
 

Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus 

Education and Public Services Group  
 
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

 
Parc Cathays ● Cathays Park 

Caerdydd ● Cardiff 
CF10 3NQ  

Gwefan ● website: www.llyw.cymru 

www.gov.wales 
 

 
 

 
  
 

9 Chwefror  2018 
 
Annwyl                       , 
 
ATISN 11894 – Huw Marshall 
 
Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 22 Tachwedd 2017. 
Roeddech yn gofyn am yr wybodaeth ganlynol yn ymwneud a’ch ceisiadau ar gyfer 
Grant Cymraeg 2050: 
 
1) adborth ysgrifenedig ar cyfer y 3 cais. 
2) copïau o'r grid sgorio ar cyfer y 3 cais. 
3) manylion y panel dyfarnu, gan gynnwys CV's byr yn nodi ei arbenigedd. 
 
Cwestiwn 1) - adborth ysgrifenedig ar cyfer y 3 cais 

Danfonwyd Adborth Ysgrifenedig atoch o’r cyfeiriad 
Mewnflwch.Grantiau@cymru.gsi.gov.uk  ar 9/2/2018.  
Gan eich bod eisoes wedi derbyn yr wybodaeth hon, rwyf wedi dod i’r casgliad bod 
yr wybodaeth y gofynnwyd amdani wedi'i heithrio o dan adran 21 (Gwybodaeth sy'n 
hygyrch i'r ymgeisydd trwy ddulliau eraill) o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. 
 
Cwestiwn  2) - copïau o'r grid sgorio ar cyfer y 3 cais 

Nid ydym yn dal y wybodaeth a ofynnir amdano. 
Danfonwyd sgôr terfynol eich ceisiadau o’r  cyfeiriad 
Mewnflwch.Grantiau@cymru.gsi.gov.uk  ar 9/2/2018.  
Felly rwyf wedi dod i’r casgliad bod yr wybodaeth y gofynnwyd amdani wedi'i heithrio 
o dan adran 21 (Gwybodaeth sy'n hygyrch i'r ymgeisydd trwy ddulliau eraill) o 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. 
 
Cwestiwn 3) - manylion y panel dyfarnu, gan gynnwys CV's byr yn nodi ei 
arbenigedd 
 

Roedd 7 swyddog ar y panel asesu. Pasiwyd argymhellion y Panel i Weinidog y 
Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ac i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg eu hystyried. 
Nid oes modd i ni darparu CV’s yr unigolion hynny gan nad yw’r wybodaeth yn cael 
ei chadw gennym. 
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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@llyw.cymru 
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 
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