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19 Gorffennaf 2017 
 
 
Annwyl , 
 
ATISN 11354 Ceisiadau’r rhaglen "Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif" 
 
Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 21 Mehefin 2017. 
Roeddech yn gofyn am yr wybodaeth ganlynol: 

(i) copïau o'r holl geisiadau a dderbynioch gan awdurdodau lleol ar gyfer 
Band A'r rhaglen "Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif" 

(ii) copïau o'r holl geisiadau gan awdurdodau lleol a gymeradwywyd gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer Band A'r rhaglen "Ysgolion ar gyfer yr 21ain 
Ganrif" 

(iii) diweddariad ar statws pob prosiect a gymeradwywyd a'r tebygolrwydd o'u 
cwblhau erbyn diwedd cyfnod ariannu Band A 

(iv) copïau o'r holl geisiadau a dderbynnir gan awdurdodau lleol ar gyfer Band 
B y rhaglen "Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif" 

(v) copïau o'r holl ohebiaeth rhwng awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru, 
rhwng 1af Ionawr 2016 hyd at heddiw, ynghylch ceisiadau ar gyfer Band B 
y rhaglen "Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif” 

 
Yn fy llythyr atoch dyddiedig 27 Mehefin 2017, eglurais nad oeddem yn dal 
gwybodaeth a fyddai’n disgyn o fewn pwynt (iv) uchod. Eglurais hefyd ei fod yn 
debyg y byddai'n cymryd llawer o amser i ddelio efo’ch cais fel y’i cyflwynwyd. 
Awgrymwyd y gallech roi cais mwy penodol am wybodaeth. Fe wnaethoch hynny ar 
27 Mehefin trwy hepgor pwyntiau (iii) a (iv) o’ch cais gwreiddiol. Eglurais yn fy e-bost  
30 Mehefin 2017 na fyddai hynny’n gwneud fawr o wahaniaeth i’r amser fydda ei 
hangen i brosesu eich cais. Gan nad wyf wedi clywed ymhellach gennych, yr wyf 
wedi ystyried eich cais fel y’i cyflwynwyd yn wreiddiol. 
 
Rwy'n amcangyfrif y byddai'n costio mwy na'r terfyn addas a nodwyd yn y 
Rheoliadau Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data (Terfyn a Ffioedd Addas) 2004 i 
ateb eich cais. Y terfyn addas a bennwyd ar gyfer y llywodraeth ganolog yw £600. 
Dyma amcangyfrif o'r hyn y byddai'n ei gostio os yw'n debygol o gymryd mwy na 24 
awr i bennu a oes gennym yr wybodaeth, dod o hyd i'r wybodaeth, ei hadalw a 
thynnu'r rhannau perthnasol ohoni.   
 



Er mwyn darparu'r wybodaeth rydych wedi gofyn amdani, byddai'n rhaid   
1. Adnabod holl achosion busnes Band A gan ein system olrhain electronig 
2. Canfod, agor ac adalw yr holl ddogfennau sy'n berthnasol i bob cais/achos 

busnes unigol ym Mand A. 
3. Archwilio ffolderi electronig i sicrhau bod yr holl achosion busnes Band A yno, 

yn unol â’r wybodaeth ar ein  system olrhain electronig 
4. Canfod o'r ffolder electronig perthnasol pob gohebiaeth swyddogol rhwng 

Llywodraeth Cymru a phob un o'r 22 o awdurdodau lleol mewn perthynas â 
cheisiadau Band B 

5. Gofyn i swyddogion Llywodraeth Cymru sydd ag unrhyw ymwneud â Band B 
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i gyflwyno pob gohebiaeth o’u cyfrifon e-bost 
personol sy'n ymwneud â cheisiadau Band B o bob un o'r 22 o awdurdodau 
lleol. 

6. Swyddogion Llywodraeth Cymru yn chwilota trwy eu cyfrifon e-bost personol a 
ffolderi electronig i leoli ac adalw pob gohebiaeth sy'n ymwneud â cheisiadau 
Band B o bob un o'r 22 o awdurdodau lleol. 

7. Coladu holl ohebiaeth Band B a gafwyd gan swyddogion Llywodraeth Cymru. 
8. Paratoi ac anfon trwy e-bost achosion busnes, dogfennau cysylltiedig a 

gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â Band A, a phob gohebiaeth sy’n 
ymwneud â Band B. 

 
Rydym yn amcangyfrif y byddai’n cymryd cyfanswm o 59 awr 10 munud i gynnal y 

chwiliadau hyn.  
  
Dyma sut rydym wedi cyrraedd y ffigur hwn: 
 

Camau: Amcangyfrifiad o’r 
amser:  

Cam 1 
 

10 munud 

Cam 2 
 

24 awr 

Cam 3 
 

4 awr 

Cam 4 1 awr 
 

Cam 5 
 

1 awr 

Cam 6 1 awr x 12 swyddog Llyw 
Cymru = 12 awr 

Cam 7 1 awr 
 

Cam 8 16 awr 
 

Cyfanswm amser 
 

59 awr 10 munud 

 
Felly, rwyf wedi penderfynu peidio â darparu'r wybodaeth i chi. Er gwybodaeth, ac er 
mwyn rhoi rhyw syniad i chi o gwmpas y cais hwn, hoffwn nodi ein bod wedi derbyn 
dros 300 o achosion busnes/ceisiadau/cynigion am gyllid yn ystod Band A y Rhaglen 



21ain Ganrif. Pan ystyrir yr holl ddogfennau perthnasol, rwy'n amcangyfrif y byddai 
eich cais yn cwmpasu rhywle oddeutu 2,500 o ddogfennau unigol. 
 
O ran pwyntiau (i) a (ii) eich cais gwreiddiol, hoffwn nodi bod rhai ceisiadau unigol o 
Fand A  Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif eisoes wedi eu rhyddhau o dan geisiadau 
rhyddid gwybodaeth flaenorol. Gellir gweld y rhain ar wefan Llywodraeth Cymru  
http://gov.wales/about/foi/responses/?skip=1&lang=cy   
  
Mewn perthynas â phwynt (iv) eich cais gwreiddiol, amgaeaf ddiweddariad ar statws 
pob prosiect Band 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 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 freedom.ofinformationofficer@gov.wales  
 
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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