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ogystal â’r holl wybodaeth a oedd yn cael ei chadw yn y Polisi Cofnodion Craidd 
blaenorol a’r Safonau ynghylch Rheoli Cofnodion a Gwybodaeth. Mae’r polisi’n 
diffinio’r modd y dylai cofnodion a gwybodaeth Llywodraeth Cymru gael eu rheoli 
yn ôl safonau sy’n sicrhau bod cofnodion hanfodol a phwysig yn cael eu nodi, 
bod Llywodraeth Cymru yn cadw cofnodion sy’n angenrheidiol, yn ddigonol, 
yn amserol, yn ddibynadwy, ac sy’n cyd-fynd ag anghenion gweithredol, a bod 
rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol yn cael eu bodloni. Mae hefyd yn 
diffinio’r rolau a’r cyfrifoldebau sy’n ymwneud â chreu, diogelu, cyrchu, newid a 
gwaredu â gwybodaeth.
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Mae’r polisi hwn yn disodli’r Polisi Rheoli Cofnodion a Gwybodaeth Llywodraeth 
Cymru o Mai 2015.
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Polisi Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion Llywodraeth Cymru 

Mae’r Ysgrifennydd Parhaol a’i Thîm Uwch yn cydnabod bod rheoli gwybodaeth fel 
swyddogaeth gorfforaethol graidd penodol ac maent yn sicrhau bod lefalau 
angenrheidiol o gymorth sefydliadol er mwyn i’r broses fod yn effeithiol. Mae’r 
rhaglen yn dwyn ynghyd gyfrifoldebau am gofnodion  fel asedau corfforaethol, ym 
mhob fformat, drwy gydol eu cylch bywyd, o’r adeg y cânt eu creu neu pan fyddant 
yn dod i law, hyd yr adeg y cânt eu gwaredu (eu dinistrio neu’u harchifo). 

Er mwyn cydymffurfio â’r Ddeddf Cofnodion Cyhoeddus 1958 a deddfwriaeth rheoli 
gwybodaeth eraill, mae Llywodraeth Cymru angen gwybod pa wybodaeth sy’n 
perthyn iddo, pa mor hen ydyw a sicrhau ei fod yn dystiolaeth ddibynadwy. Ar gyfer 
gwybodaeth sensitif, gan gynnwys hyn a gwmpesir gan y Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol (GDPR) (UE) 2016/679, y Ddeddf Diogelu Data 2018 a’r Gyfarwyddeb 
Gorfodi’r Gyfraith (LED) 2018, mae rhaid inni ddarparu mynediad i’r rhai sydd ei 
hangen, tra’n atal eraill rhag ei chyrchu. Mae angen inni hefyd allu nodi gwybodaeth 
bersonol, gwybod pwy sy’n gallu ei chyrchu, a gwaredu gwybodaeth na allwn ei 
chadw rhagor. 

CRYNODEB O’R DATGANIAD 
Mae’r datganiad polisi hwn yn nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i reoli 
gwybodaeth mewn modd proffesiynol, a hynny er mwyn sicrhau bod ei chronfa 
dystiolaeth yn cael ei defnyddio’n llawn ac yn effeithlon, gan ddarparu hefyd yr 
atebolrwydd a’r sicrwydd angenrheidiol. Caiff ei ategu gan fframwaith o bolisïau 
manylach ynghylch data, gwybodaeth a chofnodion. 
Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio cylch bywyd ag iddo wyth cyfnod: Creu, 
Sicrhau, Defnyddio, Storio, Cyrchu, Rhannu, Cyhoeddi a Gwaredu. 

Creu 
Mae’r polisi hwn yn diffinio’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn cymhwyso 
egwyddorion da o ran rheoli gwybodaeth i wybodaeth (data, dogfennau neu 
gofnodion) sy’n cael ei chreu neu sy’n dod i law fel rhan o’i weithgareddau.  
Ein polisi yw:  

• rhoi teitl ystyrlon mewn fformat cyson i’r holl wybodaeth, er mwyn i eraill allu 
deall yn gyflym beth yw’r cynnwys tebygol  

• sicrhau bod y cyfnod cadw (Math o Wybodaeth) wedi eu cymhwyso o’r adeg y 
cânt eu creu 

• defnyddio dull rheoli fersiynau (dogfennau a gafodd eu creu a’u storio ar 
systemau heblaw am ein System Rheoli Dogfennau a Chofnodion Electronig 
corfforaethol, iShare) er mwyn canfod yn hawdd pa fersiwn yw’r ddiweddaraf, 
a’i bod yn glir ai fersiwn ddrafft neu derfynol ydyw 

• cymhwyso metadata digonol er mwyn cynorthwyo gyda’r broses o’i hadalw ac 
i roi cyd-destun (‘pwy’, ‘pryd’, ‘pam’ ac yn y blaen) 

• labelu gwybodaeth gyda’r marciau diogelu priodol, yn unol â’r canllawiau a’r 
polisi presennol ynghylch Diogelwch. 
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Sicrhau  
Mae’r polisi hwn yn diffinio’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau gwybodaeth 
(gan gynnwys gwybodaeth bersonol), a’r systemau a’r prosesau a ddefnyddir er 
mwyn sicrhau ei bod wedi’i diogelu’n gywir ac fel bod modd elwa arni’n llawn ar yr un 
pryd er mwyn sicrhau’r budd gorau i’r sefydliad wrth iddo gyflawni ei amcanion. 
Ein polisi yw:  

• asesu a rheoli’r hyn sy’n peryglu cyfrinachedd a chyfanrwydd gwybodaeth, a’r 
graddau y mae ar gael, drwy gydol y gylch bywyd gwybodaeth  

• sicrhau cydbwysedd rhwng yr angen i ddiogelu gwybodaeth a’r angen i’w 
defnyddio’n effeithiol  

• datblygu diwylliant o fod yn ymwybodol o risg 

• cymryd camau i ddiogelu gwybodaeth rhag cael ei chyrchu, ei newid, ei 
throsglwyddo neu ei dinistrio’n anfwriadol neu heb awdurdod  

• cydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol a gorfodol eraill sy’n ymwneud â diogelu 
neu ddinistrio gwybodaeth  

• penodi unigolion sydd wedi’u cymhwyso’n briodol i swyddi sydd â 
chyfrifoldebau wedi’u diffinio’n glir am sicrhau gwybodaeth  

• sicrhau bod yr holl staff yn gwybod am eu cyfrifoldebau ynglŷn â gwybodaeth, 
a’r modd o’i rheoli a’i defnyddio  

• sicrhau bod gennym y pwerau a’r sail gyfreithlon ddilys i brosesu data 
personol 

• cynnal Cofrestr Asedau Gwybodaeth 

• sicrhau bod cytundebau, grantiau, Memoranda Cyd-ddealltwriaeth a 
threfniadau trydydd parti eraill yn gyfoes gan gynnwys unrhyw brosesu o 
ddata personol 

• sicrhau bod holl hysbysiadau preifatrwydd yn gyfoes 

• ymgymryd ag Asesiadau effaith ynghylch preifatrwydd ac Asesiadau  effaith 
ynghylch diogelu data  

• sicrhau preifatrwydd drwy gynllunio1 wrth ymgymryd â chaffaeliadau TGCh 
undertaking ICT procurements 

• adrodd am ddigwyddiadau diogelwch (gan gynnwys toriadau data) i’r Uned 
Diogelwch Adrannol cyn gynted ag ydym yn ymwybodol ohonynt a lle’r bod 
o’n briodol hysbysu’r Comisiynydd Gwybodaeth o fewn 72 awr  

• sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau ynglŷn â gwybodaeth, 
ei reolaeth a’i ddefnydd. 

 
Mae datganiad ein Huwch-berchennog Risg Gwybodaeth ynghylch yr awydd am risg 
yn diffinio ar lefel ymarferol y modd y mae Llywodraeth Cymru yn diogelu ei hasedau 
gwybodaeth. Mae ein polisi Diogelwch Gwybodaeth yn nodi’r dull gweithredu a 
fabwysiadir i reoli diogelwch gwybodaeth er mwyn sicrhau bod ein hasedau 

                                                             
1 Mae preifatrwydd drwy gynllunio yn datgan bod angen i sefydliadau ystyried preifatrwydd ar y camau dylunio 
cychwynnol a thrwy gydol y broses ddatblygu gyflawn o gynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd sy'n 
ymwneud â phrosesu data personol. 

https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A10114521/document/versions/published
https://documents.hf.wales.gov.uk/xclient/id:A754411
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gwybodaeth yn cael eu hamddiffyn yn gywir rhag amrywiaeth o fygythiadau (fel 
gwallau, twyll, difrod bwriadol, terfysgaeth ac yn y blaen).  

Defnyddio 
Mae’r polisi hwn yn diffinio’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio systemau 
(gan gynnwys systemau llaw) sy’n creu, storio neu’n prosesu gwybodaeth gan 
ystyried gofynion preifatrwydd a sensitifrwydd a rhwymedigaethau statudol. 
Ein polisi yw:  

• rheoli’r systemau a ddefnnyddir i greu, storio neu brosesu gwybodaeth yn 
adnoddau corfforaethol 

• manteisio’n llawn ar wybodaeth a systemau drwy rannu, ailddefnyddio a 
chanfod diben newydd pryd bynnag y bo modd  

• ystyried materion preifatrwydd a sensitifrwydd wrth ddefnyddio gwybodaeth a 
systemau, a chydymffurfio â’r holl ofynion gorfodol a chyfyngiadau statudol  

• sicrhau bod yr holl staff yn gwybod am eu cyfrifoldebau ynghylch rheoli a 
defnyddio gwybodaeth a systemau 

• pan fo angen, gweithredu rheolaethau technegol priodol (gan gynnwys monitro) 

• sicrhau tryloywder data’r llywodraeth, gan sicrhau eu bod ar gael i’w 
hailddefnyddio gan drydydd partïon (gan gynnwys y cyhoedd) drwy gyhoeddi ar 
ffurf sy’n peri bod modd eu hailddefnyddio 

• defnyddio trefniadau trwyddedu, yn unol â rheoliadau Gwybodaeth y Sector 
Cyhoeddus, sy’n annog y broses o ailddefnyddio data’r llywodraeth.  

Storio 
Mae’r polisi hwn yn diffinio sut ac ymhle y mae Llywodraeth Cymru yn storio 
gwybodaeth fusnes er mwyn sicrhau’r effeithlonrwydd mwyaf, lleihau costau, 
galluogi’r broses o’i rhannu, a lleihau risgiau i’r eithaf. 
Ein polisi yw: 

• storio gwybodaeth yn gywir, ni waeth beth fo’r fformat / cyfrwng,  ar system 
gymeradwy (e.e. iShare, CaSSi ac IRIS) gan ddefnyddio cynllun ffeilio 
cydnabyddedig 

• storio data personol mewn ardaloedd priodol efo’r awrdudodiadau gywir a 
rheolau cyrchu 

• storio gwybodaeth ffisegol mewn ffeiliau cofrestredig, ond dim ond pan fydd 
  yn amhosibl creu fersiwn electronig dilys 

• peidio â storio gwybodaeth yn barhaol ar gyfryngau symudol (e.e. CD-ROM, 
  DVD) oherwydd gall y rhain ddirywio dros amser 

 peidio â storio gwybodaeth fusnes mewn fformatau na fydd modd eu cynnal 
yn yr hirdymor o bosibl a mudo gwybodaeth pan mae fformatau yn newid 

• cyfyngu ar faint o ardaloedd storio “unigolion”, ardaloedd cartref personol 
iShare, ardaloedd bwrdd gwaith a blwch negeseuon e-bost Outlook fel eu bod 
yn ddigonol ar gyfer defnydd tymor byr 

• cymhwyso a chynnal rhestrau cadw corfforaethol  

• storio gwybodaeth ar systemau ardystiedig sy’n briodol i’r marciau diogelu  
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• lleihau’r swm o ddata personol sy’n ofynnol a dim ond cadw’r hyn sy’n gwbl 
angenrheidiol  

• peidio â chadw rhestrau cyswllt tu hwnt i’r cyfnod cadw datganedig, neu eu 
defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw eu diben gwreiddiol 

Mynediad 
Mae’r polisi hwn yn diffinio’r modd y sicrheir bod gwybodaeth Llywodraeth Cymru yn 
hygyrch a hynny i bawb y mae arnynt angen ei gweld am resymau busnes, yn fewnol 
ac yn allanol. Bydd gwybodaeth yn parhau’n hygyrch ac yn hawdd ei chanfod cyhyd 
ag y bo angen amdani, a’i chadw’n barhaol lle y bo’n briodol. 
Ein polisi yw:  

• dim ond cyfyngu ar fynediad i wybodaeth pan fydd angen oherwydd gofynion 
diogelwch, preifatrwydd neu sensitifrwydd 

• cymhwyso rheolaethau mynediad i ddiogelu gwybodaeth, gan gynnwys 
gwybodaeth bersonol ni ddylai fod yn hygyrch yn gyffredinol  

• defnyddio tacsonomi corfforaethol i fynegeio dogfennau er mwyn i systemau 
chwilio allu eu hadalw’n well 

• canfod gwybodaeth sy’n hollbwysig ar gyfer swyddogaethau craidd hanfodol, 
sy’n rhaid ei hadfer yn brydlon os bydd trychineb 

• gwirio bod gwybodaeth yn cael ei chyflwyno mewn modd sy’n cydymffurfio â’r 
Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd  

Rhannu 

Mae’r polisi hwn yn diffinio sut y mae Llywodraeth Cymru yn rhannu gwybodaeth (yn 
fewnol, gyda thrydydd partïon a’r cyhoedd) er mwyn sicrhau ei fod ar gael i’w 
hailddefnyddio, i annog bod yn agored, ac i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol (e.e. 
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), 
Deddf Diogelu Data 2018, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, Rheoliadau 
Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015, a’r Ddeddf Hawlfraint 1988). 
Ein polisi yw:  

• rheoli’r holl wybodaeth fusnes yn adnodd a rennir o fewn Llywodraeth Cymru, 
gan gyfyngu ar y gallu i’w chyrchu dim ond pan fo gofynion diogelwch, 
preifatrwydd neu sensitifrwydd  

• anfon dolenni iShare yn fewnol yn hytrach na’i hatgynhyrchu neu anfon 
atodiadau mewn ebyst 

• pan fo’n bosibl, defnyddio iShare Connect, Egress ac yn y blaen wrth rannu 
gwybodaeth gyda chydweithwyr tu allan i Lywodraeth Cymru 

• sicrhau nad yw dogfennau sy’n cael eu rhannu â thrydydd partïon yn cynnwys 
sylwadau, newidiadau wedi’u holrhain, neu gynnwys ‘cudd’ tebyg. Yn yr 
amgylchiadau prin pan mae dogfennau gyda sylwadau yn cael ei rannu, 
mae’n rhaid cael caniatâd gan y Perchnogion Asedau Gwybodaeth berthnasol 

• cydnabod a diogelu Hawliau Eiddo Deallusol pan fo’n briodol  

• cydymffurfio â darpariaethau mynediad statudol y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth, y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), y Ddeddf 



   
  5 

Diogelu Data 2018, y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (EIR) a’r 
Rheoliadau Gwybodaeth Sector Cyhoeddus (RPSI) 

• mynd ati’n rhagweithiol i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd yn unol â 
chynllun cyhoeddi Llywodraeth Cymru 

• rhannu dim ond y swm lleiaf o ddata personol sydd eu hangen i fodloni 
dibenion busnes, a gwneud hynny mewn modd sicr sy’n cydymffurfio â’r 
ddeddfwriaeth berthnasol  

Cyhoeddi 

Mae’r polisi hwn yn diffinio’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi 
gwybodaeth yn allanol, er mwyn sicrhau ei bod o ansawdd priodol o ran ei chynnwys 
a’i fformat, a’i bod yn cydymffurfio â safonau priodol. 
Ein polisi yw:  

• defnyddio proses ffurfiol o adolygu a chymeradwyo gwybodaeth a gyhoeddir 
yn allanol er mwyn sicrhau nad yw’r cynnwys yn torri amodau diogelwch neu 
sensitifrwydd 

• rhoi datganiadau hawlfraint ar yr holl gyhoeddiadau 

• cydnabod a diogelu Hawliau Eiddo Deallusol 

• dyrannu ISBN (Rhif Llyfr Safonol Rhyngwladol, International Standard Book 
Number) neu ISSN (Rhif Cyfresol Safonol Rhyngwladol, International 
Standard Serial Number), fel sy’n briodol, i’r holl gyhoeddiadau 

• defnyddio datganiadau aillddefnyddio priodol yn cynnwys y Drwydded 
Llywodraeth Agored (OGL, Open Government Licence) 

• mynd ati’n rhagweithiol i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’w defnyddio gan 
drydydd partïon drwy ei chyhoeddi mewn ffurfiau sy’n peri bod modd ei 
hailddefnyddio ac o dan amodau trwyddedu galluogi (yn unol â Rheoliadau 
Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus) 

• cydymffurfio gyda deddfwriaeth adneuo gyfreithiol drwy ddarparu copi o’r holl 
waith a gyhoeddwyd (ar ba bynnag fformat) i’r Llyfrgell Brydeinig a’r Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru o fewn mis o’i gyhoeddi 

• cymhwyso safonau hunaniaeth gorfforaethol i’r holl gyhoeddiadau  
 

Gwaredu 
Mae’r polisi hwn yn diffinio’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn gwaredu ei 
gwybodaeth. Gwaredu yw’r cyfnod olaf mewn cylch bywyd gwybodaeth a dyma’r 
adeg pan fydd dyddiad adolygu pellach yn cael ei bennu ar gyfer yr wybodaeth, neu 
y bydd yn cael ei throsglwyddo i’r Archifau Gwladol i’w chadw’n barhaol, neu y bydd 
yn cael ei dinistrio. 
Ein polisi yw:  

• ystyried dull gwaredu ‘oes gyfan’ gwybodaeth pan gaiff ei chreu neu ei 
chaffael, neu cyn hynny  

• cadw gwybodaeth dim ond cyhyd ag y bo angen busnes neu reoliadol, neu 
angen i ddiogelu gwybodaeth sy’n dal i fod yn sensitif 
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• pan na fydd eu hangen bellach, dileu gwybodaeth bersonol yn unol â 
datganiad cadw yn yr hysbysiad preifatrwydd perthnasol 

• creu rhestrau cadw a gwaredu ar gyfer yr holl wybodaeth sy’n cael ei chadw 
mewn cadwrfeydd corfforaethol a rennir  

• cydymffurfio â gofynion y Ddeddf Cofnodion Cyhoeddus ac Adran 46 y 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth  

• dinistrio gwybodaeth mewn modd sicr fel nad yw’n debygol y bydd yn cael ei 
hadlunio neu ei hadfer.  
 

 
 
 

 

 
 
 
Shan Morgan  
Ysgrifennydd Parhaol 
Llywodraeth Cymru 
 

 
 


