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Ein cyf: ATISN 15029 
Dyddiad: 16 Ebrill 2021 
 
 
Annwyl  
 
ATISN 15029 – Gwobrau Dewi Sant 
 
Diolch ichi am eich cais a ddaeth i law ar 23 Mawrth. Roeddech yn gofyn am yr wybodaeth 
ganlynol: 
 

 Beth oedd y meini prawf wrth bennu rhestr fer y categori ‘Ysbryd Cymunedol’ 
Gwobrau Dewi Sant? 

 Pa geisiadau a gafwyd a sut y’u dewiswyd? 

 Beth yn union oedd y broses wrth ymdrin â cheisiadau cyfrwng Cymraeg? A 
gyfieithwyd nhw a gan bwy? 

 Pwy a’u darllenodd a’u hasesodd? 
 
Mae Gwobr ‘Ysbryd Cymunedol’ Gwobrau Dewi Sant ar gyfer pobl yng Nghymru sydd 
wedi gweithio’n barhaus i wella eu cymuned leol neu cymunedau.  Gofynnir i’r paneli sifftio 
ystyried pa mor arbennig yw’r hyn y mae’n enwebai wedi ei wneud, faint o effaith mae ei 
gweithredoedd wedi cael a pha mor agos y mae’ gwaith yr enwebai yn cyfateb i ddiffiniad y 
categori.  Yn 2020/21, fe roddwyd pwyslais ychwanegol i bobl neu grŵpiau â ymgymrodd a 
gweithgareddau positif yn ystod pandemig y Coronafeirws.  
 

Derbyniwyd cyfanswm o 324 o enwebiadau yn y categori ‘Ysbryd Cymunedol’.  Fe gafon 
nhw ei ystyried gan grŵp mewnol o staff Llywodraeth Cymru a oedd yn marcio’r ceisiadau 
yn ôl y meini prawf ac yn paratoi rhestr hir ar gyfer ystyriaeth Panel Ymgynghorol Gwobrau 
Dewi Sant, a oedd yn dewis rhestr fer o 3 ac enillydd.   Mae panel sifftio gwahanol ar gyfer 
pob categori, sy’n cynnwys staff sy’n gweitiho ym maes y categori neu sydd â gwybodaeth 
arbennigol o faes y categori hwnnw.  
 
 
Ymdrinir ceisiadau cyfrwng Cymraeg yn yr un modd â cheisiadau yn Saesneg.  Fe 
gyfieithir y ceisiadau Cymraeg gan staff Llywodraeth Cymru er mwyn cael eu ystyried gan 
y panel mewnol yn yr un modd â cheisiadau yn Saesneg. 
 
 
Y camau nesaf  



  
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 
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 
 
Rhif ffôn: 0303 123 1113 
Gwefan: www.ico.org.uk 
 
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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