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          9 Tachwedd, 2016 
Dear , 
 
Cais am Wybodaeth – ATISN 10848 
 

Ysgrifennais atoch ar 20 Hydref  ynghylch eich cais am wybodaeth. Gofynnoch: 
 
Pa ran o Gymru roedd y digwyddiadau canlynol a faint derbyniodd pob un gan yr Uned 
Digwyddiadau Mawr – 
 
Dylan Day, UEFA Champions League Final, ICC Champions Trophy, Gregynog Festival, 
Hijinx Unity Festival, Velothon Wales, British Speedway Grand Prix, Steelhouse Festival, 
Senior Open, RawFfest (Youth Arts Festival), Extreme Sailing Series, Tour of Britain, 
Wales Rally GB. 
 
Rydych hefyd wedi gofyn, dros y 5 mlynedd diwethaf:  
 

 sawl Gŵyl Fwyd sydd wedi cael cefnogaeth ariannol gan yr Uned Digwyddiadau 
Mawr  

 faint derbyniodd pob un 
 
Gallaf gadarnhau fod gennym wybodaeth sy’n ymwneud â’ch cais. 
 
Fodd bynnag, rwyf wedi dod i’r casgliad fod y symiau ariannu ar gyfer y Digwyddiadau 
Mawr canlynol wedi’u hesemptio rhag eu datgelu o dan Adran 29(1)(a) – lles yr economi o 
dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 – Ffeinal Champions League UEFA, Tlws 
Pencampwyr ICC, Velothon Cymru, Grand Prix Speedway Prydain, Pencapwriaeth Agored 
Golffwyr Hŷn, Extreme Sailing Series, Tour of Britain, Rali Cymru GB.  Fe welwch 
esboniad llawn am yr esemptiad hwn yn Atodiad A y llythyr hwn.  I weld ble bydd y 
digwyddiadau yma yn cael eu cynnal, defnyddiwch unrhyw beiriant chwilio ar y rhyngrwyd. 
 
Mae’r digwyddiadau twf canlynol wedi derbyn y symiau canlynol ar gyfer 2017 -  
 
Diwrnod Dylan, ledled Cymru - £10,000 

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  ATISN 10848 
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Gŵyl Gregynog, Gregynog, Aberystwyth, lleoliadau amrywiol ledled y Canolbarth - 
£15,000  
Gŵyl Undod Hijinx, Caernarfon, y Gogledd  - £15,000 
Gŵyl Gelf Ieuenctid, Venue Cymru, Llandudno, y Gogledd  - £35,000  
Gwyl Steelhouse, Glynebwy, y De-Ddwyrain - £5,000 
 
Dros y pum mlynedd ddiwethaf, mae dwy ŵyl fwyd wedi cael arian gan yr Uned 
Digwyddiadau Mawr 
Wythnos Bysgod Sir Benfro - £105,000   
Gwledd Conwy - £50,000 
 

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 
yn: 

 

Uned Hawl i Wybodaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ  

Neu e-bostiwch: FreedomOfInformationOfficer@cymru.gsi.gov.uk.  

 

Cofiwch nodi’r cyfeirnod ATISN uchod. 

 

Mae gennych hefyd hawl i gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol: 

 

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, 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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ATODIAD A 

 

Caiff penderfyniadau ynghylch p’un ai i ddatgelu gwybodaeth neu beidio eu gwneud ar ôl 
ystyried yr esemptiad a ddisgrifir yn Adran 29(1)(a) Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 
(FoIA).  Esemptiad amodol (o dan brawf lles y cyhoedd) ydyw ac er mwyn cael ei 
gymhwyso, rhaid imi ddangos y daw mwy o les i’r cyhoedd o beidio â datgelu’r wybodaeth 
nag a ddaw o ryddhau’r wybodaeth.  Rwyf felly wedi ystyried effeithiau datgelu’r 
wybodaeth i’r byd pan y byddai’r wybodaeth ar gael i unrhyw un ac i bawb ei gweld, ac nid 
yr ymgeisydd yn unig.  O’r herwydd, wrth ystyried eich cais, rwyf wedi ystyried effeithiau 
ehangach datgelu’r wybodaeth yn hytrach nag ystyried eich lles personol chi o gael yr 
wybodaeth. 

 

Adran 29(1)(a) – Lles economaidd  

 

Dywed yr adran hon: 

29 (1) Information is exempt information if its disclosure under this Act would, or would be 
likely to, prejudice – 
(a) the economic interests of the United Kingdom or of any part of the United Kingdom 
  

Daw lles i’r cyhoedd o fod yn agored a thryloyw o fewn llywodraeth, yn enwedig o safbwynt 
sicrhau llywodraeth dryloyw ac atebol trwy ddatgelu sut mae Llywodraeth Cymru’n gwario 
arian cyhoeddus a bod yr arian yn cael ei fuddsoddi’n ddoeth ar ran pobl Cymru.  

 

Mae digwyddiadau mawr ym maes y campau’n destun proses fidio gystadleuol iawn 
oherwydd y manteision economaidd mawr a ddaw o’u cynnal a’r hwb a ddaw yn sgil hynny 
i fri rhyngwladol y wlad dan sylw.  Mae’r digwyddiadau’n gyfle hefyd i ddylanwadu ar bobl 
fusnes ac i helpu marchnadoedd i dyfu, gan greu cyfleoedd rhwydweithio pwysig i feithrin 
a datblygu cysylltiadau â chleientiaid a chwsmeriaid gwerthfawr – a hau’r hadau ar gyfer 
cyfleoedd i ehangu’r economi a chreu swyddi yn y dyfodol.  

 

Rydym yn rhagweld y bydd ein rhaglen o ddigwyddiadau mawr ym meysydd y campau a 
diwylliant yn 2016 yn cael effaith economaidd uniongyrchol o £44 miliwn gan gynnal rhyw 
1,000 o swyddi amser llawn.  Byddai datgelu’r swm o arian sydd ei angen i ddenu’r 
Digwyddiadau Mawr a restrir uchod yn golygu y câi cystadleuwyr lefel o wybodaeth na 
fyddai fel arall ar gael iddynt gan roi mantais iddynt wrth negodi’r hawl i gynnal y 
digwyddiadau hyn.  Nid wyf yn credu y byddai hwyluso’r math hwn o fantais gystadleuol 
annheg o les i’r cyhoedd.  Pe bai’r wybodaeth ar gael i’r cyhoedd ei gweld, byddai’n 
debygol o gael effaith andwyol ar ein gallu i fidio’n llwyddiannus i ddenu digwyddiadau yn y 
dyfodol ac o niweidio’n lles economaidd.  Ni fyddai gennym ni wybodaeth debyg am ein 
cystadleuwyr, ac fe fyddem felly o dan anfantais fawr wrth gystadlu i gynnal digwyddiadau 
mawr eraill yn y  dyfodol.  Rwy’n credu y byddai’r niwed i’n lles economaidd o ddatgelu’r 
wybodaeth yn fawr.  

 

Pe bai’r wybodaeth ar gael i’r cyhoedd ei gweld, byddai’n debygol o niweidio a gwanhau 
ein safiad negodi yn y dyfodol wrth geisio denu digwyddiadau yn y dyfodol, gan danseilio’r 
ffydd a’r hyder rydym wedi’u meithrin gyda threfnwyr digwyddiadau dros flynyddoedd lawer 
o gynnal y mathau hyn o ddigwyddiadau’n llwyddiannus.  Byddai hynny’n debygol o 
amharu ar ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddenu digwyddiadau mawr eraill gan weithio 
felly yn groes i’w nod ehangach o helpu busnesau i dyfu a chreu swyddi ar gyfer pobl 
Cymru.  Er y byddai’r wybodaeth o ddiddordeb i’n cystadleuwyr a phrosiectau a 
phartneriaid posibl yn y dyfodol, nid wyf yn credu y daw lles i’r cyhoedd o niweidio lles 



economaidd Cymru a’r manteision y mae denu digwyddiadau mawr yn dod i’r economi 
trwy ryddhau’r wybodaeth.  

 

Er fy mod yn derbyn, fel corff cyhoeddus, y bydd gan y cyhoedd ddiddordeb bob amser 
yng ngwaith Llywodraeth Cymru ac y byddai rhyddhau’r wybodaeth yn dangos ein 
parodrwydd i fod yn agored a thryloyw yn y ffordd rydym yn gweithio, nid wyf yn credu bod 
dadl gref o safbwynt lles y cyhoedd dros ryddhau’r wybodaeth.  Nid wyf yn credu y daw 
lles i’r cyhoedd o niweidio lles economaidd Llywodraeth Cymru a’n hymdrechion i gael 
gwerth ein harian mewn trafodaethau yn y dyfodol gan ddefnyddio’r pwrs cyhoeddus.  

 

Rwy’n fodlon felly y byddai datgelu’r wybodaeth yn debygol o niweidio lles y cyhoedd fel y’i 
diffinnir gan yr esemptiad hwn.  Er y gallai’r wybodaeth fod o les i’r rheini sy’n cystadlu’n 
uniongyrchol â ni, ni allaf weld unrhyw les ehangach i’r cyhoedd o ryddhau’r wybodaeth.  
Rwyf wedi penderfynu felly y daw mwy o les i’r cyhoedd o gadw’r wybodaeth nag o’i 
rhyddhau.  

 


