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Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 20 Gorffennaf. Gofynnoch am: 
 
(i) holl gyflwyniadau, bapurau a nodiadau a gynhyrchwyd gan Brett Pugh rhwng 1af 
Tachwedd 2015 a 1af Mehefin 2016 yn gysylltiedig â Chymraeg ail iaith a/neu ddysgu 
Cymraeg mewn ysgolion; 
(ii) cofnodion pob cyfarfod a fynychwyd gan Brett Pugh o 1af Tachwedd 2015 tan 1af 
Mehefin 2016 yn gysylltiedig â Chymraeg ail iaith a/neu ddysgu Cymraeg mewn 
ysgolion. 
   
Rwyf wedi penderfynu bod yr wybodaeth yn esempt o'r gofynion datgelu o dan adran 
35(1) (a) Ffurfio neu ddatblygu polisi Llywodraeth o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, ac 
felly rhaid ei chadw'n ôl. Mae'r rhesymau dros weithredu'r esemptiad hwn wedi'u nodi'n 
llawn yn Atodiad 1 y llythyr hwn.    
 
Os ydych yn anfodlon â'r modd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â'ch cais, 
gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr ateb hwn. 
Dylech anfon cais am adolygiad mewnol at Swyddog Rhyddid Gwybodaeth Llywodraeth 
Cymru drwy'r post i'r cyfeiriad canlynol:  
 
Yr Uned Hawl i Wybodaeth  
Llywodraeth Cymru  
Parc Cathays  
Caerdydd  
CF10 3NQ  
 
neu drwy e-bostio rhyddidgwybodaeth@cymru.gsi.gov.uk  

 17 Awst 2016 

http://www.cymru.gov.uk/
mailto:rhyddidgwybodaeth@cymru.gsi.gov.uk


 
Cofiwch nodi'r cyfeirnod ATISN uchod.     
 
Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â'r 
Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:   
 
Information Commissioner’s Office  
Wycliffe House  
Water Lane  
Wilmslow  
Cheshire  
SK9 5AF. 
 
Fodd bynnag, dylech nodi nad yw'r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn nes ei fod 
wedi bod drwy ein proses adolygu mewnol ni.  
 
Yn gywir 
 
 
 
 



              Atodiad 1 
 
Rwyf wedi penderfynu cadw'r wybodaeth ganlynol yn ôl:  
 

Gwybodaeth a gedwir yn ôl Rhif yr adran ac enw'r esemptiad 

 
(i) holl gyflwyniadau, bapurau a nodiadau 
a gynhyrchwyd gan Brett Pugh rhwng 1af 
Tachwedd 2015 a 1af Mehefin 2016 yn 
gysylltiedig â Chymraeg ail iaith a/neu 
ddysgu Cymraeg mewn ysgolion. 
 
(ii) cofnodion pob cyfarfod a fynychwyd 
gan Brett Pugh o 1af Tachwedd 2015 tan 
1af Mehefin 2016 yn gysylltiedig â 
Chymraeg ail iaith a/neu ddysgu Cymraeg 
mewn ysgolion. 

 
Adran 35(1)(a) – Ffurfio neu  
ddatblygu polisi'r llywodraeth   

 
Mae'r Atodiad hwn yn amlinellu'r rhesymau dros weithredu adran 35(1)(a) o'r Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth, a'n hystyriaeth ddilynol o Brawf Budd y Cyhoedd.  
 
Gweithredu Adran 35(1)(a) (Ffurfio neu ddatblygu polisi'r llywodraeth) o Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth  
 
Dywed Adran 35 “Ffurfio neu ddatblygu polisi llywodraeth” fod 
(1) Gwybodaeth a gedwir gan adran o'r llywodraeth neu gan Lywodraeth Cymru yn 
wybodaeth eithriedig os yw'n ymwneud â –  
(A) Ffurfio neu ddatblygu polisi Llywodraeth 
 
Mae’r wybodaeth ofynnoch amdani yn ymwneud â gwaith cynnar o ran ffurfio a datblygu 
polisi yn y maes a elwir ar hyn o bryd yn “Cymraeg ail iaith” mewn ysgolion. [Er 
hwylustod, byddaf yn cyfeirio at y maes polisi fel “Cymraeg ail iaith” yn yr ateb hwn. Ni 
ddylid casglu o hynny bod ymlyniad polisi i’r term hwnnw nac, yn wir, i’r cysyniad 
hwnnw]. Roedd y gwaith cynnar hwnnw’n cwmpasu ystyried dogfennau perthnasol, 
ceisio barn arbenigwyr a rhanddeiliaid yn y maes a dechrau ffurfio syniadau ac 
opsiynau am sut y gellid cynyddu gallu disgyblion yn y Gymraeg.    
 
Mae’r opsiynau a syniadau a ddeilliodd o’r gwaith ar “Cymraeg ail iaith” a’u 
goblygiadau’n dal i gael eu hystyried. Gyda hyn mewn golwg, ac o ystyried natur 
cyfrinachol y trafodaethau a gynhaliwyd, mae Llywodraeth Cymru o’r farn y buasai 
rhyddhau’r wybodaeth yn niweidiol i’r broses bolisi ac y dylai’r wybodaeth ofynnoch 
amdani felly fod yn esempt o'r gofynion datgelu. Mae eglurhad manylach am y 
dehongliad hwn isod.   
 
Prawf Budd y Cyhoedd 
 

Mae esemptiad o dan Adran 35 yn esemptiad amodol sy’n ddibynnol ar brawf budd  y 
cyhoedd.  Er mwyn bodloni prawf budd y cyhoedd mae gofyn dod i'r casgliad bod y 
budd i'r cyhoedd o beidio â rhyddhau'r wybodaeth y gofynnwyd amdani yn gryfach na'r 
dadleuon o blaid rhyddhau'r wybodaeth.   
Dadleuon budd cyhoeddus o blaid rhyddhau'r wybodaeth  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod budd cyhoeddus mewn rhyddhau 
gwybodaeth am faes gwaith mor bellgyrhaeddol â "Chymraeg ail iaith". Byddai 
rhyddhau’r wybodaeth rwan yn caniatáu i'r cyhoedd weld y mathau o faterion a 



chynigion y mae swyddogion yn eu hystyried, gan gynyddu lefel tryloywder ynghylch y 
gwaith hwn. Ymhellach, trwy weld pa fathau o opsiynau sy'n cael eu nodi byddai’r 
cyhoedd yn cael cyfle i herio rhai o'r cynigion hyn, gan gynyddu lefel atebolrwydd 
Llywodraeth Cymru wrth iddo ddatblygu’r polisi hwn.  
 
Dadleuon budd cyhoeddus o blaid peidio â rhyddhau'r wybodaeth 

 
Mae dau reswm allweddol, sy’n gysylltiedig â’i gilydd, pam na fyddai ryddhau'r 
wybodaeth y gofynnwyd amdani er budd y cyhoedd. Mae'r rhain yn cyfateb yn fras i 
ddwy ran eich cais. 
 
1. Mae'r wybodaeth yn rhan gyntaf eich cais yn ymwneud â pholisi sydd yn dal i gael ei 
ddatblygu a’i ystyried. Nid oes penderfyniadau terfynol wedi'u gwneud ac o’r herwydd ni 
ellir rhagweld canlyniad y trafodaethau hyn. Byddai datgelu cynamserol felly yn 
annhebygol o roi syniad cywir am y canlyniad terfynol a gall, mewn gwirionedd, fod yn 
groes i fudd y cyhoedd os mai’r canlyniad yw lledaenu gwybodaeth anghywir neu 
anghyflawn sydd yn creu disgwyliadau ffug. Gallai materion a oedd wedi'u crybwyll yn 
unig gael eu portreadau fel polisi y cytunwyd arno. Mewn amgylchiadau o’r fath, byddai 
datgelu yn ychwanegu amwysedd yn hytrach na sicrwydd i’r disgwrs cyhoeddus ac ni 
fyddai hyn yn helpu cyflawni polisi’n effeithiol yng Nghymru. Byddai hefyd yn groes i'r 
angen i Lywodraeth Cymru allu trafod polisi a gwneud penderfyniadau heb fod yn 
agored i ymyrraeth allanol. 
  
2. Fel arfer, wrth ddechrau’r broses o ffurfio a datblygu polisi mae angen ymgysylltu â 
rhanddeiliaid allweddol – rhai mewnol ac rhai allanol – er mwyn cyfoethogi’r broses o 
ystyried o opsiynau.  Yn achos y maes polisi hwn, cynlluniwyd y trafodaethau (sy’n 
disgyn o fewn ail ran eich cais) i fod yn gyfleon agored a diogel i gyfnewid gwybodaeth 
gydag unigolion a grwpiau o unigolion. At hyn, rhoddwyd sicrwydd i gyfranogwyr am 
breifatrwydd y trafodaethau hyn. Mae'r gallu hwn i gynnal trafodaethau mewn "gofod 
diogel" yn hanfodol er mwyn sicrhau cyfraniadau cadarn a gonest. Pe na ddarparwyd 
"gofod diogel" byddai’r barnau 
a'r safbwyntiau a fynegwyd wedi bod yn llai diamwys ac wedi’u glastwreiddio gan 
ystyriaethau sefydliadol neu heb eu mynegi o gwbl. Felly, byddai datgelu yn arwain at 
archwiliad llai trwyadl a manwl o'r opsiynau polisi. Hefyd, byddai datgelu cynnwys y 
trafodaethau, a gynhaliwyd ar sail gyfrinachol, yn debygol o amharu ar allu Llywodraeth 
Cymru i ymgysylltu â rhanddeiliaid o'r fath wrth ddatblygu polisi yn y dyfodol. Nid yw 
Llywodraeth Cymru yn credu y byddai hyn er budd y cyhoedd. 
 
Cydbwyso buddiannau'r cyhoedd  
 
At ei gilydd, mae Llywodraeth Cymru’n ystyried bod budd y cyhoedd o blaid cadw'r 
wybodaeth yn ôl yn gorbwyso budd y cyhoedd o blaid datgelu’r wybodaeth. 
 
Mae'r wybodaeth y gofynnir amdani yn ymwneud â thrafodaethau rhagarweiniol a 
gynhaliwyd rhwng swyddogion a rhanddeiliaid am opsiynau polisi posibl ac ystyriaethau 
polisi. Er yn cydnabod y dadleuon o blaid datgelu, mae'n hanfodol, yn y cyfnod 
ffurfiannol hwn, bod gan swyddogion ofod rhydd i drafod yn llawn yr amrywiaeth o 
opsiynau sydd ar gael iddynt heb ymyrraeth allanol.  Mae polisi ar yr hyn a elwir ar hyn 
o bryd yn "Gymraeg ail iaith" mewn ysgolion yn bwnc proffil uchel sydd wedi denu llawer 
o sylw ac sy’n ganolog i'r agenda addysg yng Nghymru. O ganlyniad, mae'n bwysig bod 
y polisi cysylltiedig wedi cael ei ystyried yn drwyadl a’i lunio’n ofalus cyn ei weithredu.  
 
Mae datblygu polisi effeithiol yn dibynnu ar y gallu i gynhyrchu’r argymhellion gorau 
posibl ac i drafod holl opsiynau heb ofn datgelu gynamserol. Fel y mae trafodaethau yn 
parhau, mae angen i swyddogion a rhanddeiliaid gynnal dadansoddiad llawn o'r holl 



faterion a risgiau a nodwyd, ac sy’n parhau i gael eu nodi, cyn cyflwyno unrhyw 
argymhellion i Ysgrifenyddion y Cabinet/Gweinidogion dros Addysg .  
 
Mae gan y rhai hynny sy’n cyfrannu ddisgwyliad, yn arbennig yn ystod camau cynnar y 
broses ffurfio polisi, na fydd eu barn yn agored i graffu cyhoeddus. Mae hyn yn eu 
galluogi i fod yn gyfforddus wrth archwilio nifer o opsiynau gwahanol, gan gynnwys rhai 
mwy arloesol mewn natur, mewn amgylchedd agored. Mae’r “gofod” hwn yn ganolog i 
ddatblygiad polisi effeithiol. Os yw’r rhai hynny sy'n cymryd rhan yn teimlo na ellir 
gwarantu y fforwm agored hwn, yna mae gwir risg y byddant yn llawer mwy gochelgar 
wrth drafod a bydd hyn yn arwain at ymchwilio llai egnïol i faterion allweddol, a datblygu 
polisi gwannach. 
 
Ar hyn o bryd, ni ellir rhagweld canlyniad y gwaith hwn, ac nid yw'n dilyn o reidrwydd y 
bydd Llywodraeth Cymru’n mabwysiadu unrhyw gynnig polisi penodol. Byddai 
rhyddhau'r wybodaeth rwan, felly, yn rhedeg y risg sylweddol o agor gwaith polisi 
sensitif i gyhoeddusrwydd damcaniaethol cyn bod cyfle wedi bod i ystyried y materion 
perthnasol yn llawn. Gallai hyn arwain at herio’n gyhoeddus yr hyn sydd ddim ond yn 
ystyriaethau cychwynnol, gan helpu i feithrin camsyniadau a disgwyliadau ffug am ba 
ffurf y bydd y polisi terfynol yn ei gymryd. O ganlyniad, mae perygl gwirioneddol y 
byddai gwaith polisi sy’n dal i fynd rhagddo yn cael ei danseilio cyn iddo hyd yn oed 
gael ei gwblhau. 
 
Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y byddai datgelu’r wybodaeth rwan yn lleihau 
effeithiolrwydd y broses polisi yn sylweddol mewn maes gwaith pwysig a 
phellgyrhaeddol ac na fyddai hynny er budd y cyhoedd.  
 


