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Swyddog Rhyddid Gwybodaeth 

Awdurdod Cyllid Cymru 
Blwch Post 110, Pontypridd 

CF37 9EH  
 

E-bost: data@wra.gov.wales 
 
 
 
Dydd Mercher, 28 Tachwedd 2018 
 
Annwyl  
 
 
WRA/FOI/0003: Aflonyddu Rhywiol 
 
Diolch am eich cais, a dderbyniais ar 14 Tachwedd 2018 ynglŷn ag Aflonyddu Rhywiol. 
 
Roeddech yn gofyn am yr wybodaeth ganlynol ar gyfer blynyddoedd ariannol 2015-16, 
2016-17, a 2017-18:  
 

1. Faint o gyhuddiadau o aflonyddu rhywiol a wnaed gan aelodau o staff yn erbyn 
aelodau eraill o staff?  

• O'r rhain yn 1, faint o achwynwyr oedd yn fenywod?  

• O'r rhain yn 1, faint o'r rhai a gyhuddwyd oedd yn ddynion?  
2. Faint o aelodau o staff oedd yn destun achos disgyblu oherwydd cyhuddiadau o 

aflonyddu rhywiol yn y gweithle? 
3. Faint o aelodau o staff a gafodd eu diswyddo oherwydd aflonyddu rhywiol yn y 

gweithle?   
4. Faint o arian mae'r awdurdod wedi'i dalu mewn iawndal neu mewn cytundebau 

setlo i unigolion o ganlyniad i achosion o gamymddwyn rhywiol? Dylai'r ateb 
gynnwys achosion lle y daethpwyd i gytundeb ariannol y tu allan i'r llys ar ôl i gais 
gael ei ffeilio, hyd yn oed pan nad yw'r awdurdod yn derbyn yr hawliad/atebolrwydd; 
a dylai hefyd gynnwys achosion lle na ddechreuwyd achos llys ond bod yr 
awdurdod wedi talu iawndal neu wedi ymrwymo i gytundeb heb iddo o reidrwydd 
dderbyn atebolrwydd.  

• Beth oedd y swm unigol mwyaf a dalwyd allan at ddibenion o'r fath? (Os byddai 
dod o hyd i'r wybodaeth hon yn gwthio’r cais dros y trothwy ar gyfer costau 
cydymffurfio, diystyrwch y cwestiwn hwn os gwelwch yn dda)  

5. Beth yw polisi'r awdurdod ar gyfer mynd i gytundebau peidio â datgelu (NDAs)?  
6. Mewn sawl achos yn ystod y blynyddoedd a nodir uchod, y mae’r awdurdod wedi 

defnyddio cytundebau peidio â datgelu i ddatrys achosion o aflonyddu rhywiol?   
  
Rwy'n ysgrifennu i gadarnhau bod gan Awdurdod Cyllid Cymru rywfaint o'r wybodaeth ar y 
pwnc yr ydych wedi gofyn amdano. Fodd bynnag, mae'n rhaid i mi eich hysbysu na fyddwn 
yn gallu ateb eich cais heb iddo gostio mwyn na’r cyfyngiad cost. Mae hyn oherwydd y 
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byddai tynnu’r wybodaeth o’i lleoliad ar gyfer cwmpas eich cais yn golygu astudio mwy na 
1000 o dudalennau ac o leiaf tua 33 awr o waith. 

 
Mae adran 12 o'r Ddeddf yn caniatáu i awdurdodau cyhoeddus wrthod ceisiadau am 
wybodaeth lle byddai'r gost o ymdrin â’r cais yn fwy na'r cyfyngiad, sy’n £600 ar gyfer 
Llywodraeth ganolog. Mae hyn yn cynrychioli cost amcangyfrifedig un person yn treulio 24 
awr yn penderfynu a yw’r wybodaeth gan yr adran, yn cael hyd iddi, ei hadfer a'i thynnu o 
ddogfen(nau) sy’n ei chynnwys. 

 
Mae'n bosibl y gall Awdurdod Cyllid Cymru ddarparu rhywfaint o wybodaeth o fewn 
cwmpas eich cais os byddwch yn lleihau neu'n mireinio eich cais er mwyn dod â'r gost o 
gydymffurfio yn is na’r trothwy. Efallai y bydd yn bosibl cyflawni eich cais petaech yn 
mireinio eich cais i gynnwys cwestiynau 1, 2, 3, 4 a 6 (gan gynnwys y pwyntiau bwled sy’n 
cynnwys cwestiynau pellach) fel y nodwyd gennych uchod yn unig, a dileu cwestiwn 5. 
Mae croeso i chi gysylltu â mi os hoffech fireinio'ch cais neu ofyn am gyngor ar wneud 
hynny. 
 
Os ydych yn anfodlon â'r ffordd y mae Awdurdod Cyllid Cymru wedi ymdrin â'ch cais, 
gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith i ddyddiad yr ymateb hwn.  
Dylid cyfeirio ceisiadau am adolygiad mewnol at Swyddog Rhyddid Gwybodaeth 
Awdurdod Cyllid Cymru yn:  
 
Swyddog Rhyddid Gwybodaeth, Awdurdod Cyllid Cymru,  
Blwch Post 110, Pontypridd.  
CF37 9EH  
 
neu e-bostiwch: data@acc.llyw.cymru 
 
 
Cofiwch ddyfynnu'r cyfeirnod uchod.     
 
Mae gennych hefyd hawl i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Sylwch, fodd bynnag, 
na fydd y Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn hyd nes ei bod wedi bod drwy ein 
proses adolygu mewnol ni. 
 
Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:  
Information Commissioner’s Office,  
Wycliffe House,  
Water Lane,  
Wilmslow,  
Cheshire,  
SK9 5AF. 
Ffôn: 01625 545 745 
E-bost: casework@ico.gsi.gov.uk 

 
 
 
 
Yn gywir 
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