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13 Gorffennaf 2017 

 
Annwyl , 
 
ATISN 11346 
 
Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 15 Mehefin 2017. Roeddech yn gofyn am 
yr wybodaeth ganlynol: 
 
O dan y ddeddf rhyddid gwybodaeth, hoffwn wybod, ar gyfer pob un o'r 10 mlynedd ariannol 
ddiwethaf, faint mae Llywodraeth Cymru wedi ei wario: 
 

1. ar gampfa Parc Cathays 
 

2. fel cymhorthdal i leihau cost prydau bwyd ym Mharc Cathays? 
 
Parthed rhan 1 o’ch cais, mae canolfan ffitrwydd Llywodraeth Cymru yn cael ei hariannu’n gyfan 
gwbl gan danysgrifiadau’r aelodau. Nid yw Llywodraeth Cymru yn rhoi unrhyw gyllid tuag at redeg 
y ganolfan, prynu yswiriant ac offer, na thalu costau chynnal a chadw. 
 
Parthed rhan 2 o’ch cais, mae cyfraniad blynyddol Llywodraeth Cymru i’w chwmni arlwyo yn 
adlewyrchu’r ffaith bod angen i’r cwmni fodloni ystod gymhleth a heriol o feini prawf, gan gynnwys 
safonau sy’n gosod esiampl o ran cynaliadwyedd a chefnogaeth i fwyd lleol a chynhyrchwyr bwyd 
o Gymru, amcanion Masnach Deg, amcanion iechyd a llesiant, a sicrhau’r gwerth gorau i 
ddefnyddwyr ar draws nifer o swyddfeydd mewn gwahanol leoliadau. Rhaid i’r contractwr hefyd 
rhoi sicrwydd ei fod yn cydymffurfio â safonau iechyd, diogelwch a hylendid llym.  
 
Mae’r tabl isod yn dangos y gyfran o’r cyfraniad blynyddol a fu’n berthnasol i safle Llywodraeth 
Cymru ym Mharc Cathays dros y ddeng mlynedd diwethaf. Mae’r gair ‘Dim’ o dan cyfraniad 
blynyddol yn golygu bod gwasanaeth arlwyo Parc Cathays wedi gwneud elw ac felly nad oedd 
wedi cael cyfraniad gan Lywodraeth Cymru. 
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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: 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 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 
 

Blwyddyn Ariannol Cyfraniad Blynyddol 

2008 / 2009 Dim 

2009 / 2010 Dim 

2010 / 2011 £6,924.00 

2011 / 2012 £7,128.00 

2012 / 2013 £7,624.92 

2013 / 2014 £   460.08 

2014 / 2015 Dim 

2015 / 2016 Dim 

2016 / 2017 Dim 

2017 / 2018 Dim 
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