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Pwrpas yr adroddiad hwn 
 
Rhoi i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ddadansoddiad yr Uwch Berchennog Risg 
Gwybodaeth o’r materion Llywodraethu Gwybodaeth (LlG) allweddol ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 
2020 hyd at 31 Mawrth 2021 a chrynhoi’r blaenoriaethau cyfredol. 
 
Rhagarweiniad  

 
Mae’r adroddiad hwn yn darparu datganiad a throsolwg yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth 
o sut mae’r Cyngor yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol ar gyfer trin gwybodaeth gorfforaethol, 
gan gynnwys cydymffurfio â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y Deyrnas Unedig (GDPR y 
DU); Deddf Diogelu Data 2018; Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000; Deddf Rheoleiddio Pwerau 
Ymchwilio 2000 (Gwyliadwriaeth) a chodau ymarfer perthnasol. 

 
Mae’r adroddiad yn darparu gwybodaeth am gyswllt y Cyngor â rheoleiddwyr allanol ac mae’n 
darparu gwybodaeth hefyd am ddigwyddiadau diogelwch, achosion o dorri cyfrinachedd, neu 
“ddigwyddiadau ond y dim” yn ystod y cyfnod. 
 
Rhoddir data allweddol am weithdrefnau llywodraethu gwybodaeth yn y Cyngor yn Atodiadau 1-
7 isod. 

 
 

Datganiad yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth 
 
Fel y trafodwyd yn yr adroddiad ar gyfer 2019-2020, mae trefniadau llywodraethu diogelu data y 
Cyngor wedi cyrraedd lefel ddigonol o aeddfedrwydd, ac wedi gwreiddio yn ddigonol yn niwylliant 
y Cyngor i’w alluogi i nodi newidiadau a gwelliannau angenrheidiol mewn ffordd organig a heb 
ymyrraeth gan reoleiddwyr allanol i sbarduno newid. 

 
Mae gan y Cyngor fecanweithiau a phrosesau ar waith i sicrhau fod gwybodaeth allweddol am 
gydymffurfio â gofynion llywodraethu gwybodaeth yn cael ei chofnodi a’i dadansoddi fel bod 
modd sicrhau ymateb prydlon, newid gweithredol a datblygiad wedi’i dargedu. Mae’r ffordd y mae 
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diogelu data wedi’i wreiddio yn niwylliant y Gwasanaethau yn cefnogi’r trosolwg sydd gan uwch 
arweinwyr y Cyngor.  
 
Yn ystod y flwyddyn, darparwyd sesiynau diogelu data i staff yn unol â’u hangen am hyfforddiant 
cyffredinol neu ar gyfer rôl arbenigol. Darparwyd hyfforddiant ar y Ddeddf Rheoleiddio Pwerau 
Ymchwilio (RIPA) ar gyfer Swyddogion Awdurdodi RIPA, y Prif Berchennog Cyfrifol RIPA a’r 
Cydlynydd RIPA. Rhoddir gwybodaeth bellach am hyfforddiant isod (gweler Atodiad 7). 
 
Archwiliwyd prosesau’r Cyngor ar gyfer cydymffurfio â’r Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 
gan y Comisiynydd Pwerau Ymchwilio yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn. Cyn yr archwiliad, 
roedd Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol RIPA newydd y Cyngor wedi cael eu llunio a’u 
cylchredeg i wasanaethau perthnasol ac adolygwyd dogfen Bolisi’r Cyngor. Roedd yr archwiliad 
yn ffafriol ac ni wnaethpwyd unrhyw argymhellion ffurfiol gan Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau 
Ymchwilio. 
 
Yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn, adolygwyd Cytundeb / Contract Diogelu Data’r Cyngor yn 
gyfan gwbl er mwyn ymgorffori gofynion o ganlyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae 
Gwasanaethau’n defnyddio’r templed newydd erbyn hyn. Cafodd y templed Asesiad o Effaith 
ar Ddiogelu Data ei adolygu’n gyfan gwbl hefyd a’i ailddosbarthu. Tynnwyd yr holl gynnwys 
diogelu data nad oedd yn gyfredol oddi ar safle mewnrwyd y Cyngor a symudwyd y ffocws tuag 
at y Porth Polisi fel adnodd ar gyfer adnoddau diogelu data.  
 
Yng nghyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ym mis Medi roedd trafodaeth am y 
posibilrwydd y gallai’r Cyngor sicrhau bod mwy o wybodaeth ar gael er mwyn rheoli effaith 
ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth ar Wasanaethau yn well. Mae manteision cyhoeddi 
gwybodaeth fel mater o drefn wedi eu nodi yn y Ddeddf: pan dderbynnir cais am wybodaeth sydd 
eisoes ar gael yn rhwydd ar wefan y Cyngor, mae’n sbarduno eithriad, a gall hynny symleiddio’r 
ymateb.  
 
Er mwyn asesu a yw trefniadau cyhoeddi gwybodaeth fel mater o drefn y Cyngor yn ffactor 
effeithiol o ran lleihau effaith ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth ar hyn o bryd, paratowyd 
offeryn hunanasesu a’i ddosbarthu i Wasanaethau’r Cyngor. Rhoddir y casgliadau yn Atodiad 8. 
 
Mae’n amlwg, oherwydd y galw am gyngor gweithredol, bod capasiti llywodraethu gwybodaeth y 
Cyngor yn cael ei fuddsoddi ar ddarparu cymorth uniongyrchol i gleientiaid, yn unol â 
rhwymedigaethau allweddol deddfwriaeth diogelu data. O’r herwydd, nid oes unrhyw gapasiti 
mwyach ar gyfer mentrau strategol a chorfforaethol nad ydynt yn rhai hanfodol. 
 
Felly, yn hytrach nac adrodd ar gynnydd y Gwasanaethau yng nghyd-destun y cynlluniau 
gweithredu, rydw i’n argymell rhoi sylw yn y dyfodol ar geisio sicrwydd gan Benaethiaid 
Gwasanaeth, fel Perchnogion Asedau Gwybodaeth, ar feysydd cydymffurfiaeth allweddol, ac yr 
adroddir ar hynny i’r Pwyllgor hwn. 
 
Fel Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth, rwyf yn ystyried bod tystiolaeth ddogfennol sylweddol 
i ddangos bod trefniadau diogelu data a llywodraethu gwybodaeth y Cyngor yn dda. Rydw i’n 
seilio fy asesiad ar y systemau, y prosesau, y polisïau a’r hyfforddiant diogelu data a llywodraethu 
gwybodaeth sydd ar waith gan y Cyngor. Rydw i’n ystyried bod llywodraethu gwybodaeth wedi’i 
wreiddio yn niwylliant gweithredol y Cyngor. Darperir gwybodaeth ychwanegol am elfennau 
llywodraethu gwybodaeth allweddol yn yr atodiadau sy’n cyd-fynd â fy adroddiad. 
 
Argymhellion 
 
Fel Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth, rydw i’n gwneud yr argymhellion a ganlyn i’r Pwyllgor,   
 

i. ei fod yn derbyn datganiad yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth; 
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ii. bod y Gwasanaeth Dysgu yn sicrhau bod adnoddau digonol yn cael eu neilltuo i 
sicrhau bod yr archwiliad o gydsyniad y trefnwyd i’w gynnal ers tro yn cael ei gwblhau 
a’i fod yn adrodd yn annibynnol ar hynny i’r Pwyllgor hwn; 

iii. bod y Gwasanaeth Dysgu yn cefnogi bod y Cyngor yn datblygu ei Gofnod o 
Weithgareddau Prosesu o dan Erthygl 30 y GDPR; 

iv. bod fy adroddiadau i’r Pwyllgor hwn yn y dyfodol yn adrodd ar sicrwydd y byddaf yn ei 
dderbyn gan Benaethiaid Gwasanaeth fel Perchnogion Asedau Gwybodaeth. 
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Atodiad 1 Gwybodaeth am Drosolwg gan Reoleiddwyr 
 

 
 1.1. Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio 

 
Mae Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio (IPCO) yn goruchwylio’r modd y mae 
awdurdodau cyhoeddus yn cynnal gwyliadwriaeth gudd a ffynonellau cudd-wybodaeth 
ddynol yn unol â Deddf yr Heddlu 1997 a Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 (RIPA). 
Nod y gyfundrefn RIPA yw sicrhau bod gweithgareddau gwyliadwriaeth gyfeiriedig yn cael 
eu cynnal mewn ffordd sy’n cydymffurfio â hawliau dynol. Cyflawnir hyn trwy system o 
hunanawdurdodi gan uwch swyddogion sy’n gorfod bod yn fodlon bod y wyliadwriaeth yn 
angenrheidiol ac yn gymesur; yna mae’n rhaid derbyn cymeradwyaeth gan farnwr i’r 
hunanawdurdodiad. 

 
Fel Uwch Berchennog Risg y Cyngor, fi hefyd yw’r Uwch-swyddog Cyfrifol ar gyfer 
cydymffurfiaeth y Cyngor â gweithdrefnau RIPA. 
 
Archwiliwyd prosesau ac arferion y Cyngor gan Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio 
yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn. Roedd yr archwiliad yn un ffafriol ac ni wnaed unrhyw 
argymhellion ffurfiol. Er y cydnabyddir bod y Cyngor yn gwneud defnydd cyfrifol ond 
cyfyngedig o RIPA, mae’r rolau, polisïau, gweithdrefnau a’r hyfforddiant perthnasol yn 
angenrheidiol a rhaid iddynt fod ar waith. 
 
 

 
1.2 Comisiynydd Gwybodaeth 

 
Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth yn gyfrifol am orfodi a hyrwyddo cydymffurfiaeth â Deddf 
Diogelu Data 2018 a’r GDPR; Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000; y Rheoliadau Preifatrwydd 
a Chyfathrebiadau Electronig; y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol; y Rheoliadau 
Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus; y Rheoliadau INSPIRE. Mae gan y 
Comisiynydd Gwybodaeth y pŵer i asesu’r ffordd y mae unrhyw sefydliad wedi prosesu data 
personol yn erbyn safonau cyfredol ‘arfer dda’. 

 
 

Gwybodaeth am nifer y cwynion diogelu data a wnaed gan unigolion ynghylch y 
modd y bu i’r Cyngor brosesu eu gwybodaeth bersonol ac yr ymchwiliwyd 
iddynt gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) yn ystod cyfnod yr 
adroddiad hwn. 

 

Cysylltodd SCG â’r Cyngor mewn perthynas â 2 gŵyn o dan y Ddeddf Diogelu Data. Er 

na fu i SCG ymchwilio i’r materion yn y pendraw, gofynnwyd i’r Cyngor adolygu ei 

ymatebion i’r achwynwyr ac i gymryd camau priodol i sicrhau yr ymdriniwyd yn llawn â’r 

cwynion. Adolygwyd a chaewyd y cwynion. 

 

 
 
  

 

Apeliadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 

Cyflwynwyd un apêl i’r SCO yn ystod y cyfnod hwn. 

 

Roedd yr apêl yn ymwneud â gwrthod datgelu adroddiad, ac oherwydd yr amser a oedd 

wedi mynd heibio ers yr ymateb gwreiddiol, barnwyd ei bod yn briodol datgelu’r adroddiad 

yn ei gyfanrwydd i’r achwynydd. 
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1.3. Comisiynydd Camerâu Gwyliadwriaeth  
 
Mae Swyddfa’r Comisiynydd Camerâu Gwyliadwriaeth yn goruchwylio cydymffurfiaeth â’r 
Côd Ymarfer ar gyfer Camerâu Gwyliadwriaeth. Crëwyd swyddfa’r Comisiynydd o dan 
Ddeddf Diogelu Rhyddidau 2012 i reoleiddio systemau teledu cylch cyfyng (CCTV) 
ymhellach. 
 
Bu’r Cyngor yn defnyddio Asesiad o’r Effaith ar Ddiogelu Data y Comisiynydd Camerâu 
Gwyliadwriaeth mewn perthynas â theledu cylch cyfyng ers 2019-20 ac mae’r Cyngor 
yn ei ddefnyddio yn awr pryd bynnag y cynigir system teledu cylch cyfyng newydd. 
 
Penodwyd swyddog ‘Un Pwynt Cyswllt’ ar gyfer teledu cylch cyfyng yn ystod 2019-20 yn 
dilyn awgrym gan y Comisiynydd Camerâu Gwyliadwriaeth i awdurdodau lleol. Adolygodd y 
Swyddog Diogelu Data brosesau ac adnoddau teledu cylch cyfyng y Cyngor yn ystod cyfnod 
yr adroddiad diwethaf; arweiniodd hyn at greu cofrestr o systemau, rheolwyr a 
gweithredwyr teledu cylch cyfyng. Yn bwysig, tynnodd yr adolygiad sylw at y bylchau 
llywodraethu a oedd yn bodoli mewn perthynas â systemau teledu cylch cyfyng hanesyddol, 
a oedd yn bodoli cyn i’r Comisiynydd Camerâu Gwyliadwriaeth gyflwyno’r Côd. Datblygwyd 
adnodd teledu cylch cyfyng newydd ar Borth TG y Cyngor hefyd. Mae’r adnodd yn 
cynnwys y Templed Asesiad o’r Effaith ar Ddiogelu Data ar gyfer teledu cylch cyfyng, yn 
ogystal â Chanllawiau. Gwnaed trefniadau i ailgychwyn archwiliad pellach o systemau teledu 
cylch cyfyng y tu allan i gyfnod yr adroddiad hwn. 
 
Yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn rhoddwyd hyfforddiant i ddefnyddwyr a rheolwyr 
systemau teledu cylch cyfyng ynghylch elfennau diogelu data yn gysylltiedig â defnyddio 
teledu cylch cyfyng. 
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Atodiad 2. Nifer y digwyddiadau diogelwch data a gofnodwyd gan y Cyngor yn ystod y 
flwyddyn. 
 
 

Digwyddiadau diogelwch data (20/21): 30 digwyddiad 
 

Lefel 0 – Lefel 1 (digwyddiadau “ond y dim” neu ddigwyddiadau a gadarnhawyd fel 
digwyddiadau diogelwch data ond nad oedd angen rhoi gwybod amdanynt i Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth a rheoleiddwyr eraill) = 28  
 
Digwyddiadau Lefel 2 (digwyddiadau diogelwch data y mae’n rhaid rhoi gwybod amdanynt 
i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth oherwydd y risg sy’n gysylltiedig â’r digwyddiadau = 
2 
 

Categori Lefel 0 -1 Nifer 

Datgelu trwy gamgymeriad 26 

Colli data / caledwedd 1 

Technegol 1 

Categori 2 Nifer 

Datgelu heb awdurdod 1 

Arall 1 
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Atodiad 3.  Gwybodaeth am geisiadau a chwynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 
 

 
 

3.1 Ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac Adolygiadau Mewnol 
 

Yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2020 hyd at 31 Mawrth 2021, derbyniodd y Cyngor 736 o 
geisiadau am wybodaeth, yn cynnwys cyfanswm o 5397 o gwestiynau unigol. 
Nodir yr ymgeiswyr fesul categori isod: 
 

Cyfanswm Nifer y Ceisiadau a 
Dderbyniwyd 

736 

Cyfanswm Nifer y Cwestiynau a 
Dderbyniwyd 

5397 

Ceisiadau fesul Gwasanaeth  

Corfforaethol (ar draws yr Awdurdod) = 
Angen cydlynu’r ymateb. 

134  cais (1214 cwestiwn) 

Gwasanaethau Democrataidd 2 gais (20 cwestiwn)  

Datblygu Economaidd 
 

5 cais (16 cwestiwn) 

Etholiadau 3 chais  (8 cwestiwn) 

Iechyd a Diogelwch 2 gais  (40 cwestiwn) 

Priffyrdd 76  cais (558 cwestiwn) 

Tai 33 cais  (290 cwestiwn) 

AD 28 cais  (129 cwestiwn) 

TGCh 31 cais  (330 cwestiwn) 

Dysgu 33 cais  (411 cwestiwn) 

Llyfrgelloedd ac ati 2 gais  (30 cwestiwn) 

Hamdden 5 cais  (28 cwestiwn) 

Cyfreithiol 8 cais  (58 cwestiwn) 

Morwrol 2 gais  (18 cwestiwn) 

Cynllunio 35 cais  (232 cwestiwn) 

Eiddo 11 cais  (75 cwestiwn) 

Gwarchod y Cyhoedd 82 cais  (605 cwestiwn) 

Adnoddau 118 cais  (635 cwestiwn) 

Gwasanaeth Cofrestru 1 cais  (3 cwestiwn) 

Gwasanaethau Cymdeithasol 91 cais  (449 cwestiwn) 

Trawsnewid 1 cais  (10 cwestiwn) 

Gwastraff 33 cais  (238 cwestiwn) 
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3.2  Ceisiadau am adolygiadau Mewnol 

O’r 736 o geisiadau, arweiniodd 5 at Adolygiad Mewnol o ymatebion y Cyngor. Mae’r 

canlyniadau fel a ganlyn: 

 

 Mewn 2 achos, cadarnhawyd y penderfyniad gwreiddiol; 

 Mewn 2 achos, cadarnhawyd y penderfyniad gwreiddiol ond barnodd yr Adolygiad 

Mewnol bod rhaid datgelu gwybodaeth ychwanegol; 

 Mewn un achos, cafodd y penderfyniad gwreiddiol ei wrthdroi. Anfonwyd ymateb 

newydd a datgelwyd y data y gofynnwyd amdano. 

 
T 

 

 

Cynghorydd Sir
1%

Cwmni Cyfreithiol
1%

Y Cyfryngau
10%

Plaid Wleidyddol
0%

Ymgeisydd Preifat
53%Grŵp Pwyso

5%

Sefydliad Sector 
Cyhoeddus

5%

Senedd y DU
0%

Aelod Llywodraeth 
Cymru

1%

Cwmni Preifat
24%

Ceisiadau yn ôl Math o Ymgeisydd



Fersiwn TERFYNOL (1.0) : 663600 
 

Atodiad 4.  Gwybodaeth am nifer y cwynion diogelu data a wnaed i’r Cyngor yn ystod y 
flwyddyn gan unigolion ynghylch y modd y proseswyd eu gwybodaeth bersonol. 
 
Mae deddfwriaeth diogelu data yn atgyfnerthu hawliau gwrthrych y data i gwyno am y modd y 
mae sefydliadau wedi defnyddio eu data personol, neu’n bwriadu ei ddefnyddio, neu sut y 
maent fel arall wedi amharu ar hawliau gwrthrych y data. 
 

Cwynion a gyflwynwyd i’r Cyngor o dan y Ddeddf Diogelu Data 
 

Derbyniwyd 5 o gwynion o dan y Ddeddf Diogelu Data, ac ymchwiliwyd i 4 ohonynt: 

 

Roedd 1 yn ymwneud â cheisiadau i ddileu data personol; 

Roedd 2 yn ymwneud â cheisiadau i gywiro data personol; 

Roedd 2 gŵyn yn ymwneud â gwrthwynebu prosesu data personol gan y Cyngor  

 

Ar ôl archwiliad gan y Swyddog Diogelu Data, ni chafodd y 4 cwyn eu cadarnhau. 

Ystyriwyd bod gweithgareddau prosesu’r Cyngor yn gyfreithlon ac na chafodd hawliau 

gwrthrychau’r data eu cyfaddawdu. 

 

Nid oedd mod ymchwilio i’r gŵyn arall gan y bu i’r unigolyn fethu â darparu tystiolaeth 

ddigonol o’u hunaniaeth ar gais y Swyddog Diogelu Data. 

 

  

 

 

Atodiad 5.  Gwybodaeth am nifer y Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth a 
chydymffurfiaeth y Cyngor. 
 

 
 

Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth a chydymffurfiaeth 
 

 
Derbyniwyd 25 cais o’r fath – o’r 22 Cais Gwrthrych am Wybodaeth yr ymatebwyd iddynt, 
anfonwyd 78% o ymatebion o fewn y terfyn amser priodol. 
 
Mae 2 Gais Gwrthrych am Wybodaeth wedi eu gohirio ac nid oes modd symud ymlaen â 
nhw gan na dderbyniwyd y dystiolaeth angenrheidiol, yn ogystal, derbyniwyd un ar 
ddiwedd y cyfnod adrodd ac felly nid oedd angen ymateb iddo o fewn cyfnod adrodd yr 
adroddiad hwn. 
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Atodiad 6. Cynllun Gwaith Diogelu Data 
 
 
Adroddwyd i’r Pwyllgor yn flaenorol ar y cynllun gwaith ar gyfer diogelu data, a ddatblygwyd 
yn ystod y misoedd ar ôl gweithredu’r ddeddfwriaeth diogelu data newydd yn 2018. 
 
Uwch Dîm Arweinyddiaeth y Cyngor sydd berchen ar y cynllun gwaith ac mae hyn yn 
sicrhau bod diogelu data wrth wraidd gweithrediadau’r Cyngor. Pwrpas y cynllun gwaith 
oedd darparu mwy o sicrwydd ynghylch cydymffurfiaeth y Cyngor. Darparwyd hyfforddiant, 
nodiadau canllaw a thempledi i gyd-fynd â gwahanol elfennau’r cynllun gwaith er mwyn 
cynorthwyo staff y Gwasanaeth i gwblhau’r camau. Erbyn hyn, mae holl agweddau’r cynllun 
gwaith hwnnw wedi’u hen gwblhau, ac eithrio’r wybodaeth isod. 
 
Rhoddir isod yr elfennau o’r cynllun gwaith presennol sy’n parhau i fod angen sylw (hyd at fis 
Mawrth 2021) a’r Gwasanaethau nad ydynt wedi cwblhau’r camau gweithredu: 
 

Gweithred Gwasanaeth sydd heb 
gydymffurfio 

1. Adolygu’r defnydd o gydsyniad fel sail gyfreithiol 
ar gyfer prosesu ac adolygu prosesau cofnodi 
cydsyniad er mwyn herio’r ddibyniaeth ar gydsyniad 
fel sail gyfreithlon gan bartneriaid. 
 
 

Gwasanaeth Dysgu 

2. Datblygu a monitro Cofnod o Weithgareddau 
Prosesu (ROPA) y Cyngor o dan Erthygl 30 drwy 
gynnwys dolenni at Hysbysiadau Preifatrwydd, 
Protocolau Rhannu, Contractau neu Gytundebau 
Prosesu Data mawr  
 
 

Gwasanaeth Dysgu 
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Atodiad 7. Hyfforddiant Llywodraethu Gwybodaeth 
 
 

 

  

Pwnc 
 

Categori Staff Amlder 
Hyfforddiant 

Statws 
Cydymffurfio 

Diogelu Data / 
Rhyddid 
Gwybodaeth 
 

Staff newydd  - PAWB Wrth ymuno â’r 
Cyngor 

Darparwyd yr 
hyfforddiant 

Derbyn Polisi 
Diogelu Data 
 
 

HOLL staff - gorfodol 
 
 

Wrth ymuno â’r 
Cyngor, bob 2 
flynedd wedi hynny 
 

 

Hyfforddiant Diogelu 
Data 

HOLL staff - gorfodol 
 
HOLL Aelodau ac 
Aelodau Cyfetholedig. 
 

Bob 2 flynedd Darparwyd yr 
hyfforddiant 

Rhyddid 
Gwybodaeth / 
Rheoliadau 
Gwybodaeth 
Amgylcheddol 
 

Cydlynwyr Diogelu Data 
/ Rhyddid Gwybodaeth 
Gwasanaethau cyfredol 
(hefyd Gweinyddwyr 
Asedau Gwybodaeth) 
 

Sesiynau diweddaru 
1 awr bob 2 flynedd 
– i’w ddisodli gan 
fodiwlau e-ddysgu. 
 

Darparwyd yr 
hyfforddiant 

Ceisiadau 
Gwrthrych am 
Wybodaeth 
 

Cydlynwyr Diogelu Data / 
Rhyddid Gwybodaeth 
Gwasanaethau cyfredol 
 

Yn ôl yr angen Mae 
Gwasanaethau’n 
nodi gofynion ac 
yn trefnu 
hyfforddiant. 

Llywodraethu 
Gwybodaeth 

Uwch Berchennog Risg 
Gwybodaeth (SIRO) 
 

Bob dwy flynedd Nid oedd angen 
yn ystod y cyfnod 
adrodd 

Diogelu Data / 
Rhyddid 
Gwybodaeth 
 

Perchnogion Asedau 
Gwybodaeth 
(Penaethiaid 
Gwasanaeth) 

Bob dwy flynedd  Nid oedd angen 
yn ystod y cyfnod 
adrodd 

Deddf Rheoleiddio 
Pwerau Ymchwilio 
(RIPA) 

Uwch Berchennog 
Cyfrifol RIPA 
Swyddogion Awdurdodi 
RIPA 
Swyddog Cydlynu RIPA 

Bob dwy flynedd Darparwyd yr 
hyfforddiant 

Teledu Cylch 
Cyfyng 

Gweinyddwyr systemau 
teledu cylch cyfyng 

Bob 2 flynedd neu 
yn ôl yr angen 

Darparwyd yr 
hyfforddiant 
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Atodiad 8. Arolwg o Gynllun Cyhoeddi’r Cyngor 

1. Yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ym mis Medi 2020 roedd 

trafodaeth am y posibilrwydd y gallai’r Cyngor sicrhau bod mwy o wybodaeth ar gael er 

mwyn rheoli effeithiau ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth ar Wasanaethau yn well. 

2. Mae manteision cyhoeddi gwybodaeth fel mater o drefn wedi’u nodi yn y Ddeddf: pan 

dderbynnir cais am wybodaeth sydd eisoes ar gael yn rhwydd ar wefan y Cyngor, mae’n 

sbarduno eithriad, a gall hynny symleiddio’r ymateb. 

3. Er mwyn asesu a yw trefniadau cyhoeddi gwybodaeth fel mater o drefn y Cyngor yn 

ffactor effeithiol o ran lleihau effaith ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth ar hyn o bryd, 

paratowyd offeryn hunanasesu a’i ddosbarthu i Wasanaethau’r Cyngor. Cymerodd pob 

Gwasanaeth ran yn yr hunanasesiad ac eithrio’r Gwasanaeth Adnoddau. 

4. Dros 15 mlynedd yn ôl, cynigiodd y Comisiynydd Gwybodaeth gynllun cyhoeddi cydlynol 

sengl fel y datrysiad mwyaf addas. Fodd bynnag, y duedd wrth ddatblygu gwefannau 

oedd symud oddi wrth hyn; cydymffurfir â gofynion cyhoeddi’r Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth drwy gyfrwng cyfleuster blwch chwilio ar y wefan. 

5. O ran canfyddiadau’r arolwg, roedd Gwasanaethau’n gallu dangos eu bod yn cyhoeddi’n 

rhagweithiol, yn unol â’r Cynllun Cyhoeddi. Fodd bynnag, cyn belled ag y mae lleihau’r 

effaith neu’r baich ar y Gwasanaethau wrth ymateb i geisiadau Deddf Rhyddid 

Gwybodaeth dan sylw, mae’n annhebygol bod cyhoeddi gwybodaeth yn lleihau nifer y 

ceisiadau. Mae ymgeiswyr o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth eisiau gwybod pam yn 

ogystal â beth. Anaml iawn y mae cyhoeddi dogfennau fel mater o drefn yn darparu’r 

cyd-destun sydd ei angen ar y rhai hynny sy’n gwneud ceisiadau o dan y Ddeddf 

Rhyddid Gwybodaeth. Mae yna dystiolaeth hefyd i awgrymu bod gwybodaeth a 

gyhoeddir yn arwain at geisiadau ychwanegol.  


