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Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Ein nod yw 
hyrwyddo gwaith cadwraeth ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru a gwerthfawrogiad ohono. 
 
Cadw is the Welsh Government’s historic environment service. Our aim is to 
promote the conservation and appreciation of Wales’s historic environment.  
 
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

We welcome correspondence in both English and Welsh. 
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Annwyl , 
 
ATISN 11438 Cylch Haearn, Y Fflint 
 
Diolch am eich cais a dderbyniais ar 31 Gorffennaf 2017.  Gwnaethoch ofyn am y 
canlynol: 
 
1. Copi o'r holl ohebiaeth rhwng Cadw a rhannau eraill o Lywodraeth Cymru ar 
y Cylch Haearn yng Nghastell y Fflint. 
 
2. Y dyddiad yr hysbyswyd Ysgrifennydd y Cabinet am y dyluniad hwn gyntaf. 
 
3. Y dyddiad y soniwyd am y syniad gyntaf ac enwau'r rheini a gafodd eu 
hysbysu gyntaf am y syniad ar y dyddiad hwn.  
 
4. Nifer y camau a gymerwyd mewn perthynas â'r dyluniad gan 
Cadw/Llywodraeth Cymru o'r tro cyntaf y cafodd ei godi hyd at y cyhoeddiad, ac 
enwau'r rheini a oedd yn ymwybodol o'r dyluniad drwy gydol y broses hon? 
 
Nodir y wybodaeth y gwnaethoch gais amdani isod: 
 
1. Rwyf wedi darparu'r ohebiaeth rhwng Cadw a rhannau eraill o Lywodraeth 
Cymru ar y Cylch Haearn yng Nghastell y Fflint yn Atodiad A. Ni allaf roi enwau'r 
unigolion y gohebwyd â nhw. Rwyf wedi penderfynu bod y wybodaeth hon wedi'i 
heithrio o dan adran 38(1) o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac felly ni chaiff ei 
datgelu. Nodir y rhesymau dros gymhwyso'r eithriad hwn yn llawn yn Atodiad A i'r 
llythyr hwn. 
 

 

 



  

 

2. Dewiswyd y cynllun buddugol gan banel a oedd yn cynnwys swyddogion 
Llywodraeth Cymru a chynrychiolydd o'r Cyngor Celfyddydau Cymru. Cafodd 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ei hysbysu am ddyluniad y 
Cylch Haearn ar 12 Mai 2017. 

 
3. Soniwyd am y Cylch Haearn gyntaf pan gyflwynwyd tendr cam 2 yr arlunydd ar 
20 Chwefror 2017. Roedd panel gwerthuso'r tendr yn cynnwys pedwar o 
swyddogion Llywodraeth Cymru, cynrychiolydd o Gyngor Celfyddydau Cymru ac 
fe'i hwyluswyd gan gynrychiolydd o Wasanaeth Caffael Corfforaethol Llywodraeth 
Cymru.  
 
Ni allaf roi enwau'r unigolion a gafodd eu hysbysu gyntaf am y cynnig i chi. Rwyf 
wedi penderfynu bod y wybodaeth hon wedi'i heithrio o dan adran 38(1) o'r Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth ac felly ni chaiff ei datgelu. Nodir y rhesymau dros 
gymhwyso'r eithriad hwn yn llawn yn Atodiad A i'r llythyr hwn. 
 
4. Ers sôn gyntaf am syniad y cylch haearn, cymerwyd y camau canlynol: 
 

 Cyflwynwyd y tendr i Cadw ar 20 Chwefror 2017. Fe'i dosbarthwyd wedi 
hynny i'r pum aelod o'r panel ar 24 Chwefror 2017. Gwerthusodd y pum aelod o 
banel gwerthuso'r tendr y cyflwyniad yn annibynnol. 
 

 Cyfarfu panel gwerthuso'r tendr a chynrychiolydd y Gwasanaeth Caffael 
Corfforaethol ar 13 Mawrth 2017 mewn cyfarfod consensws er mwyn cytuno ar 
sgoriau. 
 

 Cynhaliwyd cyfweliadau egluro gyda'r holl artistiaid a gyflwynodd dendr ar 
31 Mawrth 2017 a chytunwyd ar y sgoriau terfynol wedi'u cymedroli yn ystod y 
cyfarfod hwn. 
 

 Lluniwyd Nodyn Cyngor Gweinidogol ac fe'i cymeradwywyd gan 
swyddogion llywodraethu Llywodraeth Cymru yng ngrŵp yr Economi, Sgiliau a 
Chyfoeth Naturiol a'i anfon at Ysgrifennydd y Cabinet ar 12 Mai 2017. Roedd 
swyddogion yn Swyddfa Breifat Ysgrifennydd y Cabinet hefyd yn ymwybodol ar yr 
adeg hon.  
 

 Ni allaf roi enwau'r unigolion a gafodd eu hysbysu gyntaf am y cynnig i chi. 
Rwyf wedi penderfynu bod y wybodaeth hon wedi'i heithrio o dan adran 38(1) o'r 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac felly ni chaiff ei datgelu. Nodir y rhesymau dros 
gymhwyso'r eithriad hwn yn llawn yn Atodiad A i'r llythyr hwn. 
 

 Rhoddwyd embargo ar gyhoeddusrwydd ac roedd y wybodaeth yn 
gyfrinachol hyd nes y gwnaed y cyhoeddiad ar 21 Gorffennaf 2017.  
 
 
 
 



  

 

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: FreedomOfInformationOfficer@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, 
 
  

mailto:FreedomOfInformationOfficer@wales.gsi.gov.uk


  

 

Atodiad A - ATISN 11438 - Eithriadau o dan adran 38(1) o'r Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth 

 
Rwyf wedi penderfynu peidio â datgelu'r wybodaeth ganlynol:   
 

Gwybodaeth nas datgelir  Rhif yr adran ac enw'r eithriad  

Enwau'r unigolion a fu'n rhan o'r 
ohebiaeth rhwng Cadw a rhannau 
eraill o Lywodraeth Cymru.  
 
Enwau'r unigolion a oedd yn 
ymwybodol o'r Cylch Haearn fel y 
gwnaed cais amdanynt ym 
mhwyntiau 3 a 4 o'ch cais  
 

Adran 38(1) o'r Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth. 
 
 Information is exempt information if 
its disclosure under this Act would, 
or would be likely to—  
(a) endanger the physical or mental 
health of any individual, or  
(b) endanger the safety of any 
individual. 
 

 
 
Y bwriad sy'n sail i'r eithriad hwn yw atal datgelu unrhyw wybodaeth a fyddai'n rhoi 
unrhyw unigolyn mewn perygl (gan gynnwys yr ymgeisydd, cyflenwr y wybodaeth 
neu unrhyw un arall) a lle y byddai ei datgelu yn debygol o beryglu:  
 

 iechyd corfforol neu iechyd meddwl unrhyw unigolyn, neu  

 ddiogelwch unrhyw unigolyn.  
 
Credwn y byddai rhyddhau enwau'r unigolion a asesodd yr amrywiol gynigion yn 
debygol o arwain at niwed i'r unigolion hyn. Mae hanes diweddar yn dangos tuedd 
gynyddol, yn ôl pob tebyg, lle y daw unigolion yn destun ymosodiadau, difenwad 
neu fygythiadau o drais gwirioneddol yn eu herbyn gan bobl anhysbys drwy'r 
cyfryngau cymdeithasol.  
 
Ers i Ysgrifennydd y Cabinet gyhoeddi'r dyfarniad ar 21 Gorffennaf 2017, mae 
Swyddfa Breifat Ysgrifennydd y Cabinet a Cadw wedi derbyn nifer ddigynsail o 
sylwadau pleidiol a sylwadau sarhaus am y penderfyniad hwn. Defnyddiwyd 
sianelau cyfryngau cymdeithasol hefyd i gyflwyno safbwyntiau tebyg mewn 
perthynas â'r cylch haearn. 
 
Bu achosion proffil uchel diweddar yn y cyfryngau, lle y bu gweision cyhoeddus yn 
yr awdurdodau cyhoeddus neu'r sefydliadau perthnasol yn destun ymosodiadau yn 
y cyfryngau cymdeithasol gan unigolion dienw, nad oedd ganddynt unrhyw 
gysylltiadau â'r materion dan sylw ond a oedd yn ddigon parod i ymosod ar eraill 
p'un a oeddent yn gysylltiedig â'r mater ai peidio. Roedd y ffaith eu bod yn gweithio 
i'r un sefydliad yn ddigon i olygu eu bod yn destun sylwadau sarhaus.  
 
Er bod gan brosiect y "Cylch Haearn" broffil cyhoeddus is, rydym o'r farn bod y risg 
i'r unigolion sy'n gysylltiedig â'r broses gan y rheini sy'n anelu at ymddwyn yn 
sarhaus drwy ddiogelwch dienw'r cyfryngau cymdeithasol yn risg wirioneddol ac 
rydym o'r farn pe rhyddhawyd enwau'r unigolion hyn y byddent yn debygol o 



  

 

ddioddef sylwadau sarhaus o'r fath. Byddai hyn yn amlwg yn peryglu eu hiechyd 
meddwl a'u hiechyd corfforol nhw a'u teuluoedd.    
 
 
Prawf Budd Cyhoeddus  

 
Er mwyn bodloni'r prawf budd cyhoeddus mewn perthynas â'r eithriad, mae angen 
dod i'r casgliad bod y dadleuon budd cyhoeddus o blaid peidio â datgelu'r 
wybodaeth yn ddigonol i orbwyso'r dadleuon budd cyhoeddus o blaid ei rhyddhau 
er gwaethaf yr effaith andwyol a fyddai'n codi neu a fyddai'n debygol o godi.   
  
Dadleuon budd cyhoeddus o blaid datgelu  
 
Gall rhyddhau gwybodaeth sy'n ymwneud ag enwau'r unigolion a oedd yn 
ymwybodol o'r dyluniad cyn iddo gael ei ddewis wella atebolrwydd y broses 
gwneud penderfyniadau.   
 
Dadleuon budd cyhoeddus o blaid peidio â datgelu  

 
Nid yw'n glir sut y byddai datgelu enwau'r rheini a oedd yn ymwybodol o'r dyluniad 
cyn iddo gael ei ddewis a'i gyhoeddi yn gwella unrhyw ddealltwriaeth o'r broses 
gwneud penderfyniadau. Mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb i gadw ei 
chyflogeion yn ddiogel rhag unrhyw niwed a allai godi dim ond am iddynt wneud eu 
gwaith. O ran budd cyhoeddus ehangach, dylid gallu ystyried bod Llywodraeth 
Cymru, fel unrhyw gyflogwr da, yn diogelu ei staff rhag sylwadau sarhaus 
anghyfiawn o'r fath.  
 
 
Prawf pwyso a mesur budd cyhoeddus  
 
Ar ôl pwyso a mesur, credaf y byddai o fudd cyhoeddus peidio â datgelu'r 
wybodaeth gan fod angen sicrhau y caiff yr unigolion dan sylw eu diogelu rhag 
camdriniaeth gorfforol a meddyliol.  
 
 
 
 


