofrestredig (a)

Nifer CAC (b)
1996 1,225 979.2
1997 1,326 1,067.4
1998 1,320 1,049.2
1999 1,438 1,075.0
2000 1,485 1,041.3
2001 1,604 1,129.9
Ffynhonnell: Cyfrifiad Staff Blynyddol y GIG

(a) Heb fod yn cynnwys rheolwyr adrannau mamolaeth.
(b) Cyfwerth ag amser cyflawn.

Darparwyr Chwarae Mynediad Agored

Peter Rogers: Pa sicrwydd y gall y Gweinidog ei roi i mi fod y rhai sy’n darparu chwarae mynediad
agored yn cael eu cynrychioli’n gyfartal ar y panelau partneriaeth plant a phobl ifanc, ac ym mha ffordd y
caiff y gynrychiolaeth honno ei hannog? (WAQ23903)

Peter Rogers: Pa sicrwydd y gall y Gweinidog ei roi i mi fod y rhai sy’n darparu chwarae mynediad
agored yn cael eu cynrychioli’n gyfartal mewn perthynas â’r cynllun ariannu Cymorth ac ym mha ffordd
y caiff y gynrychiolaeth honno ei hannog? (WAQ23904)

Jane Hutt: Mae’r canllawiau cynllunio ar gyfer fframweithiau plant a phobl ifanc yn rhoi cyngor ynglŷn
â chynrychiolaeth o’r sectorau statudol a gwirfoddol ar draws amryw feysydd, gan gynnwys diwylliant,
hamdden, chwaraeon a mwynderau. Yng ngoleuni’r canllawiau hyn, mater i benderfynu’n lleol yw union
gyfansoddiad pob partneriaeth fframwaith leol.

Mae’n ofynnol i’r holl bartneriaethau fframwaith plant a phobl ifanc gyflwyno cynlluniau ar draws saith
thema Cymorth. Ar gyfer 2003-04, comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru aseswyr annibynnol i
asesu’r cynlluniau. Archwiliasant y cynlluniau i sicrhau bod y cynigion wedi eu rhannu’n deg ar draws yr
holl themâu a phob grŵp oedran. Mae chwarae, hamdden a chyfoethogi yn un o themâu Cymorth, ac mae
chwarae mynediad agored yn un o elfennau gofynnol y rhwydweithiau o ganolfannau integredig.

Cartrefi Gofal (Cyfrifon Dyledus)

Peter Rogers: Beth sy’n arferol i gynghorau sir ledled Cymru ei wneud o ran setlo cyfrifon dyledus gyda
chartrefi gofal preifat? (WAQ23905)

Peter Rogers: Beth sy’n arferol i gynghorau sir ledled Cymru ei wneud o ran setlo cyfrifon dyledus gyda
chartrefi gofal sy’n cael eu rhedeg gan y cynghorau? (WAQ23906)

Jane Hutt: Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth am arferion safonol. Mater i’r cynghorau sir a’r
cynghorau bwrdeistref sirol yw hwn.

Llawdriniaethau Tynnu Tonsiliau ac Adenoidau

Geraint Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y sefyllfa ddiweddaraf o ran darparu
llawdriniaethau tynnu tonsiliau ac adenoidau? (WAQ23938)
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Jane Hutt: Erbyn hyn, mae llawfeddygon clust, trwyn a gwddf, gan weithio gyda Llywodraeth Cynulliad
Cymru, wedi canfod set o offer untro sydd o’r ansawdd priodol i alluogi llawdriniaethau i ailddechrau. Bu
rhywfaint o oedi annisgwyl oherwydd problemau gweithgynhyrchu, ond disgwyliwn i’r rhain gael eu
datrys o fewn wythnosau. Dylid gallu bwrw ymlaen yn awr i leihau’r rhestrau aros.

Cwestiynau i’r Trefnydd

Hiliaeth yng Ngogledd Cymru

Peter Rogers: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar yr hyn y mae’n ei wneud i fynd i’r afael â hiliaeth
yng ngogledd Cymru? (WAQ23495)

Peter Rogers: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ba gamau pellach sydd eu hangen i fynd i’r afael â
hiliaeth yng ngogledd Cymru? (WAQ23496)

Ateb terfynol yn dilyn yr atebion dros dro a roddwyd ar 18 Mawrth 2003.

Y Trefnydd (Carwyn Jones): Y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â
hiliaeth ym mha le bynnag y mae’n amlygu ei hun yng Nghymru. Yr wyf yn y broses o ddarparu cyllid i
Rwydwaith Cydraddoldeb Hiliol Gogledd Cymru er mwyn iddynt gyflogi rheolwr cydraddoldeb hiliol.
Mae’r cyllid wedi ei fwriadu i’w helpu i fynd ymlaen â’u gwaith o sicrhau cydraddoldeb hiliol yng
ngogledd Cymru.

Yn ogystal, byddwn yn gweithio gyda’r awdurdodau priodol yn y sector cyhoeddus i ganfod i ba raddau y
maent yn hyrwyddo dyletswydd eu rhanddeiliaid i rwystro gwahaniaethu ar sail hil ac i hyrwyddo
cysylltiadau hiliol da rhwng pobl o gefndiroedd gwahanol.


