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Ein cyf: ATISN 11507 
Dyddiad:   13 Medi 2017  
 
Annwyl , 
 
Cais am wybodaeth – Cyfeirnod ATISN 11507   
 
Diolch am eich cais, a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ar 24 Awst 2017. Roeddech yn gofyn 
am yr wybodaeth ganlynol: 
 

A wnewch chi ryddhau'r wybodaeth ganlynol o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth os gwelwch yn 
dda: 

Prif ddogfennau (gan gynnwys cyflwyniadau mewnol a roddwyd) cynllun gwella Gwasanaeth Sifil 
Llywodraeth Cymru, Fit For the Future. 

Cynllun Gweithredu Fit for the Future. 

 
Rhaglen fewnol i wella busnes oedd Parod at y Dyfodol, dan arweiniad yr Ysgrifennydd Parhaol, y 
Fonesig Gillian Morgan. Cafodd ei chynnal yn 2012, a dull y Fonesig Gillian o fynd ati i adnewyddu 
Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru oedd hwn. Cafodd y cynllun gweithredu ei ddatblygu ar ôl 
trafodaethau gyda staff, a dilynwyd ef gan ‘Parod at y Dyfodol yn Fyw’ er mwyn rhoi cyfle i’r staff 
gyfrannu at weithredu’r cynllun. Rwy’n amgáu 13 o ddogfennau yn ymwneud â’r rhaglen. 
 
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 
 
neu drwy e-bostio: FreedomOfInformationOfficer@cymru.gsi.gov.uk 
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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 
 
 
 
 
 


