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Cwestiwn i’r Prif Weinidog

Cytundeb Partneriaeth

Cynog Dafis: A wnaethpwyd unrhyw newidiadau i’r ymrwymiadau a nodwyd yn y cytundeb partneriaeth
a gyhoeddwyd ar 6 Hydref 2000? (WAQ21538) [W]

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 31 Rhagfyr 2002.

Y Prif Weinidog (Rhodri Morgan): Ar 27 Ionawr 2003, ystyriodd y Cabinet ei gynnydd o ran
gweithredu’r cytundeb partneriaeth. Daeth i’r casgliad y cyflawnwyd, neu ein bod yn y broses o gyflawni,
pob un ond dau o’r ymrwymiadau yn y cytundeb partneriaeth. Nodwyd dau achos lle’r oedd Llywodraeth
Cynulliad Cymru wedi cytuno i gymryd camau gwahanol i’r rhai a nodwyd yn y cytundeb gwreiddiol.

Yn dilyn tystiolaeth ar beryglon pobl yn cysylltu â phlant ar y rhyngrwyd, penderfynodd y Llywodraeth i
beidio â rhoi cyfeiriad e-bost i bob disgybl a sicrhau yn hytrach bod gan bob disgybl fynediad i’r
rhyngrwyd.

Mae Llywodraeth y Cynulliad o’r farn y bu’n rhaid newid rôl y byrddau iechyd lleol a chael gwared â’r
awdurdodau iechyd er mwyn sicrhau sefydlogrwydd gwasanaeth iechyd Cymru yn y tymor hir. Mae’r
camau hyn yn newid ein hymrwymiad i ddarparu sefydlogrwydd ar unwaith i’r gwasanaeth iechyd, fel y
nodwyd yn y cytundeb partneriaeth.

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

System Technoleg Gwybodaeth y Polisi Amaethyddol Cyffredin

Rhodri Glyn Thomas: A wnaiff y Gweinidog gadarnhau bod system technoleg gwybodaeth y polisi
amaethyddol cyffredin—CAPIT—yn seiliedig ar broses sganio? (WAQ22750)

Rhodri Glyn Thomas: Pa dargedau amser a gyflawnwyd mewn gwirionedd o ran darparu a rhoi ar waith
y cynlluniau o dan y system CAPIT? (WAQ22751)

Rhodri Glyn Thomas: Beth yw’r targedau amser ar hyn o bryd ar gyfer darparu a rhoi ar waith y
cynlluniau o dan y system CAPIT, a beth yw’r gost a ragwelir? (WAQ22752)

Rhodri Glyn Thomas: Pa gymalau cosb sydd yn y cytundebau os bydd y rhai a gontractiwyd i reoli
taliadau o dan y system CAPIT yn methu â chadw at y terfynau amser a bennwyd a pha gamau sydd
wedi’u cymryd yn hyn o beth? (WAQ22753)

Rhodri Glyn Thomas: A ystyriwyd defnyddio hen system dalu cynlluniau’r polisi amaethyddol
cyffredin pan sylweddolwyd gyntaf y gallai taliadau i ffermwyr fod yn hwyr? (WAQ22754)

Rhodri Glyn Thomas: Pa ychwanegiadau a wnaed i’r contract gwreiddiol o ran rheoli taliadau o dan y
system CAPIT a sut y mae’r rhain wedi effeithio ar newidiadau i feichiau gwaith a chostau, gan gynnwys
posibilrwydd ychwanegu cynlluniau newydd? (WAQ22755)

Rhodri Glyn Thomas: Ymhob achos lle bu oedi neu anghysondeb rhwng y targedau amser a ragwelwyd
a’r graddfeydd amser gwirioneddol wrth reoli taliadau o dan y system CAPIT, pa resymau a roddir dros
yr oedi? (WAQ22756)
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Rhodri Glyn Thomas: Pa dargedau amser a bennwyd ar gyfer darparu a rhoi ar waith pob cynllun
amaethyddol o dan y system CAPIT, a beth oedd rhagamcan cost y contract(au) pan wnaethpwyd y
cytundeb gwreiddiol? (WAQ22757)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 5 Mawrth 2003.

Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor (Michael
German): Ymrwymais i ysgrifennu atoch i ateb eich cwestiynau diweddar. Ni ellir ateb y cwestiynau a
godwyd gennych yn foddhaol ond trwy roi ateb gweddol hir.

Sganio
Mae’r broses o gipio gwybodaeth is-adran rheoli’r polisi amaethyddol cyffredin yn defnyddio technoleg
sganio. Mae’r dechnoleg hon yn cael ei defnyddio i gipio delweddau electronig o eitemau megis
hawliadau, ffurflenni a gohebiaeth. Caiff y delweddau hyn eu storio mewn system electronig ar gyfer
rheoli dogfennau sydd ar gael i swyddogion y Cynulliad edrych arni. Caiff y dechnoleg sganio, ynghyd â
chydrannau meddalwedd eraill, hefyd ei defnyddio i dynnu data o ffurflenni hawliadau i’w defnyddio
ymhellach yn y broses dilysu hawliadau. Defnyddir cymysgedd o brosesau adnabod nodau gweledol ac
adnabod nodau yn ddeallus.

Cynlluniau
Cwblheir y gwaith o weithredu cynlluniau o dan system CAPIT gam wrth gam. Yn wreiddiol, aeth y
system gyffredinol yn fyw ar 15 Mai 2002 ac mae gwahanol elfennau o’r cynlluniau a’r mesurau rheoli
wedi dechrau gweithredu ers hynny. Mae Atodiad 1 yn rhoi dadansoddiad manwl o’r hyn a gyflawnwyd
hyd yn hyn. Yng nghyd-destun yr hyn sydd wedi ei gyflawni hyd yn hyn, buom yn defnyddio’r hen
system UNIX i ymgymryd â rhai elfennau o brosesu’r cynllun, er mwyn lleihau’r peryglon oedd yn
gysylltiedig â thaliadau oedd ar fin digwydd. Ni fu hynny’n bosibl ymhob achos, ond fe’i gwnaethpwyd,
er enghraifft, ar gyfer taliadau’r cynllun premiwm blynyddol defaid (o’i gymharu â mesurau rheoli) yn
2002.

Dangosir y dyddiadau arfaethedig ar gyfer rhoi gweddill y cynllun ar waith yn Atodiad 2. Fel y gwelwch,
mae’r rhain yn mynd â ni ymlaen at ddechrau 2004.

Costau
Mae’r system CAPIT yn rhan o raglen cyd-fenter gwasanaethau’r Llywodraeth yng Nghymru sy’n cael ei
hariannu 75 y cant gan gyllideb buddsoddi i arbed arian y Trysorlys. Cyfanswm y gyllideb ar gyfer
JIGSAW (sy’n cynnwys nifer o ffrydiau gwaith eraill nad ydynt yn ymwneud â TG) yw £15.9 miliwn. O
fewn hynny, amcangyfrifir mai £11.7 miliwn yw’r gost o ddarparu’r systemau TG newydd (h.y. CAPIT
a’r system wybodaeth ddaearyddol gysylltiedig ar gyfer gweinyddu integredig a system rheoli). Mae hyn
yn cymharu ag amcangyfrif o £11.05 miliwn ym mis Chwefror 2001.

Ers dechrau prosiect CAPIT, mae nifer o ddigwyddiadau neu ddatblygiadau polisi wedi ein harwain i
orfod ailfeddwl, ail-drefnu camau’r gwaith ac ailgostio’r prosiect. Mewn rhai achosion mae’r rhain wedi
arwain at ychwanegiadau at y contract a cheisiadau am newidiadau. Dyma’r prif rai:

•  oedi gyda data digidol y system wybodaeth ddaearyddol (yn dilyn clwy’r traed a’r genau) yn gofyn
am ailweithio cydrannau technegol ac ymarferoldeb ychwanegol £100,000 (swm wrth gefn yn y
rhaglen);

•  adolygu’r ateb sganio technegol er mwyn darparu rhagor o hyblygrwydd busnes £70,000 (swm wrth
gefn yn y rhaglen); a

•  gweithredu’r cynlluniau cosbi traws-fuchol tua £250,000 (y tu allan i’r rhaglen).

Yn y blynyddoedd i ddod, yn anochel bydd gofyn am newidiadau i addasu’r system ar gyfer cynlluniau
newydd a/neu newidiadau i rai presennol. Caiff y goblygiadau ar gyfer y system CAPIT eu costio fel rhan
o’r broses achos busnes arferol ar gyfer unrhyw newid sylweddol.



4

Y contract
Mae cymalau yn y contract sy’n pennu cyfrifoldebau’r ddwy ochr. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn
mwynhau cydberthnasau da gyda’r sefydliadau y mae’n gweithio mewn partneriaeth â hwy, sy’n
cynorthwyo i ddarparu’r systemau hyn. Cafwyd cydweithrediad helaeth drwy gydol yr amser ac mae’r
contractwyr wedi gwneud llawer i ddarparu adnoddau ychwanegol naill ai’n ddi-dâl neu ar gyfraddau is
i’n cynorthwyo drwy gyfnodau anodd. Nid wyf yn credu y byddai o unrhyw fudd i ni drafod cymalau
cosb neu weithredu i orfodi darpariaethau’r contract.

Y terfynau amser arfaethedig a gwirioneddol
Fel gydag unrhyw brosiect mawr, mae ffactorau annisgwyl wedi arwain at oedi. Mae rhai ohonynt yn
faterion busnes, mae rhai yn ymwneud â’r prosiect ei hun, tra y gyrrir eraill o’r tu allan. Amlinellir y prif
rai yn Atodiad 3.

Gobeithiaf y bydd hyn yn ateb eich cwestiynau.

ATODIAD 1
Rhif Disgrifiad Carreg Filltir

Cam Gwirioneddol
1. 1. Elfen I

System Generig
Meddalwedd Cynhyrchu wedi’i Gomisiynu
Uned Sganio Weithredol
System Rheoli Dogfennau Weithredol (DMS)
Peiriant DMS/Rheolau integredig
Derbyn IACS & CD(W)

Cam 2 15/05/02

2. 2. Elfen Swyddogaethol II
•  CDW i ddilysu Busnes
•  Diwygio Cais Rhan 1
•  Diwygio Cais Rhan 2

Cam 2 26/06/02

3. Elfen Swyddogaethol III
•  Derbyn Cwotâu SC (Trosglwyddo a

Phrydlesu)

Cam 2, 18/07/02

4. Elfen Swyddogaethol V
•  Derbyn SCPS
•  Diwygio Cais Rhan 4
•  Cynnal Timau Defnyddwyr
•  Cynnal Statws Cwsmeriaid

Cam 2 03/09/02

5. Elfen Swyddogaethol VI
•  Rhyngwyneb cronfa ddata unedau da byw

canolog â’r system a etifeddwyd
•  Mewnforio manylion cyfeiriadau

cwsmeriaid wedi’u ‘glanhau’
•  Newid Diwygio Cais i gynnwys

‘Camgymeriad Sganio’ fel rheswm.

Cam 2 12/09/02

6. Elfen Swyddogaethol VII
•  Dilysu IACS—pob set o reolau
•  Cwotâu SC:
•  Rheolau dilysu (Trosglwyddo a Phrydlesu)
•  Newidiadau i’r llythyrau Hysbysu
•  Ailfewnforio’r data cychwynnol
•  Mewnforio data hanesyddol
•  Newidiadau i lefelau hyder Sganio SCPS
•  Newidiadau i drachywiredd y cyfrifo
•  Newid Diwygio Cais i:
•  Cyfyngu’r maes i 2 le degol

Cam 2 30/09/02
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Rhif Disgrifiad Carreg Filltir
Cam Gwirioneddol

•  Caniatáu dileu amryw haeriadau
•  Mewnforio canlyniadau Risg Tir
•  Mewnforio data Risg Gwartheg

7. Elfen Swyddogaethol VIII rhan 1
•  Newidiadau i reolau Dilysu Cwotâu SC

(Trosglwyddo a Phrydlesu)
•  Newid i’r sganio i ganiatáu seroau ar

ffurflenni Cwotâu SC er mwyn ymdrin â
gwall argraffu

Cam 2 10/10/02

8. Elfen Swyddogaethol VIII rhan 2
Newid Diwygio Cais i:
•  Gynnwys cyfansymiau
•  Newid y rhesymau dros newid
•  Sgript newydd ar gyfer meysydd Dyblygu

/ Tir Pori a Rennir
•  Matrics adrodd CEE a rhyngwynebau

cysylltiol
•  Rheolau busnes CD(W) o fewn IACS a

newidiadau i ddilyniant setiau rheolau
IACS.

•  Sgript newydd i Hyrwyddo Cais CD(W)
•  Cwotâu Llaw
•  Newidiadau i reolau Cwotâu SC i wneud

gwiriad derbynneb yn erbyn y prif
gyfeiriad fferm

•  Archwiliadau Tir
•  Newid data cyfeiriadau a lanhawyd o

lythrennau cymysg i briflythrennau
•  Ailfewnforio codau cnydau a chymhwyster
•  Ysgrifennu newydd i glirio manylion

BACS cwsmeriaid i lawr

Cam 2 16/10/02

9. Elfen Swyddogaethol IX rhan 1
•  Newidiadau i sgript hyrwyddo CD(W)
•  Rhyngwyneb newydd y mae modd ei

ailddefnyddio i fewnforio manylion BACS
cwsmeriaid

•  Newidiadau i drachywiredd y cyfrifo o
fewn IACS

Cam 2 31/10/02

10. Elfen Swyddogaethol IX rhan 2
•  Cynnwys data BSPS o fewn rhyngwyneb

CLUdB
•  Rheoli Hawliadau (hanes hawliadau) rhan

1:
•  Edrych ar hawliad Cwota SC
•  Newid Diwygio Cais i gynnwys

Cyfansymiau Tir Âr
•  Newid i Ddilysu IACS i gynnwys rheolau

FM(W)

Cam 2 18/11/02

11. Elfen Swyddogaethol X
•  Prif ddilysu EPS
•  Bwrw ymlaen â Newidiadau Data Hapgael
•  Newidiadau i Gwotâu SC (cr120)
•  Newidiadau Diwygio Cais i CD(W)

Cam 2
12/02
wedi’i fewnosod
wedi’i fewnosod
wedi’i fewnosod
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Rhif Disgrifiad Carreg Filltir
Cam Gwirioneddol

12. Elfen Swyddogaethol XI
•  Pennu’r Llif Gwaith Taliadau
•  Gwiriadau Awdurdodi a Rheoli
•  FM(W)
•  Meysydd Dyblygu a gosod newidiadau yn

erbyn Data Hapgael
•  Prosesu Ceisiadau DEFRA
•  Syllwr GIS

Cam 2
20/2/03
20/2/03
30/01/03
wedi’i fewnosod

20/2/03
I’w benderfynu

13. Dilysu SCPS 2002 Rhan 1 (Setiau rheolau 1-
5)

07/02/03

14. Achosion Trawsffiniol IACS 20/2/03

ATODIAD 2
Dyddiad
Rhyddhau
Targed

Dyddiad
Busnes
Targed

Maes

27-Chwe-03 06-Chwe-03 Sgorio Risg Buchol a dethol Archwiliadau
20-Chwe-03 06-Chwe-03 Sganio EPS LDW, Derbyn
20-Chwe-03 06-Chwe-03 Dilysu AAPS 2002
20-Chwe-03 10-Chwe-03 Mewnforio data dethol Risg Defeidiog
21-Chwe-03 31-Ion-03 IACS 2003—Detholiad profi cychwynnol
27-Chwe-03 06-Chwe-03 Mewnforio Detholiadau Buchol
27-Chwe-03 13-Chwe-03 Ystadegau -IACS 2002

27-Chwe-03 15-Chwe-03 Diwygio Manylion Cwsmeriaid (yn cynnwys Newidiadau BACS)
27-Chwe-03 15-Chwe-03 Dilysu EPS LDW Rhan 1 a 2

Tynnu EPS ac LD(W) allan, cywirdeb Data LDW, dyrannu grwpiau stocio
27-Chwe-03 20-Chwe-03 Rhyngwynebau tagiau clust (CETD & CTS ar gyfer Dilysu SCPS)
27-Chwe-03 20-Chwe-03 Dilysu SCPS 2002 Rhan 2 ( Setiau rheolau 6-14 sy’n cynnwys Tagiau

clust) a thynnu’n ôl
27-Chwe-03 28-Chwe-03 Symud dyledion hanesyddol i mewn i’r Matrics
27-Chwe-03 28-Chwe-03 Dyledion a etifeddwyd
06-Maw-03 10-Chwe-03 Cofnodi Archwiliadau Defeidiog
06-Maw-03 20-Chwe-03 Mewnforio ac allforio CLUdB—gofynnol ar gyfer SCPS
06-Maw-03 20-Chwe-03 Dilysu SCPS 2002 sy’n Weddill
06-Maw-03 28-Chwe-03 Diwygio Cais Edrych ar yr Uned Da Byw
07-Maw-03 15-Maw-03 Dilysu EPS 2002 (Safonol ac wedi’i Symleiddio) Rhan 3

Gosod cyfernodau, dibyniaeth ar y cynllun, gwirio am 6 LD(W),
Ceisiadau CTS, priodoli grwpiau stocio, cymharu grwpiau stocio,
arwynebedd porthiant EPS

13-Maw-03 15-Chwe-03 Rolau Defnyddwyr Newdd (SCPS)
13-Maw-03 28-Chwe-03 Diwygio Cais Edrych ar y Taliadau
13-Maw-03 28-Chwe-03 Taliadau SCPS 2002 (rhagdaliad)
13-Maw-03 28-Chwe-03 Rhyngwyneb DBES—cydredeg â SCPS a 1-2 wythnos

10/02/03—Dechreuwyd dadansoddi
13-Maw-03 15-Maw-03 Rheoli hawliadau—Traws Fuchod
14-Maw-03 15-Chwe-03 IACS 2003—Detholiad terfynol. Swmp ddetholiad cyntaf at yr argraffwyr
15-Maw-03 15-Maw-03 Data Buchol hapgael (hawliwyd / heb ei hawlio)

Cyflawnwyd adeg yr archwiliad.
19-Maw-03 19-Maw-03 Ystadegau da byw
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19-Maw-03 15-Meh-03 Cwblhau CD
20-Maw-03 26-Chwe-03 Cwotâu SC—Y Gronfa Genedlaethol (Derbyn)
21-Maw-03 15-Maw-03 Dilysu EPS 2002 (Safonol ac wedi’i Symleiddio) Rhan 4

Cyfeirio LD(W) at MST am arwynebedd porthiant
27-Maw-03 15-Maw-03 Cosbau Traws Fuchol (yn cynnwys ystadegau cymorth Da Byw fel rhan

o’r dadansoddiad)
27-Maw-03 30-Maw-03 FMW Rhan 1 2003 (Derbyn)
27-Maw-03 17-Ebr-03 IACS 2003 Derbyn
01-Ebr-03 15-Maw-03 Dilysu EPS 2002 sy’n weddill (Safonol ac wedi’i Symleiddio) Rhan 5

Cyfrifo trwch stoc, cyfrif uwch na chosbau a ddatganwyd
02-Ebr-03 13-Maw-03 Sieciau sydd wedi Darfod ac wedi’u Canslo
03-Ebr-03 30-Maw-03 Taliadau SCPS 2002 (Gweddill)
17-Ebr-03 27-Chwe-03 Cwotâu SC—Y Gronfa Genedlaethol (Cymhwyster)
22-Ebr-03 30-Ebr-03 Taliadau EPS (Safonol ac wedi’u Symleiddio)

08-Mai-03 17-Ebr-03 Dilysu IACS 2003
05-Meh-03 28-Chwe-03 Cwotâu SC—Y Gronfa Genedlaethol (Dyrannu)
06-Meh-03 30-Maw-03 Dyledion CAPIT a gwerthoedd sero
06-Meh-03 30-Ebr-03 Cwotâu SAPS 2004 –Y Gronfa Genedlaethol
06-Meh-03 15-Meh-03 Cwotâu SC 2003 (Trosglwyddo a Phrydlesu)
26-Meh-03 30-Meh-03 SAPS 2003 Derbyn
08-Gor-03 30-Maw-03 Taliadau ex-gratia (yn cynnwys dyledion)
08-Gor-03 30-Maw-03 Dilysu AAPS 2003
08-Gor-03 31-Mai-03 Cwotâu SC—Adfachu
08-Gor-03 31-Awst-03 Cwotâu SAPS 2004 (Trosglwyddo a Phrydlesu) Sganio a Derbyn
08-Gor-03 01-Ion-04 Taliadau ad hoc (yn cynnwys dyledion)
29-Awst-03 31-Gor-03 Dilysu SAPS 2003
29-Awst-03 31-Awst-03 Dilysu Tir Mynydd 2004
29-Awst-03 31-Awst-03 Dilysu Cwotâu SAPS 2004 (T&Ph)
25-Medi-03 30-Medi-03 Taliadau SAPS 2003

25-Medi-03 15-Hyd-03 Taliadau AAPS 2003
? 30-Maw-03 Dethol Risg Rhanbarthol
? 15-Meh-03 Dilysu BACS
? 30-Meh-03 Ailddilysu dros nos (IACS o/s rhif 15)
? 30-Tach-03 Rolau Defnyddwyr Newydd—Ateb Tymor Hir
? Anhysbys Gofyn am Ffurflen Gais
? Anhysbys X400 newydd ar gyfer rhyngwynebau allanol
?? 30-Meh-3 Dilysu tymor hir CD(W)
Gwnaed yn
2002

20-Chwe-03 Archwiliadau Buchod Cofnod y Cwsmer

Q1 2004 15-Medi-03 Ystadegau Ardal Sylfaen 2003 rhan 2
Q1 2004 31-Ion-04 Taliadau Tir Mynydd 2004
Q1 2005 15-Rhag-03 Ystadegau Ardal Sylfaen 2003 rhan 3
Q3/Q4 15-Awst-03 Ystadegau Ardal Sylfaen 2003 rhan 1

(IACS o/s rhif 14)
Q3/Q4 31-Hyd-03 Cwotâu SAPS 2004—Adfachu
Q3/Q4 30-Tach-03 Sganio a Derbyn a Dilysu BSPS 2004 rhan 1 gan gynnwys rhyngwyneb

CETD
Q3/Q4 31-Ion-04 Dilysu BSPS 2004 (Ffrancio Pasport Gwartheg)
Q3/Q4 31-Ion-04 Dilysu BSPS 2004 sy’n weddill
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Q3/Q4 30-Medi-04 Taliadau BSPS 2004 (Rhagdaliad)
Q3/Q4 ‘2004’ Cynnal rheolau’r cynllun
Q3/Q4 Anhysbys Cynnal data cyfeirio

30-Maw-03 Risg Tir 2003
30-Ebr-03 Detholiad ffurflenni SCPS 2003
01-Mai-03 Cofnodi Archwiliadau Tir
30-Meh-03 Anfon Datganiadau Da Byw (LDW) Detholiad Ffurflenni (1-3)
30-Meh-03 Sganio a Derbyn SCPS 2003
30-Meh-03 Detholiadau Risg Buchol 2003
07-Gor-03 Dilysu SCPS 2003 yn cynnwys DBES
31-Gor-03 Mewnforio data SAPS a etifeddwyd
31-Gor-03 Sganio a Derbyn LDW 2003 a Dilysu
31-Awst-03 Anfon Datganiadau Da Byw (LDW) Detholiad Ffurflenni (4)
30-Medi-03 Rhagdaliad SCPS 2003
30-Medi-03 Detholiad Ffurflenni SAPS 2004
30-Medi-03 Detholiad Ffurflenni BSPS 2004
31-Hyd-03 Detholiad Ffurflenni LDW Rhan 5
30-Tach-03 Sganio a Derbyn SAPS 2004
31-Rhag-03 Detholiad Ffurflenni LDW Rhan 6
01-Ion-04 Sgriniau hanes Data Hanesyddol a Etifeddwyd
01-Ion-04 System cofnodi a phrosesu ceisiadau Strycnin
01-Ion-04 Dethol Risg Defeidiog a Chofnodi Archwiliadau 2004
01-Ion-04 Cynlluniau amaeth-amgylcheddol 2004
31-Ion-04 EPS 2003 Dilysu Llawn
28-Chwe-04 Risg Tir 2004
Anhysbys Cynllun Premiwm Buchod Godro

Ceisiadau Newid Q1/Q2

ATODIAD 3
Digwyddiad Effaith
Clwy’r Traed a’r Genau—
2001

Defnyddwyr busnes yn cael eu tynnu oddi wrth fusnes CAPM
beunyddiol
Y prosiect yn llyncu’r effaith

Pencadlys CAPM yn symud i
Ffynnon Las—Medi/Hydref
2001

Edrych eto ar y bensaernïaeth dechnegol
Rhagor o gynllunio
Offer ychwanegol
Y prosiect yn llyncu’r effaith

Uwchraddio’r Rhwydwaith
Ardal Eang—Gorffennaf 2002

Wedi’i ohirio ers mis Ebrill 2002
Ansicrwydd yn golygu gohirio gweithgaredd seilwaith
Y prosiect yn llyncu’r effaith

Caffael Caledwedd System,
oedi

Gohiriwyd yr archeb am fod swyddfa CAPM yn symud.
Codwyd cwestiynau ynglŷn â’r archeb derfynol—hynny’n costio
amser
Y prosiect yn llyncu’r effaith

Ateb Sganio Diwygiedig Ailystyried ateb a fyddai’n bodloni’r cyfyngiadau technegol a’r
gofynion busnes diwygiedig.
Y rhaglen yn llyncu’r effaith

Materion dylunio ffurflenni Amser ychwanegol i greu ffurflen hawdd i’r cwsmer ei defnyddio, sy’n
unol â’r cyfyngiadau technegol—bu’n rhaid ailddatblygu ac ailbrofi.
Y prosiect yn llyncu’r effaith

Uwchraddio Rhwydwaith
Ffynnon Las

Cadarnhad a chyflenwi hwyr yn creu ansicrwydd a bu’n rhaid gohirio
symud caledwedd i CP2
Y tîm prosiect yn llyncu’r effaith
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Materion Argraffu Gwallau argraffu a safon wael yr argraffu mewnol yn codi materion
ynglŷn ag ansawdd data
Y tîm prosiect yn llyncu’r effaith

Cymhlethdod ychwanegol Heb werthfawrogi cymhlethdod y rheolau, a’r gyd-ddibyniaeth
rhyngddynt, yn ddigonol ar y dechrau. Hynny’n golygu gwaith
datblygu ychwanegol.
CGEY yn llyncu’r effaith

Traws-wiriadau CTS Adnoddau busnes yn cael eu tynnu oddi wrth y prosiect
Profi Adnoddau Materion lleoliad yn cyfaddawdu’r mewnbwn profi busnes.

Effeithio ar amserlen y prosiect.
Rhyngwynebau’r System a
Etifeddwyd

Dynodwyd rhyngwynebau a etifeddwyd ychwanegol o ganlyniad i’r
dull o weithredu’r cynllun.
Y tîm prosiect yn llyncu’r effaith

Profi’r Rhyngwyneb Cyllid Diffyg adnoddau profi ar gael yn CAPM a Chyllid yn effeithio ar yr
amserlenni.

Digido GIS, wedi’i ohirio Gohiriwyd am flwyddyn oherwydd Clwy’r Traed a’r Genau
Y rhaglen yn llyncu’r effaith

Porth Llywodraeth y DU Anallu i gadarnhau’r dull gweithredu yn golygu bod y gwaith wedi
cael ei ohirio

Creu Cangen TG, wedi’i
ohirio

Effaith ar gostau’r prosiect gan fod swyddogaethau’n dal i gael eu
gweithredu gan CGE&Y

Gorchudd Du ar gyfer Lapio Silwair

Peter Rogers: Beth yw’r ffordd gyfreithlon ac eco-gyfeillgar o gael gwared ar y gorchudd du ar gyfer
lapio silwair? (WAQ22951)

Michael German: Y mae gwastraff amaethyddol, gan gynnwys plastigion fferm, ar hyn o bryd wedi eu
heithrio o fesurau rheoli gwastraff y DU. Bydd Llywodraeth y DU, er hynny, yn cyhoeddi papur
ymgynghori ar reoleiddio gwastraff amaethyddol yn hwyrach yn y gwanwyn, a deellir y bydd hyn yn
cynnwys cynigion ar gyfer plastigion gwastraff fferm.

Mae cyngor ymarferol a chanllawiau ar storio, rheoli a chael gwared â gwastraff amaethyddol, yn
cynnwys ailgylchu plastigion gwastraff fferm, ar gael ar hyn o bryd drwy godau arferion amaethyddol da
Cynulliad Cenedlaethol Cymru/Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar gyfer gwarchod aer,
tir a dŵ r.

Trwyddedau i Werthu Cig Oen ac Eidion Cymreig

Peter Rogers: Faint o bobl gofrestrodd i werthu cig oen ac eidion Cymreig ym misoedd Ionawr,
Chwefror, Mawrth ac Ebrill 2002? (WAQ22960)

Peter Rogers: Faint o bobl adnewyddodd eu trwyddedau i werthu cig oen ac eidion Cymreig ym misoedd
Ionawr, Chwefror, Mawrth ac Ebrill 2003? (WAQ22961)

Michael German: Fe’ch cyfeiriaf at fy ateb i WAQ21919 ar 17 Ionawr 2003. Yn ystod 2002, yr oedd
pob siop gig yng Nghymru yn gallu gwerthu cig oen ac eidion Cymreig. Bydd hyn yn aros yr un fath
drwy gydol 2003.

Cynllun Ymddeol ar gyfer Ffermwyr yng Nghymru

Rhodri Glyn Thomas: Beth yw barn y Gweinidog o ddichonoldeb gweithredu cynllun ymddeol ar gyfer
ffermwyr yng Nghymru? (WAQ23006) [W]
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Rhodri Glyn Thomas: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ba ystyriaethau y mae wedi eu rhoi ar gyfer
cynllun ymddeol ar gyfer ffermwyr a beth yw amcanion cost gweithredu cynllun o’r fath? (WAQ23007)
[W]

Michael German: Nid oes gennyf unrhyw gynlluniau i gyflwyno cynllun ymddeol ar gyfer ffermwyr.
Byddai costau gweithredu cynllun o’r fath yn uchel iawn—tua £9.3 miliwn y flwyddyn ar gyfer pob
1,000 o ffermwyr sy’n cymryd rhan am gyfnod o hyd at 10 mlynedd. Yng Nghymru mae 7,500 o
ffermwyr rhwng 55 a 65 oed a allai ddatgan diddordeb. Yr unig ffordd y gellid ariannu cynllun fel hwn
fyddai gwneud arbedion sylweddol mewn rhaglenni amaethyddol eraill.

Credaf y byddai’n well cyfeirio arian o dan y cynllun datblygu gwledig at fesurau sy’n helpu’r diwydiant
yn gyffredinol. Credaf y byddai datblygu sgiliau entreupreneuraidd pobl ifanc yn gymorth i
amaethyddiaeth yng Nghymru a dyma paham fy mod wedi dyrannu £1.5 miliwn i’r cynllun
entrepreneuriaeth ifanc dros y tair blynedd nesaf.

Gwrthod Taliadau o dan Gynlluniau Amaethyddol

Peter Rogers: Mae taliad cymorth tir âr yn cael ei ddal yn ôl ar gyfer y daliad â’r rhif 53/158/0014. Yn ôl
y llinell gymorth nid oes unrhywbeth o’i le ar y cais ac mae wedi cael ei glirio i’w dalu. Allwch chi
ddweud pryd fydd y taliad hwn yn cael ei wneud? (WAQ23036)

Peter Rogers: Dylai taliad y cynllun coetir fferm ar gyfer y daliad â’r rhif 53/158/0014 fod wedi cael ei
dalu amser maith yn ôl. A all y Gweinidog ddweud pryd fydd y taliad hwn yn cael ei wneud, gan nad oes
cyfnod penodol ar gyfer gwneud taliadau o dan y cynllun, ac a fydd llog ar y taliad hwyr yn cael ei
gynnwys? (WAQ23037)

Peter Rogers: A all y Gweinidog ddweud ar ba sail y mae’r taliadau cymorth ar gyfer ffermio organig yn
cael eu dal yn ôl rhag cael eu talu i’r daliad â’r rhif 53/140/0182 ac a fydd taliadau llog yn ddyledus am
eu bod wedi cael eu talu’n hwyr? (WAQ23038)

Michael German: Nid yw’n briodol trafod materion ariannol unigolion mewn cylch cyhoeddus
oherwydd y gellid dod i wybod pwy yw’r unigolyn o dan sylw. Byddaf yn ysgrifennu atoch gyda hyn
ynglŷn â’r achos hwn.

Rhyddhau Dogfennau’n Ymwneud â’r PAC i’r Cyhoedd

Peter Rogers: Pa ganllawiau a gyhoeddir gan eich adran ar y protocol cywir ar gyfer rhyddhau
dogfennau’n ymwneud â’r PAC i’r cyhoedd? (WAQ23045)

Michael German: Y mae nifer o gyfarwyddiadau desg ar gael i gynorthwyo staff amaeth i wneud eu
tasgau dyddiol. Mae’r rhai sy’n gwneud cais i wahanol gynlluniau’r PAC yn derbyn canllawiau sy’n
cynnwys manylion y cynllun a chyfarwyddiadau ar sut i hawlio.

Offeryn Ariannol Cyfarwyddyd Pysgodfeydd

Janet Ryder: Pa gyfran o’r arian o dan y cynllun offeryn ariannol cyfarwyddyd pysgodfeydd sydd wedi’i
ymrwymo’n barod a pha gyfran sydd wedi cael ei wario yng Nghymru? (WAQ23143)

Michael German: Y mae cynllun yr offeryn ariannol cyfarwyddyd pysgodfeydd yn ariannu mesurau i
ailstrwythuro’r diwydiannau pysgota a ffermio dŵr a phrosesu a marchnata eu cynhyrchion. Cyfanswm
cefnogaeth grant yr offeryn ariannol cyfarwyddyd pysgodfeydd sydd ar gael yng Nghymru ar gyfer 2000-
06 yw tua £10.8 miliwn. Ar ddiwedd Ionawr 2003, £5.6 miliwn oedd y grant a oedd wedi ei ymrwymo,
sy’n cynrychioli 52 y cant o’r cyfanswm sydd ar gael. Yr oedd y taliadau i noddwyr prosiectau ychydig
dros £0.8 miliwn, sy’n cynrychioli 8 y cant o’r cyfanswm sydd ar gael. Rhagwelir y bydd y
ymrwymiadau’n codi i £7.6 miliwn a’r taliadau i £3.2 miliwn erbyn diwedd 2003.
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Taliadau Cymorth Amaethyddol

Peter Rogers: Yng ngoleuni’r ddeddfwriaeth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU ym mis Tachwedd
1998, sy’n rhoi hawl statudol i fusnesau hawlio llog am ddyledion masnachol sy’n hwyr yn cael eu talu, a
wnewch chi awdurdodi bod llog yn cael ei godi yn ddiymdroi ar daliadau hwyr annerbyniol yn achos
cynlluniau amgylcheddol fel ffermio organig, ardaloedd amgylcheddol sensitif, coetir fferm, grantiau
gwella ffermydd a grantiau mentrau fferm—yn enwedig gan y cadarnhawyd nad yw’r cynlluniau hyn
wedi eu cynnwys yn y cyfnod talu penodol ar gyfer taliadau cymorth amaethyddol? (WAQ23204)

Michael German: Nid yw’r ddeddfwriaeth yr ydych yn cyfeirio ati yn berthnasol yn gyffredinol i
gynlluniau cymhorthdal a grant. Yr wyf yn fodlon ystyried gwneud taliadau digolledu i ffermwyr unigol
os gellir profi bod y rheswm am yr oedi, y tu hwnt i ddarpariaethau rheoleiddiol neu gytundebol, i’w
briodoli’n llwyr i’r Cynulliad. Fodd bynnag, byddai unrhyw daliad o’r fath yn cael ei gyfyngu i isafswm
cymhwyso o £50 o log cronedig.

Rhifau Daliadau

Peter Rogers: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ba un a ddylid cyflwyno mesurau diogelwch llymach
er mwyn sicrhau na ellir adnabod unigolyn yn ôl rhif ei ddaliad? (WAQ23323)

Michael German: Fe’ch cyfeiriaf at fy ateb i WAQ23325. Yn ychwanegol at hynny, mae rhifau
cyfeirnod unigryw i gwsmeriaid wedi eu cyflwyno erbyn hyn at ddibenion cymorthdaliadau.

Rhifau Daliadau

Peter Rogers: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ba un a yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn
gyfrifol am sicrhau na ellir adnabod unigolion yn ôl rhifau eu daliadau? (WAQ23324)

Michael German: Fe’ch cyfeiriaf at fy ateb i WAQ23325.

Rhifau Daliadau

Peter Rogers: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y ffordd y mae modd adnabod unigolion yn sgil nodi
rhifau eu daliadau yng nghwestiynau ysgrifenedig 22926, 22927, 22928, 22929, 22952, 22954, 22958,
22959, 22968, 22969 a 22970? (WAQ23325)

Michael German: Cafodd rhifau sir, plwyf, a daliad—neu SPD—eu cynhyrchu’n wreiddiol at ddibenion
cyfrifiad amaethyddol dros hanner canrif yn ôl. Ni ddylid eu datgelu i drydydd partïon, ond mae’r
gymuned ffermio’n ymwybodol iawn o ystyr yr acronym a, thrwy broses o ddiystyrru posibiliadau â
pheth gwybodaeth leol, gellir weithiau ddod i wybod pwy yw ffermwr penodol.

Fel gyda phob gwybodaeth bersonol a gedwir gan y Cynulliad, mae defnyddio a datgelu rhifau SPD yn
digwydd yn unol â Deddf Gwarchod Data 1998. Caiff defnydd o rifau SPD hefyd ei reoli gan Ddeddf
Ystadegau Amaethyddol 1979.

Gwerth Ychwanegol ar gyfer Pobl sy’n Gweithio ym Myd Amaeth

Alun Cairns: Ym mha ffordd y mae’r gwerth ychwanegol ar gyfer pobl sy’n gweithio ym myd
amaethyddiaeth wedi tyfu o’i gymharu â thwf cynhyrchiant yn yr economi gyfan bob blwyddyn: ym
1999, 2000, 2001 a 2002? (WAQ23334)

Michael German: Y ffigur diweddaraf o ran twf yn y gwerth ychwanegol ar gyfer yr economi gyfan
oedd £30.7 biliwn ym 1999. Gan nad oes unrhyw ffigurau mwy diweddar ar gael nid yw’n bosibl
cymharu amaethyddiaeth â’r economi yn gyfan ar ôl 1999.
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Ar gyfer amaethyddiaeth mae’r ffigurau twf yn y gwerth ychwanegol (£ miliwn) fel a ganlyn:

1999 377.3

2000 367.7

2001 333.4

2002 381.3

Ar ôl gwneud addasiad i drosi gweithwyr cyflogedig i’r hyn sy’n cyfateb i weithwyr amser llawn, mae’r
ffigurau ar gyfer twf yn y gwerth ychwanegol am bob person cyfwerth ag amser llawn (£ y pen) fel a
ganlyn:

1999 7,200
2000 7,300
2001 6,500
2002 7,500

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad

Peter Rogers: A all y Gweinidog ddweud pryd y bydd modd iddo ateb WAQ22885, WAQ22886,
WAQ22887, WAQ22888, WAQ22889, WAQ22890, WAQ22891, WAQ22892, WAQ22893,
WAQ22894, WAQ22895, WAQ22896, WAQ22951, WAQ22960, WAQ22961, WAQ22962 a
WAQ22964, sef cwestiynau yr oedd gofyn iddo’u hateb erbyn 3 Mawrth 2003? (WAQ23347)

Michael German: Mae atebion i’r cwestiynau ysgrifenedig i’r Cynulliad uchod wedi eu hanfon atoch fel
a ganlyn. Cafodd pob un o’r atebion hyn eu hanfon yn unol â pharagraff 2.7 y cod canllawiau ar
gwestiynau i’r Cynulliad.

Rhif cyfeirnod WAQ Dyddiad
anfon

22885 5 Mawrth
22886 5 Mawrth
22887 5 Mawrth
22888 5 Mawrth
22889 5 Mawrth
22890 5 Mawth
22891 5 Mawrth
22892 5 Mawrth
22893 5 Mawrth
22894 5 Mawrth
22895 5 Mawrth
22896 5 Mawrth
22951 6 Mawrth
22960 6 Mawrth
22961 6 Mawrth
22962 4 Mawrth
22964 4 Mawrth
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Cwestiynau i’r Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg

Cronfa Datblygu Cerddoriaeth (Ymrwymiadau)

Janet Ryder: Faint o gyllid sydd wedi ei ymrwymo o’r gronfa datblygu cerddoriaeth am y flwyddyn
2002-03? (WAQ23205)

Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a’r Gymraeg (Jenny Randerson): Y mae cyllid o £3.7
miliwn ar gael yn ystod 2002-03 i ehangu’r ddarpariaeth ar gyfer dysgu a chymryd rhan mewn
gweithgareddau allgyrsiol megis cerddoriaeth a chwaraeon y tu allan i oriau arferol. Mae hyn yn cynnwys
darpariaeth ar gyfer y gronfa datblygu cerddoriaeth a bydd yn ei gwneud yn bosibl i awdurdodau lleol
adeiladu ar y buddsoddiad cynharach o £8 miliwn yn ystod 1999-2002, a ddarparwyd i gefnogi
gwasanaethau cerddorol canolog.

Cronfa Datblygu Cerddoriaeth (Ymwybyddiaeth)

Janet Ryder: Sut y mae’r Gweinidog yn codi ymwybyddiaeth o’r gronfa datblygu cerddoriaeth, ac yn ei
hybu? (WAQ23206)

Jenny Randerson: Caiff gwybodaeth ynglŷn â chael mynediad i’r gronfa datblygu cerddoriaeth ei
hanfon at awdurdodau addysg lleol drwy gyfrwng y cylchlythyr ar grantiau cymorth a hyfforddiant
addysg. Mae’r wybodaeth hon hefyd ar gael ar wefan y Cynulliad. Yr wyf hefyd wedi hyrwyddo’r gronfa
datblygu cerddoriaeth drwy gefnogi digwyddiadau a gweithgareddau sy’n annog pobl ifanc i gymryd rhan
yn y celfyddydau, yn cynnwys cerddoriaeth, megis arolwg Ewropeaidd y gymdeithas wybodaeth yn
ddiweddar o’r celfyddydau mewn ysgolion a’r ffair artistiaid mewn ysgolion.

Cronfa Datblygu Cerddoriaeth 2003-04

Janet Ryder: Faint o arian sydd ar gael yn y gronfa datblygu cerddoriaeth am y flwyddyn 2003-04?
(WAQ23207)

Jenny Randerson: Y mae cyllid o £3.5 miliwn ar gael yn ystod 2003-04 i ehangu’r ddarpariaeth ar gyfer
dysgu a chymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol megis cerddoriaeth a chwaraeon y tu allan i oriau
arferol. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth ar gyfer y gronfa datblygu cerddoriaeth.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd

Treialu Marchnad Stryd yng Nghaergybi

Peter Rogers: Faint o gyllid y mae’r Cynulliad wedi’i gyfrannu ar gyfer treialu marchnad stryd yng
Nghaergybi? (WAQ22582)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dro a roddwyd ar 5 Mawrth 2003.

Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (Andrew Davies): Dim. Mater i’r gymuned leol a’i
hawdurdod lleol yw hwn.

Busnesau a Gofrestrwyd ar gyfer TAW

Glyn Davies: Faint o fusnesau newydd a gofrestrwyd ar gyfer treth ar werth yng Nghymru yn 2001-02
a’r naw mis hyd at Ragfyr 2002 fesul pob 10,000 oedolyn o’r boblogaeth a sut mae hyn yn cymharu â’r
ffigurau ar gyfer Lloegr? (WAQ23026)
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Andrew Davies: Yn 2001-02, cofrestrwyd 26 o fusnesau newydd ar gyfer TAW am bob 10,000 o’r
boblogaeth yng Nghymru. Mae hyn yn cymharu â 39 o fusnesau newydd am bob 10,000 o’r boblogaeth
yn Lloegr. Nid yw’r ffigurau ar gyfer y naw mis hyd at fis Rhagfyr 2002 ar gael. Bydd data ar gyfer 2002-
03 i gyd ar gael yn ddiweddarach eleni.

Arian Amcan 1

David Davies: A wnaiff y Gweinidog restru’r ganran o arian Amcan 1 a gafodd ei wario gan Gynulliad
Cenedlaethol Cymru fesul blwyddyn ers i’r arian fod ar gael hyd at, a chan gynnwys, y flwyddyn
ddiwethaf y mae data ar gael ar ei chyfer? (WAQ23148)

Andrew Davies: Cyfanswm maint y rhaglen Amcan 1 ar gyfer gorllewin Cymru a’r Cymoedd yw £2.4
biliwn, gydag £1.1 biliwn ohono ar gael o’r cronfeydd strwythurol Ewropeaidd. Mae’r rhaglen yn
cwmpasu’r cyfnod o 2000 i 2006, er y gall taliadau i noddwyr prosiectau barhau hyd at 2009. Mae’r
sefyllfa yn nhermau’r grant sydd wedi ei rwymo i brosiectau a gymeradwywyd a’r taliadau a wnaethpwyd
i noddwyr prosiectau fel a ganlyn:

Rhwymiadau grant Taliadau grant
£ miliwn % o’r

cyfanswm
sydd ar gael

£ miliwn % o’r
cyfanswm

sydd ar gael
Hyd at 31 Rhagfyr 2001 286.8 25 61.6 5
Hyd at 31 Rhagfyr 2002 427.0 37 154.9 14

Y Mesur Trwyddedu Alcohol ac Adloniant

Owen John Thomas: Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth San Steffan
mewn perthynas â’r effeithiau y gall y Mesur Trwyddedu Alcohol ac Adloniant eu cael ar y diwydiant
twristiaeth yng Nghymru? (WAQ23161)

Andrew Davies: Nid wyf wedi trafod gyda chyd-aelodau yn San Steffan effeithiau posibl y Mesur
Trwyddedu Alcohol ac Adloniant yn benodol ar y diwydiant twristiaeth yng Nghymru. Mae
Gweinidogion eraill o Lywodraeth y Cynulliad wedi trafod gyda Gweinidog y DU dros Ddiwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon faterion sy’n codi o’r Mesur sy’n ymwneud â’u portffolios hwy eu hunain.

Bydd darpariaethau o fewn y Mesur yn cael effaith ar sectorau penodol yn y diwydiant twristiaeth. Bydd
y Mesur yn rhoi llawer rhagor o hyblygrwydd i’r diwydiant croeso drwy fesurau megis cael gwared ag
oriau a ganiateir, llacio rheolau hynafol sy’n ymwneud â chaniatáu i blant fynd i mewn i adeiladau
trwyddedig a diddymu pleidleisio ar agor ar y Sul.

Bydd yn cynnig cyfle i’r diwydiant twristiaeth a chroeso i roi i’w cwsmeriaid yr hyn y maent ei eisiau—
megis gallu mwynhau diod dawel ar ôl 11 yr hwyr neu fynd â’u teuluoedd i adeiladau trwyddedig.

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Dafydd Wigley: Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda Swyddfa Cyllid Ewropeaidd
Cymru mewn perthynas ag unrhyw broblemau a wynebwyd gan sefydliadau addysg uwch wrth iddynt
wneud cais am arian Amcan 1? (WAQ23162)

Andrew Davies: Yr wyf yn deall mai’r prif achos gofid i’r sefydliadau addysg uwch yw dosbarthu costau
cyffredinol mewn prosiectau a gyflwynwyd o dan y rhaglenni cronfeydd strwythurol. Mewn rhaglenni
blaenorol, yr oedd colegau’n medru defnyddio methodoleg gostio oedd yn dosbarthu’r costau i’r coleg i
brosiect ar sail oriau dysgu. Nid yw’r fethodoleg hon bellach yn dderbyniol i’r Comisiwn Ewropeaidd.
Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar y cyd â’r sefydliadau addysg uwch, ar hyn o bryd yn trafod
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gyda’r Comisiwn Ewropeaidd gyda’r bwriad o ddod i gytundeb ar fethodoleg arall addas ar gyfer
dosbarthu’r costau hyn.

Traffordd yr M4

William Graham: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynghylch a yw traffordd yr M4 yn llesteirio neu’n
hybu datblygiad economaidd? (WAQ23164)

Andrew Davies: Fe’ch cyfeiriaf at fy ateb i WAQ18805 y llynedd.

Y Sector Gweithgynhyrchu yng Nghymru

Alun Cairns: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gyflwr y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru?
(WAQ23165)

Andrew Davies: Mae’r diwydiant gweithgynhyrchu yn sector deinamig iawn gyda nifer fawr o swyddi’n
cael eu creu a’u colli bob blwyddyn. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos, yn 2001, bod 24,900 o swyddi
wedi eu creu a 30,100 wedi eu colli. Er hynny, mae’r sector yn cael cefnogaeth lawn gan y Cynulliad.

Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac Awdurdod Datblygu Cymru nifer o raglenni penodol i
gynorthwyo’r sector gweithgynhyrchu yn strategaeth datblygu economaidd Llywodraeth y Cynulliad
‘Cymru’n Ennill’, er enghraifft Accelerate Cymru. Yr ydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth agos â
fforymau sy’n cynrychioli sectorau o bwys yn y diwydiant gweithgynhyrchu, megis y diwydiannau
modurol, aerofod ac electronig.

Ymhellach, fis Tachwedd diwethaf, lansiais y gwasanaeth cynghori ar weithgynhyrchu yng Nghymru a’r
ganolfan ranbarthol ar gyfer rhagoriaeth mewn gweithgynhyrchu sy’n gysylltiedig ag ef. Mae’r fenter
hon, sy’n cael ei hariannu ar y cyd gan Lywodraeth y Cynulliad a’r Adran Masnach a Diwydiant, wedi ei
bwriadu i gynorthwyo busnesau bach a chanolig eu maint, yn arbennig, yng Nghymru, i ennill mantais
gystadleuol hanfodol drwy roi cyngor a chefnogaeth am ddim iddynt ar bob agwedd ar berfformiad
gweithgynhyrchu. Mae ‘Cymru o Blaid Arloesi’, cynllun gweithredu Llywodraeth y Cynulliad ar arloesi,
yn cynnig rhagor o gefnogaeth weithgar i gynorthwyo gweithgynhyrchwyr gydag arloesi, dylunio, rheoli
a sgiliau. Mae’r rhain yn cynnwys y canolfannau rhagoriaeth ar gyfer technoleg a chydweithio
diwydiannol, y gwasanaeth ymgynghorwyr arloesi a thechnoleg, a Design Wales.

Hefyd yn ystod y 12 mis hyd at 28 Chwefror 2003, gwnaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru 135 o
gynigion o gymorth rhanbarthol dewisol gwerth £95.9 miliwn i gynorthwyo prosiectau gweithgynhyrchu
yng Nghymru. Mae £373 miliwn o fuddsoddiad preifat ynghlwm wrth y prosiectau hyn, ac yr oedd
disgwyl iddynt greu 5,482 o swyddi a diogelu 2,013 o swyddi sy’n bodoli eisoes. Mewn cymhariaeth, yn
ystod yr un cyfnod, gwnaethpwyd 96 cynnig gwerth £39 miliwn tuag at brosiectau yn y sector
gwasanaethau, oedd yn golygu £131 miliwn o fuddsoddiad preifat, gan greu 4,388 o swyddi newydd a
diogelu 618.

Targedau Cyflogaeth a Bennwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru

Alun Cairns: Faint o lwyddiant y mae’r Gweinidog yn ei gael wrth geisio cyrraedd y targedau cyflogaeth
sydd wedi’u pennu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru? (WAQ23166)

Andrew Davies: Cyfeiriaf yr Aelod at yr ateb a roddais i WAQ22758, WAQ22759, WAQ22760 a
WAQ22764 ar 25 Chwefror 2003.
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Y Cwmni Adfywio Trefol

William Graham: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am hynt y gwaith sy’n cael ei wneud gan y cwmni
adfywio trefol i ddatblygu Dwyrain De Cymru yn economaidd? (WAQ23167)

Andrew Davies: Cafodd y cwmni adfywio trefol ei ymgorffori ar 1 Tachwedd 2002. Mae adroddiad teitl
y cwmni wedi cael ei gymeradwyo gan y tri phartner-randdeiliad—Cyngor Dinas Casnewydd, Awdurdod
Datblygu Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae hwn yn nodi tri maes diddordeb a gweithgaredd y
cwmni: canol y ddinas; dwyrain Casnewydd, sy’n cynnwys yr ardal segur ar safle Corus yn Llanwern; a
hybu datblygiad ar yr ardal fasnachol o gwmpas cyffordd 28 yr M4.

Un o dasgau cyntaf y cwmni fydd datblygu prif gynllun ar gyfer canol y ddinas, a fydd yn ffurfio sylfaen
ar gyfer y rhaglen waith drwy gydol oes y cwmni. Disgwylir y bydd prif gynllun canol y ddinas wedi ei
gwblhau erbyn diwedd hydref 2003 a disgwylir y bydd prif gynllun dwyrain Casnewydd wedi ei gwblhau
yn gynnar yn ystod blwyddyn ariannol 2004-05.

Bwriedir i Brif Weinidog Cymru lansio’r cwmni yn ffurfiol ar 26 Mawrth.

Swyddi Gweithgynhyrchu a Gollwyd

Janet Ryder: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am nifer y swyddi gweithgynhyrchu a gollwyd y
llynedd? (WAQ23168)

Andrew Davies: Disgynnodd swyddi gweithgynhyrchu 12,000 yn y flwyddyn hyd fis Medi 2002. Ond
mae angen gosod hyn yn ei gyd-destun. Mae cofrestr Cymru o gronfa ddata cyflogaeth gweithgynhyrchu
yn dangos bod colledion net o ran swyddi mewn gweithgynhyrchu yng Nghymru yn ystod y cyfnod o 15
mis fwy neu lai hyd at ddiwedd 2001 yn sefyll ar 5,000, gyda’r 25,000 o swyddi a enillwyd heb wneud
iawn yn llwyr am y colledion o 30,000, sy’n dangos hyd yn oed pan fydd swyddi net yn cwympo, bod
swyddi newydd yn cael eu creu. Cyfartaledd y swyddi a gollwyd bob blwyddyn er 1997-98 a gofnodwyd
ar y WRME oedd 3,300, o’i gymharu â cholled flynyddol ar gyfartaledd o bron 6,000 rhwng 1979-80 a
1996-97 (a cholled flynyddol ar gyfartaledd o 22,000 rhwng 1979-80 a 1982-83). Ar ben hynny, mae
swyddi mewn rhai meysydd eraill, ac nid yn unig y swyddi y mae angen mawr amdanynt mewn addysg
ac iechyd, wedi bod yn codi. yr oedd cyflogaeth yr Arolwg Gweithlu Llafur yn y tri mis hyd at fis
Tachwedd y llynedd 61,000 yn uwch na blwyddyn ynghynt, ac yr oedd y cyfrif o’r di-waith oedd yn
hawlio wedi disgyn i lefelau nas gwelwyd er 1975.

Grantiau Amcan 1 ar gyfer Adfywio Cymunedau’n Economaidd

Geraint Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am nifer y swyddi sydd wedi’u creu yn sgîl y grantiau
Amcan 1 a roddwyd ar gyfer adfywio cymunedau’n economaidd? (WAQ23169)

Andrew Davies: Y mae Blaenoriaeth 3 rhaglen Amcan 1 yn mynd i’r afael ag adfywio cymunedau’n
economaidd. Mae’r flaenoriaeth hon yn canolbwyntio’n bennaf ar ddatblygu potensial, mynd i’r afael ag
allgáu cymdeithasol a’i atal a symud mentrau cymunedol yn eu blaenau, yn hytrach na chreu swyddi yn
uniongyrchol. Er hynny, disgwylir i’r prosiectau a gymeradwywyd hyd yma o dan Flaenoriaeth 3 greu
dros 1,000 o swyddi newydd gros.

Adfywio Cymunedau’n Economaidd

Geraint Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am faint o arian Amcan 1 sydd wedi’i wario ar
adfywio cymunedau’n economaidd yn ystod tair blynedd cyntaf y rhaglen? (WAQ23170)

Andrew Davies: Ar ddiwedd Ionawr 2003, £27.4 miliwn oedd y grant a ymrwymwyd i brosiectau a
gymeradwywyd o dan Flaenoriaeth 3 (adfywio cymunedau’n economaidd) rhaglen Amcan 1 ar gyfer
gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Talwyd £8.2 miliwn i noddwyr prosiectau.
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Arian Amcan 1 yng Nghymoedd Ogwr a Garw

Janet Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y swyddi sydd wedi’u creu gan arian Amcan 1 yng
Nghymoedd Ogwr a Garw? (WAQ23171)

Andrew Davies: Y mae gwybodaeth fanwl ar raglen Amcan 1 ar gael ar lefel y bartneriaeth leol yn unig,
hynny yw, ar gyfer ardal pob awdurdod lleol. Mae’r adroddiad diweddaraf ar bartneriaeth leol Penybont-
ar-Ogwr yn dangos bod disgwyl i brosiectau lleol a gymeradwywyd greu cyfanswm o bron i 1,030 o
swyddi newydd gros, gyda noddwyr prosiectau yn sôn bod 650 o swyddi newydd gros wedi’u creu hyd
yma. Disgwylir i brosiectau sydd wedi eu cymeradwyo o bartneriaethau eraill greu 1,410 yn ychwanegol
o swyddi newydd gros yn yr ardal.

Seilwaith Amgylcheddol

Janet Davies: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar faint o arian Amcan 1 a wariwyd ar seilwaith
amgylcheddol yn ystod tair blynedd gyntaf y rhaglen? (WAQ23172)

Andrew Davies: Ar ddiwedd Ionawr 2003, £0.5 miliwn oedd y grant a ymrwymwyd i brosiectau a
gymeradwywyd o dan Flaenoriaeth 6 Mesur 4 (seilwaith amgylcheddol) rhaglen Amcan 1 ar gyfer
gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Ni thalwyd unrhyw noddwyr prosiectau.

Mae hwn yn fesur eang ei gwmpas, ac mae llawer iawn o waith wedi ei wneud gan y bartneriaeth
seilwaith i ddatblygu strategaethau a blaenoriaethu prosiectau er mwyn sicrhau bod yr adnoddau sydd ar
gael yn cael eu defnyddio’n ddoeth. Mae ceisiadau ar gyfer prosiectau yn dod drwodd yn awr, yn enwedig
ar gyfer prosiectau sy’n ymwneud â rheoli gwastraff, atal llifogydd a thir wedi ei lygru.

Cynllun Adfywio Aberteifi a De Ceredigion

Elin Jones: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar gynllun adfywio Aberteifi a de Ceredigion?
(WAQ23173) [W]

Andrew Davies: Lansiais gynllun adfywio de Ceredigion ar 6 Chwefror, sef ffrwyth ymdrech fawr
rhwng Llywodraeth y Cynulliad, ei phrif asiantaethau a Chyngor Sir Ceredigion, ar ôl ymgynghori â
busnesau a’r gymuned leol.

Mae’n nodi sut y caiff £33 miliwn ei fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf mewn gwaith i ddatblygu’r
gymuned a sgiliau, band eang, adfywio canol trefi a gwella cyfleusterau i dwristiaid.

Defnyddio E-fasnach

Phil Williams: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar darged y Llywodraeth i gael o leiaf 50 y cant o
gwmnïau i ddefnyddio e-fasnach erbyn Mawrth 2003? (WAQ23176)

Andrew Davies: Mae’r targed o 50 y cant y mae’r cwestiwn yn cyfeirio ato wedi ei gymryd o
‘GwellCymru.com’ a ddisodlwyd gan y strategaeth datblygu economaidd genedlaethol, ‘Cymru’n Ennill’.
Mae’r strategaeth 10 mlynedd hon, a lansiwyd yn 2002, yn cynnwys y targed mwy heriol o ‘gynyddu
canran y busnesau Cymreig sy’n defnyddio e-fasnach i gyfartaledd y DU’ erbyn 2010.

I fonitro cynnydd tuag at y nod hwn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn defnyddio’r canlyniadau
rhanbarthol a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ei harolwg e-fasnach. Mae’r ffigurau
diweddaraf sydd ar gael gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer 2001, ac fe’u cyhoeddwyd ym mis
Awst 2002 gydag adroddiad dilynol a chanlyniadau rhanbarthol wedi eu cyhoeddi ym mis Hydref 2002.
Mae’r canlyniadau hyn, sydd ar gyfer busnesau sydd â 10 neu ragor o weithwyr, yn dangos bod y gyfran
o fusnesau Cymreig sy’n defnyddio e-fasnach yn sefyll ar 8.2 y cant yn 2001, o’i gymharu ag 11.3 y cant
ar gyfer y DU i gyd.



18

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn parhau i gefnogi rhaglenni a fydd yn codi ymwybyddiaeth o
fanteision technoleg gwybodaeth a chyfathrebu i fusnesau ac i annog busnesau bach a chanolig eu maint
yng Nghymru i dderbyn a chymhwyso TGCh. Mae cyngor cychwynnol ar fanteision a dechrau defnyddio
TGCh ar gael gan y rhwydwaith o ganolfannau cefnogi TGCh ar draws Cymru. Mae cyngor mwy
soffistigedig ar gymhwyso TGCh er budd y busnes ar gael drwy CyflE Cymru a bydd rhaglen Wales smE
Business2 Awdurdod Datblygu Cymru yn darparu cyngor lefel uchel i gynorthwyo busnesau i gyflawni
trawsnewid drwy integreiddio TGCh yn llawn.

Gwariant ar Ymchwil a Datblygu yng Nghymru

Phil Williams: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar fethiant y Llywodraeth o ran ei hymrwymiad i
ddyblu canran y gwariant ym maes ymchwil a datblygu yng Nghymru erbyn Mawrth 2003? (WAQ23177)

Andrew Davies: Mae’r ymrwymiad a ddyfynnwyd yn dod o ‘GwellCymru.com’, dogfen sydd wedi ei
disodli gan y ‘Cynllun i Gymru 2001’ presennol a dogfennau strategol, megis ‘Cymru’n Ennill’. Mae gan
y ddogfen strategaeth hon darged i ‘Gynyddu’r gwariant busnes ar ymchwil a datblygu i fwy nag 1 y cant
o gynnyrch mewnwladol crynswth Cymru (o ychydig o dan 0.6 y cant)’ erbyn 2010. Mae targedau ar
gyfer ymchwil a datblygu mewn addysg uwch, i gefnogi strategaeth ‘Ymgeisio yn Uwch’, hefyd yn cael
eu datblygu ar hyn o bryd.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ymrwymo i gynyddu’r gwariant ar ymchwil a datblygu yng
Nghymru. Mae gan y cynllun gweithredu ‘Cymru o Blaid Arloesi’ a lansiwyd yn ddiweddar nifer o
gamau gweithredu i hybu ymchwil a datblygu mewn busnes ac yn y maes academaidd—un cynllun grant
arloesi newydd; ymgyrch dechnoleg ac ymchwil a datblygu gryfach, o dan arweiniad Awdurdod
Datblygu Cymru, cefnogaeth ac anogaeth well wedi eu symleiddio i ganolfannau arbenigol technoleg ac
ymchwil a datblygu; sefydlu’r ganolfan fasnacheiddio technoleg newydd, ynghyd â chodi
ymwybyddiaeth o lwfans treth newydd y DU ar gyfer ymchwil a datblygu i fusnesau. Bydd y rhain i gyd
yn chwarae rhan allweddol mewn cynyddu’r gwariant ar ymchwil a datblygu yng Nghymru.

Cwymp mewn Swyddi Cyflogedig

Helen Mary Jones: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y cwymp mewn swyddi cyflogedig yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf? (WAQ23178)

Andrew Davies: Er bod swyddi cyflogedig wedi cwympo rywfaint yn ystod y flwyddyn hyd at fis Medi,
cododd y mesur mwy cynhwysfawr o swyddi yn y gweithlu, sy’n cynnwys yr hunangyflogedig. Mae
mesur yr Arolwg Gweithlu Llafur o gyflogaeth, sydd hefyd yn fwy cyfredol, hefyd yn dangos cynnydd o
61,000 yn y tri mis hyd at fis Rhagfyr y llynedd, o’i gymharu â blwyddyn ynghynt. Gyda nifer y di-waith
sy’n hawlio wedi disgyn i lefelau nas gwelwyd er 1975, mae hwn yn berfformiad cryf yn hinsawdd
economaidd y byd ar hyn o bryd.

Cwymp mewn Swyddi Cyflogedig ym Maes Gweithgynhyrchu

Helen Mary Jones: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y cwymp mewn swyddi cyflogedig ym maes
gweithgynhyrchu ers Medi 1999? (WAQ23179)

Andrew Davies: Y mae swyddi cyflogedig mewn gweithgynhyrchu wedi cwympo 27,000 yn y cyfnod
rhwng mis Medi 1999 a mis Medi 2002. Er hynny, mae angen gosod hynny yn ei gyd-destun. Mae’r
diwydiant gweithgynhyrchu yn sector deinamig iawn gyda nifer fawr o swyddi’n cael eu creu a’u colli
bob blwyddyn. Er enghraifft, mae’r ffigurau diweddara’n dangos bod 24,900 o swyddi wedi eu creu yn
2001, a 30,100 wedi eu colli. yr oedd cyflogaeth yr Arolwg Gweithlu Llafur yn y tri mis hyd at fis
Rhagfyr y llynedd yn 70,000 yn uwch nag yn y cyfnod cyfatebol yn 1999, ac mae nifer y di-waith sy’n
hawlio wedi cwympo 31 y cant rhwng Ionawr 1999 ac Ionawr 2003 i lefelau nas gwelwyd er 1975
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Mudiadau Undebau Credyd

Alun Cairns: Pa fudiadau undebau credyd newydd a roddwyd ar waith ymhob un o’r blynyddoedd:
1999, 2000 a 2002? (WAQ23236)

Andrew Davies: Mae’r undebau credyd newydd canlynol wedi cael eu cofrestru:

1999
Undeb Credyd Bwrdeistref Merthyr Tudful

2000
Undeb Credyd Sir Penybont-ar-Ogwr
Undeb Credyd y Landsger (Sir Benfro)
Undeb Credyd Caledfryn (Sir Ddinbych)

2001
Undeb Credyd Afan (Port Talbot)

2002
Undeb Credyd Havan (Sir Benfro)

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru, er mis Medi 2002, wedi darparu cyllid cyfateb ar gyfer prosiect
datblygu undebau credyd gwerth £3.5 miliwn, sy’n cael ei reoli gan Ganolfan Gydweithredol Cymru.
Canlyniadau’r prosiect, hyd at 31 Rhagfyr 2002, oedd:

•  Bod aelodaeth wedi cynyddu 94 y cant;
•  Bod cynilion yr undebau credyd wedi cynyddu 135 y cant; a
•  Bod cyfanswm y benthyciadau a ganiatawyd wedi cynyddu 134 y cant.

‘GwellCymru.com’

Alun Cairns: Pa gamau a gymerwyd i greu’r tîm maes datblygu busnes y soniwyd amdano yn
‘GwellCymru.com’? (WAQ23239)

Andrew Davies: Mae’r angen am gyngor busnes o’r radd flaenaf yn agwedd allweddol ar yr adolygiad o
gefnogaeth i fusnes y mae Awdurdod Datblygu Cymru yn gweithio arno ac o adolygiad Dysgu ac
Addysgu Cymru (ELWa) o wasanaethau i fusnesau sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Mae’r asiantaeth wedi
gosod safonau llym ar gyfer ei chynghorwyr busnes, sy’n cyfateb i gymhwyster galwedigaethol
cenedlaethol lefel 4, ac mae ELWa yn dilyn safonau tebyg ar gyfer ei gontractwyr.

Mae Awdurdod Datblygu Cymru yn cydweithio’n glos gydag ELWa a sefydliadau busnes eraill sy’n
bartneriaid iddynt i sicrhau trefniadau rheoli sydd wedi eu cydlynu’n well ar gyfer y dyfodol.

Trydan Cymru

Alun Cairns: Pa ganran o drydan Cymru sy’n cael ei chynhyrchu drwy ddulliau adnewyddadwy?
(WAQ23328)

Andrew Davies: Ar hyn o bryd mae Cymru yn cynhyrchu ychydig dros 3 y cant o’i holl gynnyrch trydan
o ffynonellau adnewyddadwy. Mae hyn yn cyfateb i tua 0.9 terawat-awr (e).
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System Rheoli’r Amgylchedd

Alun Cairns: Faint o fusnesau Cymreig sydd wedi cyflwyno system rheoli’r amgylchedd ers mis Mai
1999? (WAQ23330)

Andrew Davies: Y mae rhaglen Llywodraeth Cynulliad Cymru, Rheoli’r Amgylchedd 4 Cymru, wedi
annog busnesau i ymgymryd â systemau amgylcheddol. Mae Rhwydwaith Arena, un o’r sefydliadau sydd
â chyfrifoldeb am gyflawni’r rhaglen hon, yn amcangyfrif bod tua 460 o sefydliadau wedi cyflwyno
systemau o’r fath er 1999.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Dysgu ac Addysgu Cymru (Gweithdrefnau)

Alun Cairns: Pryd ddaeth y Gweinidog i wybod gyntaf bod y gwaith o lunio Rheolau Sefydlog a
gweithdrefnau ariannol yn ELWa wedi’i ohirio? (WAQ22900)

Jane Davidson: Deuthum i wybod bod y Cyngor Cenedlaethol—ELWa wedi gweithredu trefniadau dros
dro pan dynnwyd fy sylw at y mater fis Mai diwethaf, yn dilyn adroddiad archwiliad mewnol y cyngor ar
anghysondebau caffael. Yn fy natganiad i’r Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes ar 22 Mai, nodais fod y
Cyngor Cenedlaethol—ELWa wedi tynnu sylw Llywodraeth y Cynulliad at nifer o faterion gweithdrefnol
ynghylch delio â nifer o gontractau caffael ar gyfer cefnogaeth ymgynghorwyr. Nodais hefyd fod
Llywodraeth y Cynulliad wedi comisiynu archwiliad brys o weithdrefnau caffael a systemau rheolaethau
ariannol y cyngor fel rhan o adolygiad ehangach o’r amgylchedd rheoli o fewn y cyngor. Cwblhawyd yr
archwiliad hwnnw erbyn canol Mai a chyflëwyd y canfyddiadau yn fy adroddiad i’r Pwyllgor Addysg a
Dysgu Gydol Oes ar 26 Mehefin ac fe’u nodwyd yn ddiweddarach gan Archwilydd Cyffredinol Cymru
yn ei adroddiad ar gyfrifon y cyngor cenedlaethol ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben 31 Mawrth 2002.

ELWa (Contractau)

Nick Bourne: Pa gamau y mae’r Gweinidog yn bwriadu eu cymryd er mwyn sicrhau bod gwiriadau
allweddol yn cael eu gwneud cyn bod ELWa yn dyfarnu contractau? (WAQ23050)

Jane Davidson: Y mae dyfarnu contractau gan y Cyngor Cenedlaethol—ELWa yn fater gweithredol i’r
cyngor ei reoli o dan y rheolau sector cyhoeddus arferol a welir yn ei ddatganiad rheoli a’i femorandwm
ariannol. Mae timau cydymffurfiad ac archwiliad mewnol y cyngor, ei bwyllgor archwiliad a risgiau, ac
Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn rhinwedd ei swydd fel archwiliwr allanol y cyngor, yn cadw golwg ar
gysondeb, priodoldeb a gwerth am arian trefniadau contractyddol y cyngor.

ELWa a’r Ffatri Bop (Taliadau Afreolaidd)

Alun Cairns: Yn dilyn datganiad y Gweinidog ar ELWa a’r Ffatri Bop, ar ba ddyddiad sylweddolodd y
Gweinidog am y tro cyntaf fod potensial ar gyfer taliadau afreolaidd? (WAQ23144)

Alun Cairns: Yn dilyn datganiad y Gweinidog ar ELWa a’r Ffatri Bop, ar ba ddyddiad y gofynnodd y
Gweinidog am ymchwiliad i’r afreoleidd-dra ariannol? (WAQ23145)

Jane Davidson: Cefais ar wybod i Cyngor Cenedlaethol—ELWa wedi gwneud taliad posibl cyn bod
angen pan y’m hysbyswyd gan swyddogion y Cynulliad ganol Chwefror 2003. Daeth y mater hwn at
sylw fy swyddogion yn ystod eu gwaith monitro arferol yn ystod mis Ionawr, ac yr oedd y mater eisoes
yn cael ei olrhain gyda’r cyngor. Mae’r cyngor wrthi’n paratoi adroddiad llawn ac mae’r Swyddfa
Archwilio Genedlaethol, fel archwilwyr allanol y cyngor, hefyd yn ymchwilio i’r mater hwn.
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ELWa a’r Ffatri Bop (Ymchwiliadau)

Alun Cairns: Yn dilyn datganiad y Gweinidog ar ELWa a’r Ffatri Bop, beth yw cylch gwaith yr
ymchwiliad i’r afreoleidd-dra ariannol? (WAQ23146)

Alun Cairns: Yn dilyn datganiad y Gweinidog ar ELWa a’r Ffatri Bop, pa ddyddiad targed sydd gan y
Gweinidog o ran cwblhau’r ymchwiliad i’r afreoleidd-dra ariannol? (WAQ23147)

Jane Davidson: Nid oes gan ymchwiliad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol i’r prosiect Ffatri Bop
unrhyw gylch gwaith. Mae’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn cynnal ei harchwiliad o gysylltiad
Cyngor Cenedlaethol—ELWa gyda’r prosiect yn unol â’i dyletswyddau statudol fel archwilwyr allanol.
Disgwylir y bydd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn adrodd i’r Pwyllgor Archwilio maes o law.

Mynediad i’r Sector Addysg ar gyfer Pobl Anabl

Dafydd Wigley: Beth yw amcangyfrif y Gweinidog o’r gost o weithredu’r ddeddfwriaeth gyfredol ar
gyfer mynediad i’r anabl o fewn y sector addysg yng Nghymru, a beth yw cyfraniad ariannol y Cynulliad
tuag at hyn? (WAQ23220) [W]

Jane Davidson: Mae’r targed y dylai pob adeilad ysgol fod mewn cyflwr da ac wedi’i gynnal a’i gadw’n
briodol erbyn y flwyddyn 2010 yn cynnwys bod yn rhaid iddynt gydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol ar
fynediad i’r anabl. Ein hasesiad cyfredol yw bod angen buddsoddiad cyfalaf cyffredinol o tua £1 biliwn ar
ysgolion rhwng nawr a diwedd y degawd. Nid oes amcangyfrif ar wahân ar gyfer costau mynediad i’r
anabl.

Fel yr amlinellais yn fy natganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Chwefror 2003, bydd y cyllid hwn ar gael o
dan gynlluniau cyllido presennol y Cynulliad.

Y Fargen Newydd

Alun Cairns: Faint o bobl o dan 25 a gafodd gymorth i symud oddi wrth fudd-daliadau gan y Fargen
Newydd, i fyd gwaith neu hyfforddiant, ymhob un o’r blynyddoedd: 1999, 2000, 2001 a 2002?
(WAQ23250)

Jane Davidson: Y Ganolfan Byd Gwaith sy’n cyflwyno’r Fargen Newydd yng Nghymru ac, o’r herwydd,
nid yw Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gyfrifol amdani. Er hynny, mae’n werth nodi llwyddiant y
Fargen Newydd i bobl ifanc yng Nghymru. Dyma’r niferoedd a gafodd gymorth i gael gwaith neu
hyfforddiant ar gyfer y blynyddoedd o dan sylw:

1999 9,334
2000 8,018
2001 7,499
2002 6,783
Cyfanswm 31,634

Y Fargen Newydd

Alun Cairns: Faint o bobl anweithgar o blith grwpiau pobl hŷn, rhieni unigol a phobl anabl y mae’r
fargen newydd wedi’u helpu i fyw bywydau mwy gweithgar, ymhob un o’r blynyddoedd: 1999, 2000,
2001 a 2002? (WAQ23251)

Jane Davidson: Nid yw Cyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cynulliad Cymru yn dal y lefel data
hon. Mae fy swyddogion wedi gofyn am y wybodaeth oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau, ond nid
yw’n bosibl darparu’r wybodaeth hon o fewn yr amserlen sy’n ofynnol i ateb y cwestiwn hwn. Byddaf yn
ysgrifennu atoch gyda’r wybodaeth maes o law.
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Contract rhwng Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant a Pinacl

Ieuan Wyn Jones: A all y Gweinidog gadarnhau y gofynnwyd iddi awdurdodi’r contract rhwng Cyngor
Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant a Pinacl i ddarparu cyfleusterau fideogynadledda
gwerth £3 miliwn? (WAQ23254)

Jane Davidson: Na, ni ofynnwyd am fy awdurdodaeth. Dyfarnwyd y contract gyda Pinacl ar gyfer
caffael cyfleusterau fideo-gynadledda gan Gymdeithas Rhwydweithio Addysg ac Ymchwil y Deyrnas
Unedig, yn dilyn tendro cystadleuol ym mis Hydref 2001. Comisiynwyd UKERNA gan Gyngor Cyllido
Addysg Bellach Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i reoli’r prosiect o osod rhwydwaith
gwasanaethau fideo ar gyfer y sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru ym mis Mehefin
2000. Daeth y Cyngor Cenedlaethol—ELWa yn gysylltiedig â threfniadau contractyddol y prosiect hwn
pan ddisodlodd FEFCW ym mis Ebrill 2001.

Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant

Ieuan Wyn Jones: A all y Gweinidog gadarnhau bod pedwar o uwch-gyfarwyddwyr Cyngor
Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant wedi’u disgyblu yn sgîl taliadau afreolaidd gan y
Cyngor Cenedlaethol—ELWa? (WAQ23257)

Jane Davidson: Fe’ch cyfeiriaf at fy ateb i gwestiwn WAQ23492 Jonathan Morgan; nid oes gennyf
unrhyw beth i’w ychwanegu.

Adroddiad Bentley Jennison

Jonathan Morgan: Pryd y bydd y Gweinidog yn cyhoeddi adroddiad Bentley Jennison? (WAQ23463)

Jane Davidson: Yn fy ateb i WAQ22621, dywedais y buaswn yn ysgrifennu at Alun Cairns ar ôl i’r
gwaith ymgynghori perthnasol gael ei gwblhau, ac y buaswn yn trefnu bod copi o’m hateb yn cael ei roi
yn y Llyfrgell. Dyma yw’r sefyllfa o hyd.

Adroddiad Bentley Jennison

Jonathan Morgan: Pa drafodaethau a chyfarfodydd a fu rhwng y Gweinidog a swyddogion ELWa
ynghylch adroddiad Bentley Jennison? (WAQ23464)

Jane Davidson: Nid wyf wedi trafod adroddiad Bentley Jennison gydag unrhyw rai o staff Cyngor
Cenedlaethol—ELWa.

Adroddiad Bentley Jennison

Jonathan Morgan: A wnaiff y Gweinidog gadarnhau bod enwau Steve Martin, Richard Hirst, Paul
Humpherston a Linda Bloomfield yn ymddangos yn adroddiad Bentley Jennison? (WAQ23492)

Jane Davidson: Mae’n wir flin gennyf eich bod wedi gofyn y cwestiwn hwn. Nid mater imi yw na
chadarnhau na gwadu enwau’r unigolion y cyfeirir atynt yn adroddiad Bentley Jennison a gomisiynwyd
gan y Cyngor Cenedlaethol—ELWa. Amhriodol ac anghyfrifol fyddai cyhoeddi enwau aelodau staff
mewn cysylltiad â’r adroddiad hwn. Cefnogaf safbwynt y Pwyllgor Archwilio ynghylch y pwynt hwn. Yr
wyf yn parchu’r holl weithdrefnau perthnasol. Byddant yn sicrhau yr ymdrinnir â’r holl ymchwiliadau yn
briodol a chan roi sylw addas i atebolrwydd cyhoeddus. Mae’r gweithdrefnau archwilio yn sicrhau y caiff
yr holl ystyriaethau hanfodol eu hystyried; a bydd Llywodraeth y Cynulliad yn ymateb yn llawn i’r
Pwyllgor Archwilio pan fydd yn cyhoeddi ei adroddiad.
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Cwestiynau i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd

Safle Cronfa Ddŵr Llanisien

Owen John Thomas: A wnaiff y Gweinidog roi ystyriaeth frys i alw i mewn gais cynllunio Western
Power Distribution i ddatblygu safle cronfa ddŵr Llanisien? (WAQ22907)

Y Gweinidog dros yr Amgylchedd (Sue Essex): Gan fod y cais cynllunio hwn yn fy etholaeth i, sef
Gogledd Caerdydd, yr wyf, wrth gwrs, wedi ildio fy nghyfrifoldeb gweinidogol dros y mater hwn ac,
felly, ni fyddaf yn gysylltiedig â’r penderfyniad ynghylch galw’r cais i mewn ai peidio.

Pwyllgor Amddiffyn rhag Llifogydd ac Amddiffyn Rhag Llifogydd yn y Gogledd

Peter Rogers: A all y cyllid a roddwyd yng nghronfa gwaith cyfalaf pwyllgor amddiffyn rhag llifogydd
drwy gyfrwng ardollau’r cynghorau sir, gael ei ddefnyddio i gefnogi benthyciad ar gyfer gwaith cyfalaf a
fyddai’n golygu bod mwy o waith cyfalaf amddiffyn i rhag llifogydd yn cael ei wneud, ac yn gynt?
(WAQ23208)

Peter Rogers: O ba asiantaeth(au) y mae benthyciadau ar gael i bwyllgorau amddiffyn rhag llifogydd ar
gyfer gwaith cyfalaf i amddiffyn rhag llifogydd? (WAQ23209)

Peter Rogers: Pa gyllid a ddarperir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru tuag at amddiffyn rhag llifogydd
yng Ngogledd Cymru? (WAQ23210)

Peter Rogers: Pa gyllid ychwanegol sydd ar gael gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru tuag at waith
cyfalaf i amddiffyn rhag llifogydd yng Ngogledd Cymru? (WAQ23211)

Peter Rogers: A oes unrhyw gyllid ychwanegol y gellid ei gael gan Asiantaeth yr Amgylchedd tuag at
waith amddiffyn rhag llifogydd yng Ngogledd Cymru? (WAQ23212)

Peter Rogers: A oes unrhyw gyllid y gellir ei gael o ffynonellau heblaw’r cynghorau ar gyfer gwaith
cyfalaf i amddiffyn rhag llifogydd? (WAQ23213)

Peter Rogers: A all y Cynulliad Cenedlaethol gael unrhyw gyllid ychwanegol gan Asiantaeth yr
Amgylchedd ar gyfer gwneud gwaith cyfalaf i amddiffyn rhag llifogydd yng Ngogledd Cymru?
(WAQ23215)

Peter Rogers: A oes benthyciadau y gall Asiantaeth yr Amgylchedd eu rhoi i’r Cynulliad Cenedlaethol ar
gyfer gwaith cyfalaf i amddiffyn rhag llifogydd yng Ngogledd Cymru? (WAQ23217)

Sue Essex: Mae’r trefniadau presennol ar gyfer ariannu’r gwasanaethau amddiffyn rhag llifogydd a’r
arfordir yng Nghymru yn ddyrys, a chynhaliwyd cyd-adolygiad ohonynt gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn ddiweddar. Cyhoeddodd y grŵp adolygu
ei ganfyddiadau ym mis Medi 2001 a chynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y canfyddiadau hynny yn
ystod y gwanwyn 2002. Mae’r papurau ymgynghori yn cynnwys disgrifiad manwl o’r trefniadau
sefydliadol a’r trefniadau ariannu, sy’n berthnasol i Gymru a Lloegr. Byddaf yn sicrhau bod copi o’r
papurau perthnasol yn y Llyfrgell.

Darperir yr arian ar gyfer rhaglen gwaith cyfalaf y pwyllgorau atal llifogydd lleol yn bennaf drwy
gyfrwng ardollau ar yr awdurdodau lleol gyda chefnogaeth grant gan y Cynulliad. Mae cyfraddau grant y
Cynulliad yn amrywio o 35 y cant i 75 y cant, yn ddibynnol ar allu’r pwyllgorau i godi’r gyllideb a maint
eu rhaglenni gwaith. Ar hyn o bryd, mae’r cyfraddau grant ar gyfer pwyllgorau atal llifogydd gogledd
Cymru, sef Afon Dyfrdwy a Chlwyd, yn 45 y cant, a Gwynedd, yn 35 y cant.
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Mae darpariaeth cyllideb Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer grant i gyfrannu at waith atal llifogydd
Asiantaeth yr Amgylchedd ledled Cymru yn 2002-03 yn oddeutu £2.5 miliwn. I gydnabod y cynnydd
mewn galw am waith atal llifogydd, yr wyf wedi cynyddu’r ddarpariaeth hon i £3.5 miliwn yn 2004-05 a
£4.5 miliwn yn 2005-06, yn seiliedig ar wariant disgwyliedig. Bydd oddeutu £2 miliwn o grant ar gael i
gynlluniau’r asiantaeth ac awdurdodau lleol, i roi cymorth i waith cyfalaf atal llifogydd yng ngogledd
Cymru yn ystod 2003-04.

Dan ddeddfwriaeth (adran 48 Deddf yr Amgylchedd 1995), ac fel a ddisgrifir ym memorandwm ariannol
yr asiantaeth, caniateir i’r asiantaeth fenthyca fel eithriad i fodloni ei rhwymedigaethau a chyflawni ei
swyddogaethau dros dro yn ystod y flwyddyn drwy gyfrwng gorddrafft gan ei bancer neu fanceriaid yn
amodol ar gymeradwyaeth Gweinidogion y Cynulliad. Yn amodol ar gael caniatâd Gweinidogion y
Cynulliad ymlaen llaw, caniateir i’r asiantaeth fenthyca oddi wrth y Gweinidog priodol (adran 49) am
gyfnodau hwy drwy bleidlais adrannol.

Caniateir defnyddio’r arian, sy’n ychwanegol at yr arian a godir drwy gyfrwng yr ardollau ar awdurdodau
lleol a’r arian a ddarperir drwy gynllun grant y Cynulliad, i ariannu gweithgareddau atal llifogydd. Yn y
gorffennol, cafwyd cyfraniadau gan ddatblygwyr preifat, gan gyrff cyhoeddus eraill a thrwy gronfeydd
Ewropeaidd. Mater i’r asiantaeth a’r pwyllgorau atal llifogydd lleol, fodd bynnag, fel hyrwyddwyr y
cynllun, yw pwyso a mesur y llifau nawdd amgen hyn.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn darparu cefnogaeth ariannol i’r asiantaeth drwy gyfrwng ei
chynllun grant atal llifogydd. Nid yw’n cael arian na benthyciadau gan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Tollborth A487 ym Mhorthmadog

Dafydd Wigley: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynglŷn â bwriad Llywodraeth Cymru i ddiddymu’r
dollborth ar yr A487 ym Mhorthmadog? (WAQ23219) [W]

Sue Essex: Byddai diddymu’r tollau ym Mhorthmadog yn lleihau’r oedi ac yn lleddfu’r pryderon
ynghylch diogelwch casglu’r tollau. Yr ydym wedi bod yn trafod y mater hwn gydag Ymddiriedolaeth
Rebecca ers nifer o flynyddoedd. Mae’r trafodaethau’n parhau.

Ystâd Ddiwydiannol yn Llangefni (Ynys Môn)

Peter Rogers: A oes cynigion cynllunio i ehangu unrhyw rai o’r ystadau diwydiannol yn Llangefni neu’r
cyffiniau (Ynys Môn)? (WAQ23308)

Peter Rogers: Pa gynlluniau datblygu sydd i ehangu ystâd ddiwydiannol Llangefni (Ynys Môn)?
(WAQ23309)

Peter Rogers: A yw Cynllun Datblygu Unedol Ynys Môn yn cynnwys ehangu ystâd ddiwydiannol
Llangefni (Ynys Môn)? (WAQ23310)

Peter Rogers: A oes cynigion cynllunio i ddatblygu ystâd ddiwydiannol Llangefni (Ynys Môn), fel y
bydd yn agos at ffordd Glanhwfa ar Ynys Môn? (WAQ23311)

Peter Rogers: A yw’r Gweinidog yn gwybod am unrhyw arolwg a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Ynys
Môn, at ddibenion y posibilrwydd o ddatblygu tir rhwng ystâd ddiwydiannol Llangefni (Ynys Môn), a
ffordd Glanhwfa? (WAQ23312)

Peter Rogers: Pa ddarpariaethau datblygu ffyrdd sydd ar y gweill i wasanaethu unrhyw ehangu ar ystâd
ddiwydiannol Llangefni (Ynys Môn)? (WAQ23313)

Peter Rogers: A oes arolygon datblygu ffyrdd wedi’u cynnal mewn perthynas ag ehangu ystâd
ddiwydiannol Llangefni? (WAQ23314)
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Sue Essex: Cyfrifoldeb statudol i Gyngor Sir Ynys Môn yw materion cynllunio lleol, gan gynnwys
cynllunio a darparu ffyrdd lleol newydd. Awgrymaf eich bod yn cyfeirio’r cwestiynau hyn at y cyngor sir.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid

Hysbysebion Teledu y Cynulliad

William Graham: A wnaiff y Gweinidog ddweud wrthym faint y mae gweinyddiaeth y Cynulliad wedi’i
wario ar hysbysebion teledu yn ystod 2003? (WAQ23158) Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Trefnydd.

Y Trefnydd (Carwyn Jones): Yn ystod y cyfnod a nodir, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi
gosod cyfanswm o dair hysbyseb deledu. Cyfanswm cost y tri ymgyrch, sef ymgyrch gwrth-ysmygu i
oedolion ac un arall i ieuenctid a’r tocynnau mantais bws i ddynion 60 oed a throsodd, yw £271,417.
Talwyd £53,424 am yr hysbysebion tocynnau bysiau; £130,703 am hysbysebion gwrth-ysmygu i
oedolion; ac £87,290 am yr hysbysebion gwrth-ysmygu i ieuenctid. Mae hysbysebion teledu yn agwedd
bwysig ar sicrhau bod y neges gwrth-ysmygu yn cael ei chyfleu, ac yr ydym yn dymuno sicrhau bod
cymaint â phosibl yn manteisio ar y cynllun tocynnau mantais bws.

Lleoliad y Swyddfa Rhent

Dafydd Wigley: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynglŷn â lleoliad y swyddfa rhent a fydd yn
gwasanaethu’r Gogledd Orllewin? (WAQ23221) [W]

Y Gweinidog Cyllid (Edwina Hart): Ysgrifennais at Aelodau ar 27 Chwefror 2003 yn cyhoeddi lleoliad
y swyddfeydd ar gyfer y Gwasanaeth Swyddog Rhent. Yng ngogledd Cymru, bydd swyddfa yn yr
Wyddgrug a gobeithio y caiff swyddfa gogledd-orllewin Cymru ei lleoli yng Nghaernarfon.

Cynlluniau Cymunedau yn Gyntaf

Dafydd Wigley: A wnaiff y Gweinidog egluro pam y gosodwyd amod fod rhaid arwyddo cytundebau ar
gyfer cynlluniau Cymunedau yn Gyntaf cyn diwedd mis Chwefror, a ydyw bellach yn derbyn bod hyn yn
anymarferol, ac a wnaiff hi ddatganiad ar y mater? (WAQ23222) [W]

Edwina Hart: Yr wyf yn cymryd mai’r mater y cyfeiriwch ato yw’r cynnig o arian Cymunedau yn
Gyntaf ar gyfer gweithgareddau chwarae a hamdden a mentrau trafnidiaeth. Derbyniaf fod yr amserlen ar
gyfer y gwariant wedi bod yn dynn iawn. Er hynny, mae’r awdurdodau lleol yn ymwybodol y gellir
ymestyn cyfnod cwblhau’r prosiect i 30 Mehefin 2003 ar yr amod bod tystiolaeth ysgrifenedig o gytundeb
amodol yn dod i law. Hyd yn hyn, mae pob awdurdod lleol wedi cyflwyno’u ceisiadau ac mae’r
taliadau’n cael eu prosesu.

Darpariaeth y Cynulliad ar gyfer yr Heddlu

Rhodri Glyn Thomas: Faint o arian y mae’r Swyddfa Gartref wedi’i frigdorri o’r hyn y mae’r Cynulliad
yn ei ddarparu ar gyfer yr heddlu i ariannu’r gwasanaethau a’r mentrau sy’n cael eu rheoli’n ganolog?
(WAQ23223)

Edwina Hart: Y mae amrywiaeth o wasanaethau, er enghraifft yr uned troseddau genedlaethol, a’r
gwasanaeth cudd-ymchwil troseddol cenedlaethol yn cael eu rheoli’n ganolog gan y Swyddfa Gartref.
Mae awdurdodau heddlu ledled y DU yn darparu nawdd ar gyfer y gwasanaethau hyn. Ariennir nifer o’r
mentrau presennol a rhai newydd o’r brig-doriad. Yng Nghymru a Lloegr, caiff y cyfraniadau i’r
rhaglenni hyn eu brigdorri gan y Swyddfa Gartref o setliad yr heddlu. Yn 2003-04, mae’r cyfraniad o
setliad heddlu Cymru ar gyfer y gwasanaethau hyn yn £21.3 miliwn. Er hynny, cefais fy sicrhau y bydd
awdurdodau’r heddlu yng Nghymru yn derbyn dros £22 miliwn yn ystod 2003-04 mewn grantiau penodol
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gan y Swyddfa Gartref, swm sy’n fwy na chyfraniad Cymru i’r brig-doriad. Mae’r Cynulliad hefyd wedi
derbyn £7.9 miliwn oddi wrth Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog yng nghyswllt addasiadau fformiwla.

Cwestiynau i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gofal Seibiant yn Ynys Môn

Peter Rogers: Faint o arian y mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi’i glustnodi ar gyfer gwelyau gofal seibiant
o’u taliad cynnal refeniw 2003-04? (WAQ23021)

Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Jane Hutt): Nid yw’r grant cynnal refeniw
wedi ei neilltuo. Mater i Gyngor Sir Ynys Môn yw penderfynu sut i glustnodi hynny i’r gwasanaethau y
mae’n eu darparu i’r boblogaeth leol.

Nyrsys a Recriwtiwyd o Dramor

Glyn Davies: Faint o nyrsys a recriwtiwyd o dramor gan Ymddiriedolaethau Iechyd Cymru ers 1 Ionawr
2002? (WAQ23031)

Jane Hutt: Casglwn y wybodaeth hon yn ganolog drwy gyfrwng y broses cynllunio gweithlu. Y dyddiad
ar gyfer dychwelyd data 2002 i adran GIG Cymru y Cynulliad yw Mehefin 2003.

Codi Tâl Anghywir ar Breswylwyr Cartrefi Gofal

Glyn Davies: Ers 1996, ar faint o breswylwyr cartrefi gofal yng Nghymru y codwyd tâl yn anghywir am
ofal? (WAQ23033)

Jane Hutt: Codwyd tâl ar yr holl breswylwyr yn unol â’r meini prawf a’r polisïau perthnasol. Nid yw
Ombwdsmon Gwasanaeth Iechyd Cymru wedi derbyn unrhyw her yn erbyn y rhain yng Nghymru.
Cynghorir bod unrhyw un sy’n credu y codwyd tâl yn anghywir am ofal arno ef neu hi yn ceisio cyngor
pellach drwy gyfrwng ei awdurdod iechyd lleol.

Cost Talu Cadeiryddion Ymddiriedolaethau’r GIG a Byrddau Iechyd Lleol

Glyn Davies: Beth yw cyfanswm cost talu cadeiryddion ymddiriedolaethau’r GIG a Chadeiryddion yr
awdurdodau iechyd yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol a beth fydd cyfanswm cost
talu cadeiryddion ymddiriedolaethau’r GIG a chadeiryddion y byrddau iechyd lleol yn flynyddol dros y
tair blynedd nesaf? (WAQ23034)

Glyn Davies: Yn ychwanegol at WAQ21527, a wnaiff y Gweinidog restru unrhyw godiadau a
gymeradwywyd yng nghyflogau cadeiryddion ymddiriedolaethau’r GIG a chadeiryddion y byrddau
iechyd lleol dros y tair blynedd nesaf? (WAQ23027)

Jane Hutt: Cyfanswm y gost yn y flwyddyn gyfredol yw £431,000. Mae’r gost dros y tair blynedd nesaf
yn £966,000, £1,130,000, ac £1,282,000, yn y drefn honno. Mae’r costau hyn yn adlewyrchu canlyniad yr
adolygiad o daliadau a gychwynnodd y Pwyllgor Cyfle Cyfartal Sefydlog i sicrhau bod cyflogau
cadeiryddion ymddiriedolaethau’r GIG a chadeiryddion y byrddau iechyd lleol yn cyd-fynd â swyddi
gweithredol cymharol cyrff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad yng Nghymru.

Dyma’r codiadau a gymeradwywyd yng nghyflogau cadeiryddion ymddiriedolaethau’r GIG a
chadeiryddion y byrddau iechyd lleol dros y tair blynedd nesaf:
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1.1.1.1.1 Cadeiryddion
Ymddiriedolaethau

1.1.1.1.2 Cadeiryddion y Byrddau
Iechyd Lleol

2003-04 £30,450 (Band 2 a 3) £22,050 (Grŵp 1)
£26,250 (Grŵp 2)
£30,450 (Grŵp 3)

2004-05 £34,800 (Band 2) £25,200 (Grŵp 1)
£43,500 (Band 3) £30,000 (Grŵp 2)

£34,800 (Grŵp 3)

2005-06 £39,150 (Band 2) £28,350 (Grŵp 1)
£52,500 (Band 3) £33,750 (Grŵp 2)

£39,150 (Grŵp 3)

Gwasanaeth Meddygon Teulu yn Nolgellau

Nick Bourne: A wnaiff y Gweinidog esbonio sut y bydd darparu gwasanaeth meddygon teulu o
Ddolgellau ar benwythnosau yn gwella’r gofal i gleifion yn Nhywyn, Gwynedd, o gymharu â’r drefn
bresennol? (WAQ23055)

Jane Hutt: Bu’r prosiect peilot a ddechreuodd ddiwedd Chwefror yn edrych ar ffyrdd o ddarparu
gwasanaeth y tu allan i oriau meddygfeydd ar benwythnosau yn ardal de Meirionnydd.

Bydd y prosiect peilot hwn yn cael ei werthuso ac mae adroddiad yn cael ei baratoi yn barod ar gyfer
cyfarfod cyhoeddus grŵp iechyd lleol Gwynedd ar 11 Mawrth.

Ymgynghori ynghylch Gwasanaeth Meddygon Teulu yn Nhywyn

Nick Bourne: A yw’r Gweinidog yn fodlon â’r broses ymgynghori sy’n digwydd ar hyn o bryd ynghylch
y gwasanaeth meddygon teulu sydd ar gael yn Nhywyn, Gwynedd? (WAQ23056)

Jane Hutt: Yr wyf yn fodlon bod grŵp iechyd lleol Gwynedd wedi cymryd camau i sicrhau bod Cyngor
Iechyd Cymuned Meirionnydd a phob practis yn gwbl ymwybodol o’r datblygiadau mewn perthynas â’r
prosiect peilot. Deallaf y bu Cyngor Iechyd Cymuned Meirionnydd yn dadlau’r cynllun mewn sesiwn
cyhoeddus ac y rhyddhawyd datganiadau gwybodaeth i’r wasg.

Yn ystod y cyfnod y bu’r cynllun peilot yn mynd rhagddo, mae grŵp iechyd lleol Gwynedd wedi dal i
ymgynghori gyda Chyngor Iechyd Cymuned Meirionnydd a cheisiwyd barn cleifion am y gwasanaeth a
gawsant gan y gwasanaeth cydweithredol y tu allan i oriau meddygfeydd. Bydd y safbwyntiau hyn yn
dylanwadu ar yr adroddiad gwerthuso, ac fe’u cynhwysir ynddo; trafodir yr adroddiad hwn mewn
cyfarfod cyhoeddus ar 11 Mawrth.

Gwasanaeth Meddygon Teulu yn Nhywyn

Nick Bourne: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y gwasanaeth meddygon teulu sydd ar gael yn
Nhywyn, Gwynedd, ar benwythnosau? (WAQ23057)

Jane Hutt: Ar hyn o bryd, cyfrifoldeb meddygon teulu yw trefnu gwasanaethau y tu allan i oriau
meddygfeydd yn eu hardal ac mae ganddynt ddyletswydd i sicrhau bod gwasanaethau meddygol digonol
ar gael i gleifion eu defnyddio.
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Yr wyf yn ymwybodol o’r cynllun peilot ar ddarpariaeth y tu allan i oriau meddygfeydd a gynhaliwyd yn
ddiweddar yn yr ardal. Mae hwn yn cael ei werthuso yn awr ac fe’i trafodir mewn cyfarfod cyhoeddus ar
11 Mawrth.

Clefyd Alzheimer

Ann Jones: Faint o bobl sy’n cael triniaeth am glefyd Alzheimer ymhob un o awdurdodau iechyd
Cymru? (WAQ23062)

Jane Hutt: Canfu Arolwg Iechyd Cymru 1998 (tudalen 10) fod 0.2 y cant o boblogaeth oedolion Cymru
yn dioddef o glefyd Alzheimer. Ceir dolen gyswllt i’r cyhoeddiad isod.

http://www.wales.gov.uk/keypubstatisticsforwales/content/publication/health/1998/whs1998-e.pdf

Gwelyau Gofal Seibiant yn Ynys Môn

Peter Rogers: Faint o welyau gofal seibiant a ddefnyddir gan Gyngor Sir Ynys Môn mewn cartrefi gofal
preswyl a faint mewn cartrefi gofal nyrsio? (WAQ23181)

Peter Rogers: O’r gwelyau gofal seibiant sy’n cael eu cydnabod gan Gyngor Sir Ynys Môn, faint sy’n
cael eu darparu mewn cartrefi gofal preswyl a faint sy’n cael eu darparu mewn cartrefi gofal nyrsio?
(WAQ23203)

Jane Hutt: Nid yw’r Cynulliad Cenedlaethol yn casglu’r wybodaeth hon oddi wrth awdurdodau lleol.

Cyllideb Gofal Seibiant mewn Cartrefi Nyrsio

Peter Rogers: Beth yw’r gyllideb sy’n cael ei neilltuo gan Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer gofal seibiant
mewn cartrefi nyrsio? (WAQ23182)

Jane Hutt: Nid yw’r grant cynnal refeniw wedi ei neilltuo. Mater i Gyngor Sir Ynys Môn yw penderfynu
sut i neilltuo hwn ar gyfer y gwasanaethau y mae’n eu darparu i’r boblogaeth leol.

Cyfleusterau Nyrsio mewn Cartrefi Preswyl

Peter Rogers: Faint o ‘gleifion’ seibiant mewn cartrefi preswyl sydd angen cyfleusterau nyrsio?
(WAQ23183)

Jane Hutt: Nid yw’r Cynulliad Cenedlaethol yn casglu’r wybodaeth hon oddi wrth awdurdodau lleol.

Blocio Gwelyau yn Ynys Môn

Peter Rogers: Faint y mae trethdalwyr Ynys Môn yn gorfod ei dalu am gleifion na ellir eu trosglwyddo i
welyau gofal preswyl gan eu bod wedi’u rhwystro gan achosion o flocio gwelyau mewn ysbytai?
(WAQ23185)

Jane Hutt: O’r data diweddaraf am oedi o safbwynt trosglwyddo gofal, ar gyfer Ionawr 2003, mae
pedwar o drigolion o Ynys Môn mewn ysbytai yn aros am leoedd mewn cartrefi gofal. Nid yw hyn yn
costio unrhyw beth i’r trigolion lleol oherwydd nad yw’r dreth gyngor yn cyfrannu tuag at ariannu’r GIG.
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Blocio Gwelyau (Cyllideb Gwasanaethau Cymdeithasol)

Peter Rogers: Faint o welyau sy’n cael eu blocio ar hyn o bryd gan gleifion sy’n aros i gael eu
trosglwyddo i gartrefi preswyl a nyrsio, ond yn aros i’r gwasanaethau cymdeithasol gytuno i roi’r arian?
(WAQ23186) [R]

Jane Hutt: O’r data diweddaraf am oedi o safbwynt trosglwyddo gofal, ar gyfer Ionawr 2003, yr oedd
132 o gleifion ledled Cymru mewn gwelyau ysbytai tra’n aros am arian y gwasanaethau cymdeithasol i’w
trosglwyddo i gartrefi gofal.

Cartrefi Gofal Preswyl yn y Sector Preifat

Peter Rogers: Faint o bobl sydd mewn cartrefi gofal preswyl yn y sector preifat ar Ynys Môn ar hyn o
bryd? (WAQ23189)

Jane Hutt: Mae’r ffigurau cyhoeddedig diweddaraf, a adroddwyd i’r Cynulliad, yn ffigurau ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2001 ac maent wedi eu cyhoeddi yn nhabl 6.6 (cartrefi gofal
preswyl: nifer y lleoedd a’r preswylwyr 31 Mawrth 2001) ‘Ystadegau Gwasanaethau Cymdeithasol
Cymru 2002’; mae copi ohono yn y Llyfrgell.

Cartrefi Gofal Preswyl yn y Sector Cyhoeddus

Peter Rogers: Faint o bobl sydd mewn cartrefi gofal preswyl yn y sector cyhoeddus ar Ynys Môn ar hyn
o bryd? (WAQ23190)

Jane Hutt: Mae’r ffigurau cyhoeddedig diweddaraf, a adroddwyd i’r Cynulliad, yn ffigurau ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2001 ac maent wedi eu cyhoeddi yn nhabl 6.6 (cartrefi gofal
preswyl: nifer y lleoedd a’r preswylwyr 31 Mawrth 2001) ‘Ystadegau Gwasanaethau Cymdeithasol
Cymru 2002’; mae copi ohono yn y Llyfrgell.

Cartrefi Gofal Nyrsio yn y Sector Cyhoeddus

Peter Rogers: Faint o bobl sydd mewn cartrefi gofal nyrsio yn y sector cyhoeddus ar Ynys Môn ar hyn o
bryd? (WAQ23192)

Jane Hutt: Nid oes unrhyw gartrefi nyrsio yn y sector cyhoeddus ar Ynys Môn.

Cartrefi Gofal Nyrsio yn y Sector Preifat

Peter Rogers: Faint o bobl sydd mewn cartrefi gofal nyrsio yn y sector preifat ar Ynys Môn ar hyn o
bryd? (WAQ23193)

Jane Hutt: Mae’r ffigurau cyhoeddedig diweddaraf, a adroddwyd i’r Cynulliad, yn ffigurau ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2001 ac maent wedi eu cyhoeddi yn nhabl 6.3 (Gofal nyrsio, 31
Mawrth 2001) ‘Ystadegau Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 2002’; mae copi ohono yn y Llyfrgell.

Cyllideb Hyfforddiant Sector Gofal (Ynys Môn)

Peter Rogers: A wnaiff y Gweinidog roi dadansoddiad i mi o gyllideb hyfforddiant sector gofal Cyngor
Sir Ynys Môn, gan gynnwys yr holl wariant a’r refeniw o dan y rhaglen ar weithwyr y sector cyhoeddus
a’r sector preifat? (WAQ23194)

Jane Hutt: Yn 2000-01 bu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ryddhau cyfanswm o £2,625,000 i
awdurdodau lleol, fel grant 70 y cant i gefnogi cyfanswm gwariant cynnal rhaglenni o £3,750,000. yr
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oedd y cyfanswm gwariant ar hyfforddiant gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys gwariant cynnal
rhaglenni ac ymrwymiadau awdurdodau o’u hadnoddau eu hunain yn oddeutu £7.7 miliwn.

Yr oedd y dyraniad grant dangosol i Ynys Môn ar gyfer 2000-01 yn £72,988.
Yr oedd cyfanswm gwariant yr awdurdod ar hyfforddiant gwasanaethau cymdeithasol yn £198,556.
Dadansoddir rhaglen cynnal hyfforddiant Ynys Môn i gefnogi gwariant hyfforddiant fel a ganlyn:

Gweithgareddau hyfforddi £80,121
Staffio £29,208
Cyfarpar ayb £244

Detholwyd y wybodaeth hon o adroddiad monitro rhaglen cynnal hyfforddiant 2000-01.

Cwrs Hyfforddiant Ynys Môn ar gyfer y Sector Gofal

Peter Rogers: A wnaiff y Gweinidog roi dadansoddiad o ba daliadau, rhai ‘gweinyddol’ neu rai eraill, a
godwyd ar gynrychiolwyr o’r sector preifat a fu mewn cwrs hyfforddiant a gynhaliwyd gan Gyngor Sir
Ynys Môn ar gyfer y sector gofal? (WAQ23195)

Jane Hutt: Nid yw’r wybodaeth hon ar gael.

Ysbyty Cymunedol Penrhos Stanley

Peter Rogers: A yw adran gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ynys Môn yn cyfrannu at gost cadw
trigolion Ynys Môn yn ysbyty cymunedol Penrhos Stanley? (WAQ23198)

Jane Hutt: Y mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cadarnhau nad yw’n cyfrannu at gost cadw trigolion yn
ysbyty cymunedol Penrhos Stanley y GIG.

Ymddiriedolaethau Iechyd a Byrddau Iechyd Lleol

Glyn Davies: Beth fydd y gost ychwanegol i ymddiriedolaethau iechyd a byrddau iechyd lleol ym
Mhowys yn sgil cyflwyno’r cyfraddau yswiriant gwladol newydd? (WAQ23224)

Glyn Davies: Beth fydd y gost ychwanegol i ymddiriedolaethau iechyd a byrddau iechyd lleol yn Sir
Gaerfyrddin yn sgil cyflwyno’r cyfraddau yswiriant gwladol newydd? (WAQ23225)

Glyn Davies: Beth fydd y gost ychwanegol i ymddiriedolaethau iechyd a byrddau iechyd lleol yng
Ngheredigion yn sgil cyflwyno’r cyfraddau yswiriant gwladol newydd? (WAQ23226)

Glyn Davies: Beth fydd y gost ychwanegol i ymddiriedolaethau iechyd a byrddau iechyd lleol yn Sir
Benfro yn sgil cyflwyno’r cyfraddau yswiriant gwladol newydd? (WAQ23227)

Jane Hutt: Disgwylir y bydd y cyfraddau yswiriant gwladol newydd yn cynyddu cyllidebau cyflogau’r
GIG 1 y cant yn 2003-04. Caiff cost ychwanegol y cynnydd hwnnw i fyrddau iechyd lleol ac
ymddiriedolaethau GIG unigol ei phennu’n lleol ac nid yw’r wybodaeth hon gan adran GIG Cymru.

Polisi Chwarae y Llywodraeth

Peter Rogers: Sut mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gofalu bod yr holl arian y mae’n ei ddyrannu
ar gyfer mannau chwarae mynediad agored, yn cael ei wario at y diben hwnnw gan y cyrff dosbarthu?
(WAQ23228)

Peter Rogers: A yw’r Gweinidog yn derbyn ac yn cydnabod, mewn polisi a thermau gweithdrefnol, nad
yw amddifadedd chwarae yn dibynnu ar amgylchiadau cymdeithasol plentyn? (WAQ23229)



31

Peter Rogers: O ble y gellir cael arian cyfatebol ar gyfer buddsoddi mewn man chwarae mynediad
agored ar Ynys Môn? (WAQ23230)

Peter Rogers: A yw’r darpariaethau i fynd i’r afael ag amddifadedd chwarae wedi eu cyfyngu, fel y
darpariaethau amddifadedd cymdeithasol, i wardiau anghenus penodol, ac os ydynt, ym mhle y mae’r
wardiau penodol hynny ar Ynys Môn? (WAQ23231)

Peter Rogers: Pa gymorth y gellir ei roi i unigolion a chynghorau tref sy’n awyddus i ddatblygu mannau
chwarae cyhoeddus mewn ardaloedd llai cefnog, sydd wedi’u lleoli o fewn wardiau cefnog, ac sydd wedi
eu cuddio oherwydd y cyfoeth o’u cwmpas? (WAQ23232)

Peter Rogers: A gydnabyddir y gall fod plant mewn ardaloedd cefnog sy’n cael eu hamddifadu rhag
chwarae am fod y mannau chwarae sydd yno o safon wael? (WAQ23233)

Peter Rogers: A oes unrhyw ffordd y gall man chwarae cymunedol o safon wael mewn ardal lled gefnog
fod yn gymwys i gael cyllid er mwyn adnewyddu cyfarpar ac i fuddsoddi ynddo? (WAQ23234)

Peter Rogers: Pa ffynonellau o gyllid sydd ar gael ar gyfer prosiectau i fynd i’r afael â mannau chwarae
sydd y tu allan i’r ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol a ddiffiniwyd? (WAQ23235)

Jane Hutt: Y mae polisïau chwarae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cydnabod bod chwarae yn
hanfodol bwysig i bob plentyn. Y cynghorau sir a ddylai fod yn brif ddarparwyr cyfleoedd chwarae drwy
gyfrwng eu dyraniadau dewisol. Mae cynghorau cymuned hefyd yn darparu cyfleusterau chwarae.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn rhyddhau nawdd ychwanegol ar gyfer chwarae drwy gyfrwng
cynlluniau grant Cymunedau yn Gyntaf a Cymorth. Anelir y grantiau hyn at ardaloedd lle y ceir
amddifadedd cymdeithasol ac economaidd. Yr ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ar Ynys Môn yw
Morawelon, tref Caergybi, Tudur, Maeshyfryd, porth Amlwch a Phorthfelin. Cynigiodd cynllun Ynys
Môn ar gyfer y cynllun grant Cymorth y dylai cymunedau Rhosyr, Gwalchmai, Bryngwran ac Aberffraw
hefyd elwa o’r grant hwn, yn ogystal â phlant ag anableddau ledled yr ynys.

Mae archwiliwr a benodwyd gan y Comisiwn Archwilio yn sicrhau y gwarir y grant yn unol â chynllun
cymeradwy. Bydd unrhyw arian nas gwarir i’r perwyl hwn yn cael ei ddychwelyd i Lywodraeth y
Cynulliad. Caniateir defnyddio arian cyfatebol gydag arian Cymorth o amrywiol ffynonellau, gan
gynnwys awdurdodau lleol, y gronfa cyfleoedd newydd, nawdd preifat neu arian Ewropeaidd, gan
ddibynnu ar natur y ddarpariaeth.

Amseroedd Aros ar Gyfartaledd

David Lloyd: Faint o amser sy’n rhaid i bobl aros ar gyfartaledd cyn gallu gweld meddyg teulu neu aelod
o’r tîm gofal cynradd? (WAQ23326) [R]

Jane Hutt: Ni chesglir y data hwn yn ganolog. Fodd bynnag, buasem yn disgwyl i bron bob practis
gynnig apwyntiad y diwrnod hwnnw i gleifion y mae arnynt angen gweld aelod o’r tîm gofal sylfaenol ar
frys. Ymhob achos arall, ni ddylai’r claf orfod aros am ormod o amser am apwyntiad pan fydd ganddo
angen clinigol brys. Esbonnir yn y cynllun gweithredu gofal sylfaenol, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf
2002, y dylai pob meddygfa deulu a’r grwpiau iechyd lleol a’r awdurdodau iechyd ar y pryd ac, yn awr, y
byrddau iechyd lleol, weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod gan bob claf hawl i weld aelod priodol o’r tîm
gofal sylfaenol o fewn 24 awr ar ôl gofyn am apwyntiad. Os cytunir ar y contract meddygon teulu
newydd, bydd gan feddygfeydd gymhelliad i gyrraedd y targed hawl i weld oherwydd y bydd yn ffurfio
rhan o’r fframwaith ansawdd a chanlyniadau ac, o’i gyrraedd, caiff meddygfeydd eu gwobrwyo yn unol â
hynny.
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Cwestiynau i’r Trefnydd

Ceiswyr Lloches a Wasgarwyd i Gymru

Nick Bourne: Pa safbwyntiau y mae’r Gweinidog wedi’u cyflwyno i’w gyd-aelodau yn San Steffan i
sicrhau nad yw cyn-ymladdwyr y Taleban, sy’n ceisio lloches, yn cael eu gwasgaru i Gymru?
(WAQ22574)

Nick Bourne: Pa fesurau y mae’r Gweinidog wedi eu cymryd i sicrhau bod ceiswyr lloches sydd ar
wasgar yng Nghymru yn cael eu harchwilio’n gywir er mwyn sicrhau nad ydynt yn fygythiad i’r
cyhoedd? (WAQ22575)

Nick Bourne: A yw’r Gweinidog yn derbyn rhestr fanwl o darddle’r ceiswyr lloches sy’n cael eu
gwasgaru i Gymru? (WAQ22576)

Nick Bourne: Pryd mae cyfarfod nesaf y Gweinidog gyda’i gyd-aelodau yn San Steffan i drafod mater y
ceiswyr lloches, ac a fydd yn rhoi adroddiad llawn, naill ai yn ysgrifenedig neu ar lafar, i’r Cynulliad yn
dilyn y cyfarfod hwn? (WAQ22577)

Ateb terfynol yn dilyn yr ateb dros dros a roddwyd ar 19 Chwefror 2003.

Y Trefnydd (Carwyn Jones): Mae’r gwasanaeth cenedlaethol i gynnal ceiswyr lloches yn gyfrifol am
roi cefnogaeth i geiswyr lloches a fyddai, fel arall, yn amddifad. Gall y gefnogaeth honno gynnwys
darparu llety. Polisi’r Llywodraeth yw gwasgaru ceiswyr lloches sydd angen llety eu ar draws y DU.

Gwasgerir ceiswyr lloches i ardaloedd lle mae llety addas ar gael a, phan yn bosibl, ar sail eu hiaith. Caiff
ceiswyr lloches gynnig rhesymau pam na ddylent gael eu gwasgaru neu eu hanfon i ardal benodol. Fel
rheol gyffredinol, ni fyddai gan staff y gwasanaeth cenedlaethol i gynnal ceiswyr lloches fanylion ar sail
yr hawliad am loches wrth benderfynu a fyddai gwasgaru yn briodol ac, os felly, ymhle y dylid lleoli’r
ceisiwr lloches.

Mae’r Swyddfa Gartref yn adolygu ei gweithdrefnau sgrinio ymgeiswyr am loches yn barhaus. Ar hyn o
bryd, caiff pob ceisiwr lloches ei sgrinio mewn proses dair rheng.

Adolygir y modd y caiff ceiswyr lloches eu sgrinio yn barhaus a chaiff y broses ei chywreinio pan fydd
hynny’n ofynnol. Mae’r adolygiad hwn yn sicrhau ansawdd, yn cynnwys mwy o hyfforddiant a dulliau
gwell o gasglu gwybodaeth. Diben y sgrinio yw canfod, cyn belled â phosibl, hunaniaeth/cenedl unrhyw
ymgeisydd, ei ddull honedig o gyrraedd y DU a chymryd olion ei fysedd yn unol â Deddf Llochesu a
Mewnfudo 1999.

Archwilir manylion yr holl ymgeiswyr a’u gwirio gyda’r system mynegai rhybuddio.

Cymerir olion bysedd yr ymgeiswyr a’u gwirio gyda chofnodion presennol y Swyddfa Gartref ac
Eurodac. Tynnir ffotograff ohonynt hefyd. Cyflwynir cerdyn cofrestru cais i’r rhan fwyaf o geiswyr
lloches. Os nad yw hyn yn bosibl, cyflwynir llythyr cydnabod arferol.

Mae lefelau sgrinio gwahanol gan y cam olaf, sef y cyfweliad, er mwyn caniatáu bwydo manylion y sawl
sydd â thystiolaeth dderbyniol o’u hunaniaeth a’u cenedl i’r system, tra’n caniatáu ar gyfer cynnal
cyfweliad sgrinio mwy trylwyr â’r sawl sydd ag ond ychydig o dystiolaeth gredadwy, os o gwbl. Pe ceid
unrhyw arwydd yn ystod unrhyw ran o’r broses fod rhywun o ddiddordeb diogelwch posibl, trosglwyddir
y wybodaeth yn gyflym i’r asiantaethau priodol.

Gweithredwyd y cyfweliad sgrinio, a gyflwynwyd ym mis Ionawr 2002, gyda’r nod o’i wneud yn fath o
gyfweliad cyson a ddefnyddir ymhob porthladd, swyddfa gorfodi leol ac uned sgrinio ceiswyr lloches.
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Ceir lefelau amrywiol i’r cyfweliad, yn ddibynnol ar amgylchiadau pob ymgeisydd. Caiff y nodau
gwreiddiol, sy’n ymwneud â chasglu gwybodaeth am genedl, dull o ddod i’r wlad ac yn y blaen, eu
cynnwys ymhob un o lefelau’r broses sgrinio.

Yn wahanol i’r prif gyfweliad lloches, mae’r sgrinio cychwynnol yn ymdrin â sut y cyrhaeddodd yr
ymgeiswydd, ei lwybr adnabyddiaeth, manylion perthnasau yn y DU a mannau eraill, ei gefndir
economaidd a chyflogaeth a mewnfudo. Gall hefyd geisio dilysu cefndir ethnig a chenedl yr ymgeisydd,
ynghyd ag unrhyw ddogfennau sydd ganddo.

Ceir cyfweliad sgrinio ar dair lefel a phedwerydd lefel i gwmpasu unrhyw gamau cyn ei erlyn.

Lefel 1—casglu data sylfaenol iawn, cymryd olion bysedd, tynnu ffotograff, chwilio (bagiau/y person
gyda chymorth adain Tollau Tramor a Chartref Ei Mawrhydi, os yn briodol) a dilysu’r manylion personol.

Lefel 2—mae hon yn briodol ar gyfer y rhan fwyaf o geiswyr lloches sy’n cyrraedd heb ddogfennau pan
na ddaw unrhyw dystiolaeth i’r amlwg i awgrymu bod y sawl yn wahanol i’r hyn a honnir. Nod sgrinio ar
y lefel hon yw pennu a yw’r ceisiwr lloches yn gredadwy. Os oes unrhyw amheuaeth ynghylch ei
hygrededd caiff ei brofi ymhellach ar lefel 3.

Lefel 3—cynhelir hon pan fydd yn rhaid i gyfweliad fynd y tu hwnt i’r lefelau blaenorol i brofi ei
hygrededd yn bendant, er enghraifft, os yw’r oedran o dan amheuaeth neu’n groes i wybodaeth y wlad.

Lefel 4—cynhelir y lefel hon yn unol â Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984, os amheuir neu
os canfyddir trosedd mewnfudo, trosedd a allai arwain at erlyn, er enghraifft, ymgeisydd â sawl cais.

Yn ogystal, mae’n bosibl archwilio cronfeydd data olion bysedd a chronfeydd eraill (h.y. nid rhai’r
Gwasanaeth Mewnfudo yn unig) i ganfod a fu unrhyw gais blaenorol am loches, sawl cais ar y cyd neu
gais mewn aelod-wlad arall o dan Gonfensiwn Dulyn, camddefnyddio’r rheolau mewnfudo neu
weithgaredd troseddol. Mae gan y Gwasanaeth Mewnfudo swyddogion hyfforddedig i fynd ar drywydd y
sgrinio cychwynnol hyd at yr erlyniad (lefel 4) lle bo hynny’n briodol.

Nid oes gan geiswyr lloches gynrychiolaeth gyfreithiol yn ystod y sgrinio cychwynnol (oni bai y cawsant
eu rhybuddio o dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984). Nid yw’r sgrinio yn ffurfio rhan
o’r broses ystyried lloches; rhaid gwneud hyn yn ôl pob cais am loches. Fodd bynnag, gall ddarparu
gwybodaeth gysylltiedig. Caiff y cyfweliad sgrinio ei ystyried yn yr un goleuni â chyfweliadau mewnfudo
eraill (nid ynghylch lloches), a chan nad yw’r cyfweliadau sgrinio yn ymwneud â sylwedd y cais am
loches, ni cheir hawl absoliwt i gynrychiolaeth.

Os credir bod cais yn fygythiad i ddiogelwch, gellir gwrthod lloches o dan erthygl 1F Cytundiad Genefa
1951, sy’n ymwneud â statws ffoaduriaid, a gellir ceisio alltudiaeth ar sail nad yw’n ffafriol, h.y. ni
fyddai’n ffafriol i les y cyhoedd caniatáu i’r sawl aros yn y wlad. Mae’n bosibl cadw terfysgwyr o dan
amheuaeth yn y ddalfa o dan Ddeddf Gwrthderfysgaeth, Trosedd a Diogelwch 2001.

O safbwynt tarddleoedd, mae’r gwasanaeth cenedlaethol i gynnal ceiswyr lloches yn darparu gwybodaeth
am geiswyr lloches a wasgerir i Gymru i gonsortiwm rhanbarthol Cymru, awdurdodau iechyd ac
awdurdodau addysg lleol. Mae’r consortiwm rhanbarthol yn derbyn manylion cyfeiriadau’r ceiswyr
lloches a’r nifer yn nheulu pob grŵp teulu a wasgerir.

Mae’r awdurdodau iechyd a’r awdurdodau addysg lleol yn cael, gyda chaniatâd y ceiswyr lloches,
fanylion llawn pawb o’r rheini a wasgerir, gan gynnwys enwau llawn, dyddiadau geni a chenedl. Gwneir
hyn er mwyn i awdurdodau iechyd ac awdurdodau addysg lleol allu darparu gwasanaethau i geiswyr
lloches.

Cynhyrcha’r Swyddfa Gartref ystadegau blynyddol o genedl y ceiswyr lloches a wasgerir i Gymru.
Cynhwysir y rhain yn yr ystadegau lloches blynyddol ar gyfer y DU (ffigurau ar gyfer mis Rhagfyr 2001
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yw’r rhai diweddaraf ar gael). Yn ogystal, mae’r Swyddfa Gartref yn cyhoeddi ystadegau chwarterol ar y
niferoedd a wasgerir i Gymru, ond nid yw’r rhain yn cynnwys cenedl.

Byddaf yn cwrdd â Beverley Hughes AS, y Gweinidog Gwladol dros Ddinasyddiaeth, Mewnfudo a
Chydlyniant Cymunedol ar 13 Mawrth 2003, i drafod amrywiol faterion gan gynnwys materion llochesu
a mewnfudo. Yn dilyn hyn, byddaf yn ysgrifennu atoch i ddarparu gwybodaeth bellach am y cyfarfod
hwn maes o law.


