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    16 Mehefin 2016 
Annwyl , 

Cais am Wybodaeth – ATISN 10452 

Diolch i chi am eich cais am wybodaeth, a ddaeth i law ar 18 Mai. Gofynnoch inni am weld 
papurau'r Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau. Gallaf gadarnhau fod gennym wybodaeth sy’n 
ymwneud â'ch cais. 

Rwyf wedi dod i'r casgliad fod yr wybodaeth rydych yn gofyn amdani wedi'i hesemptio rhag 
cael ei datgelu o dan Adran 43 (2) (b) o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 – Gwybodaeth 
sy’n rhagfarnu buddiannau masnachol. Mae’r rhesymau llawn dros ddefnyddio’r esemptiad 
hwn i’w cael yn Atodiad A.  

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 ymateb 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 at 

FreedomOfInformationOfficer@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: 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 

 

Ein cyf/Our ref  ATISN 10452           
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Atodiad A 
ATISN 10452 – Cais am Esemptiad  

Gwnaed penderfyniadau sy’n gysylltiedig â pheidio â datgelu wedi inni ystyried yr 
esemptiad a nodir o dan adran 43(2) o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Wrth ystyried a 
ddylid rhyddhau neu ddal gwybodaeth y gwnaethpwyd cais amdani yn ôl, mae’n rhaid imi 
ystyried effaith datgelu’r wybodaeth i’r byd a’r betws, yn hytrach na dim ond ei datgelu i’r 
un a wnaeth y cais, sydd o bosibl, â diddordeb arbennig mewn cael yr wybodaeth honno.    

Adran 43(2) – Buddiannau Masnachol 

Mae Adran 43(2) yn datgan bod gwybodaeth yn cael ei hesemptio o dan y Ddeddf hon pe 
byddai, o gael ei datgelu, yn debygol o beryglu buddiannau masnachol unrhyw berson 
(gan gynnwys yr awdurdod cyhoeddus sy’n berchen arno). Mae’r esemptiad hwn yn 
esemptiad amodol. Mae’n rhaid imi felly ddangos y byddai mwy o fudd i’r cyhoedd o ddal 
yr wybodaeth hon yn ôl nag y byddai o’i datgelu 

Prawf Buddiannau’r Cyhoedd  

Rwyf yn cydnabod y byddai datgelu’r wybodaeth hon mewn ysbryd o fod yn agored a 
thryloyw o fudd i’r cyhoedd yn gyffredinol, fel bod modd i’r cyhoedd ddeall yn well y 
penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan Lywodraeth. Mae’n cael ei gydnabod hefyd fod 
budd i’r cyhoedd o wybod sut y mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio, neu wedi ’i 
ddefnyddio, i sicrhau bod y Llywodraeth yn cael y gwerth gorau o gyllid cyhoeddus. Rwyf 
yn derbyn, fel corff cyhoeddus, y byddai gan y cyhoedd ddiddordeb yng ngwaith 
Llywodraeth Cymru ac y byddai datgelu’r wybodaeth hon yn dangos parodrwydd i fod yn 
agored a thryloyw am y ffordd yr ydym yn gweithio.   

Fodd bynnag, mae'r wybodaeth y gofynnwyd amdani yn cynnwys ystyriaethau sy’n 
fasnachol sensitif am gyllid, strwythur a hyfywedd masnachol prosiectau ffilm a theledu.  
Pe byddai’r cyhoedd yn gweld yr wybodaeth hon byddai’n debygol o roi’r cwmni mewn 
sefyllfa o anfantais fasnachol mewn marchnad sy’n cael ei chydnabod yn un cystadleuol 
iawn, gan y byddai’r rhai sy’n cystadlu yn erbyn y cwmni’n dod i wybod am fanylion 
contract masnachol na fyddent yn eu meddiant fel arall. Byddai hefyd yn debygol o roi 
mantais fasnachol i gystadleuwyr posibl pe byddai’n cael ei datgelu, yn ogystal â pheryglu 
gallu’r y cwmni i gael contractau posibl yn y dyfodol.  

Rwyf yn fodlon, pe byddai’r wybodaeth hon yn cael ei datgelu i’r cyhoedd, y byddai’n 
debygol o gael effaith negyddol, gan y byddai’r wybodaeth yn debygol o fod o ddiddordeb 
i’r rhai sy’n cystadlu am fusnes tebyg, ac yng ngoleuni’r annhegwch a fyddai’n debygol o 
ddigwydd, nid wyf yn teimlo y byddai  rhyddhau’r wybodaeth y gwnaethpwyd cais amdani 
o fudd i’r cyhoedd. Nid wyf yn credu y byddai o fudd i’r cyhoedd yn gyffredinol, ac nid wyf 
yn credu y byddai hwyluso’r math yma o fantais gystadleuol annheg o fudd i’r cyhoedd yn 
gyffredinol.   

Rwyf hefyd yn credu ei bod o fudd i’r cyhoedd sicrhau bod cwmnïau preifat sy’n ymwneud 
â’r Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau yn gallu gwneud hynny gan wybod na fydd eu 
hymdrechion yn cael eu peryglu drwy ddatgelu gwybodaeth sy’n sensitif yn fasnachol ar 
adeg dyngedfennol. Rwyf yn ymwybodol y bydd yr wybodaeth hon, ar y cyfan, yn debygol 
o fynd yn llai sensitif dros amser felly gallai pa mor hen yw’r wybodaeth, neu amseru’r 
datgeliad fod yn berthnasol wrth benderfynu i esemptio neu beidio, neu benderfynu a 
fyddai o fudd i’r cyhoedd neu beidio. Yn yr achos hwn fodd bynnag, mae’r wybodaeth yn 
wybodaeth gyfredol iawn.  

I gloi, felly, rwyf wedi dod i'r casgliad, ar ôl pwyso a mesur y budd i’r cyhoedd, y byddai'n 
well cadw'r wybodaeth hon yn ôl. 


