Eich cyf/Your ref: ATISN: 13752

18 February 2020

Annwyl
ATISN: 13752
Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 31 Ionawr am:
(i) Lefel staffio cyfan : “Rhaid i awdurdodau llyfrgell sicrhau lefel staffio ar gyfer y
gwasanaeth o 3.6 (cyfwerth ag amser llawn) am bob 10,000 o’r boblogaeth
breswyl.”

(ii) Lefel staff cymwysiedig ddylai cyfanswm nifer y staff (cyfwerth ag amser llawn) sydd
â chymwysterau cydnabyddedig mewn llyfrgellyddiaeth, gwyddor gwybodaeth neu
reoli gwybodaeth fesul 10,000 o’r boblogaeth breswyl syrthio yn is na 0.65.

Mae'r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani wedi'i hamgáu.
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@llyw.cymru

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg
yn yr un iaith, ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome 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.

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.
Yours sincerely

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg
yn yr un iaith, ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome 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.

