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23 Mai 
 
Annwyl ,  
 
 
ATISN 10441- Nifer o siaradwyr Cymraeg yn cael eu cyflogi gan GIG Cymru 
 
Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 25 Ebrill. Roeddech yn 
gofyn am yr wybodaeth ganlynol: 
 
(i) manylion unrhyw dargedau ar gyfer y nifer o staff yn y gwasanaethau iechyd a 
gofal i recriwtio a/neu hyfforddi sydd wedi eu gosod yn cenedlaethol ers mis 1af Mai 
2011; a  
 
(ii) manylion unrhyw dargedau ar gyfer recriwtio staff yn y gwasanaethau iechyd a 
gofal sy'n siarad Cymraeg a/neu hyfforddi staff i siarad Cymraeg sydd wedi eu gosod 
yn cenedlaethol ers mis 1af Mai 2011  
 
ar gyfer pob grŵp staff a gyfeirir ato yn y dogfennau: 
  
(a)"STAFF GROUPS FOR INCLUSION WITHIN THE WORKFORCE PLAN" sydd ar 
gael yma: http://www.weds.wales.nhs.uk/agordogfen/211925; a  
 
(b) "Cynllun Gweithlu Integredig 2013-18" sydd ar gael yma: 
http://www.weds.wales.nhs.uk/agordogfen/211928 (sef Gwasanaethau Clinigol 
Ychwanegol; Proffesiynol, Gwyddonol a Technegol Ychwanegol; Gweinyddol a 
Chlerigol; Allied Health Professionals; Ystadau ac Ategol; Gwyddonwyr Gofal Iechyd; 
meddygol a deintyddol; a nyrsio a bydwreigiaeth) 
 
Ar ôl chwilio drwy ein cofnodion papur ac electronig, rwyf wedi canfod nad yw 
Llywodraeth Cymru'n cadw'r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani 
 
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@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 
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