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Annwyl  
 
ATISN 14502 - Polisïau Recriwtio 
 
Diolch ichi am eich cais a ddaeth i law ar 1 Tachwedd 2020. Roeddech yn gofyn am yr wybodaeth 
ganlynol: 
 
Rhyddhewch os gwelwch yn dda unrhyw bolisi neu bolisiau recriwtio canolog sydd gan Lywodraeth 
Cymru, yn ychwanegol i unrhyw beth sydd yn y pau cyhoeddus eisoes, sy'n manylu ar drefniadau 
recriwtio, yn arbennig trefniadau secondiadau. 
 
Amgaeaf gopïau o'r polisïau recriwtio canlynol: 
 

 Polisi Prentisiaethau 

 Polisi Cyflogi Staff sy’n Berthnasau Agos/Staff sydd mewn Perthynas Agos  

 Polisi Cyn-droseddwyr 

 Polisi Llwybr Carlam  

 Polisi Ailbenodi 

 Polisi Recriwtio 

 Polisi Secondiadau a Benthyciadau 
 
Dyma'r polisïau recriwtio ffurfiol, sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ac y cytunwyd arnynt, sydd ar 
waith ar hyn o bryd.  Mae rhywfaint o wybodaeth wedi'i hepgor o dan Adran 40 o Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth (2000) – data personol.  Rwyf wedi nodi yn Atodiad 1 y rhesymau dros atal 
gwybodaeth. 
 
Er bod dolen at fersiwn Gymraeg o rai polisïau, mae’n bosibl mai dim ond yn Saesneg y mae 
gweddill y polisi neu'r canllawiau ategol ar gael ar hyn o bryd. Os oes fersiynau Cymraeg ar gael, 
maent wedi'u cynnwys. Os mai dim ond fersiynau Saesneg sy'n bodoli, cynhwysir hwy yn 
Saesneg. 
 
Gwybodaeth sydd eisoes o fewn y pau cyhoeddus:  
 

 Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: 
https://civilservicecommission.independent.gov.uk/recruitment/recruitment-principles/ 
 

https://civilservicecommission.independent.gov.uk/recruitment/recruitment-principles/


Mae rhai o'r polisïau'n cyfeirio at gyflogau o flynyddoedd blaenorol. Mae'r rhain wedi'u diweddaru 
yn unol ag unrhyw ddyfarniad cyflog. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad 
systematig o'n polisïau ond mae'r adolygiad hwn wedi'i ohirio oherwydd Covid-19. 
 
Mae'r Polisi Secondiadau a Benthyciadau yn cyfeirio at "Bolisi Derbyn Penodiadau Allanol" nid yw'r 
polisi hwn yn bodoli mwyach ac mae wedi cael ei ddisodli gan y Polisi ar Reolau Penodiadau 
Busnes a'r "Polisi Trafodion Ariannol a Gwrthdaro Buddiannau”. Nid polisïau recriwtio yw'r rhain. 
 
Y camau nesaf  
  
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: rhyddidgwybodaeth@llyw.cymru 
 
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 
 
Rhif ffôn: 0303 123 1113 
Gwefan: www.ico.org.uk 
 
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 
 
 

mailto:rhyddidgwybodaeth@llyw.cymru
http://www.ico.org.uk/


Atodiad 1 
 
Adran 40 (2) - gwybodaeth bersonol 
 
Mae Adran 40(2) o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, ynghyd â'r amodau yn adran 40(3)(a)(i) 
neu 40(3)(b), yn darparu esemptiad absoliwt os byddai datgelu'r data personol yn torri unrhyw un 
o'r egwyddorion diogelu data.  
 
Diffinnir 'data personol' yn adrannau 3(2) a (3) o Ddeddf Diogelu Data 2018 ('Deddf 2018') ac 
mae'n golygu unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn byw adnabyddedig neu 
adnabyddadwy. Mae unigolyn byw adnabyddadwy yn un y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n 
anuniongyrchol, a hynny’n arbennig drwy gyfeirio at ddynodydd megis enw, rhif adnabod, data 
lleoliad, dynodydd ar-lein neu drwy un neu ragor o ffactorau sy'n benodol i hunaniaeth gorfforol, 
ffisiolegol, enetig, feddyliol, economaidd, ddiwylliannol neu gymdeithasol yr unigolyn.  Rwyf wedi 
dod i'r casgliad bod hyn yn ymwneud ag enwau a manylion cyswllt staff. 
 
O dan Adran 40(2) o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae data personol wedi'u heithrio rhag cael 
eu rhyddhau pe byddai datgelu’r wybodaeth yn golygu torri un o’r egwyddorion diogelu data a nodir 
yn Erthygl 5 o'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Rydym o’r farn mai’r egwyddor 
fwyaf perthnasol yn yr achos hwn yw’r gyntaf a nodir. Mae hon yn nodi bod yn rhaid i ddata 
personol gael eu trin fel a ganlyn:  
 
“processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject” 
 
Y sail gyfreithiol sydd fwyaf perthnasol mewn perthynas â chais am wybodaeth o dan y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth yw Erthygl 6(1)(f). Mae hon yn nodi: 
 
“processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by 
a third party except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and 
freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data 
subject is a child”. 
 
Wrth ystyried cymhwysiad Erthygl 6(1)(f) yng nghyd-destun cais am wybodaeth o dan y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth, mae angen ystyried y prawf tair rhan canlynol: 
 
1. Y prawf Buddiant Dilys: A oes buddiant dilys y tu ôl i’r cais am wybodaeth ai peidio;  
2. Y Prawf Angenrheidrwydd: A oes angen datgelu'r wybodaeth/cadarnhau neu wadu ei bod yn 

cael ei dal er mwyn bodloni'r buddiant cyfreithlon sydd dan sylw; 
3. Y prawf Cydbwyso: A yw'r buddiannau uchod yn drech na buddiannau, hawliau sylfaenol a 

rhyddid gwrthrych y data. 
 
Nodir ein hystyriaeth o'r profion hyn isod: 
 
1. Prawf Buddiant Dilys 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod buddiant dilys mewn gallu adnabod unigolion sy'n 
ymwneud ag unrhyw drafodaethau neu a gyfrannodd at ddogfennau polisi.  Fodd bynnag, nid 
ydym yn credu bod unrhyw reswm dilys pam y byddai angen rhyddhau'r data personol er mwyn 
dilyn cyd-destun cyffredinol y ddogfen.  Ni all Llywodraeth Cymru nodi unrhyw fuddiant cyfreithlon 
arall sydd ynghlwm wrth roi’r data personol sy’n berthnasol i’ch cais i chi nac i’r cyhoedd.  
 
2. A oes angen datgelu? 
 
Mae Llywodraeth Cymru o'r farn nad oes angen datgelu unrhyw wybodaeth bersonol sy'n 
gysylltiedig â’ch cais - nid ydym yn credu bod angen datgelu'r data personol i ddeall yr wybodaeth.   
 



3. Y Prawf Cydbwyso 
 
Gan y daethpwyd i’r casgliad nad oes angen datgelu'r wybodaeth bersonol sy’n berthnasol i’ch 
cais, nid yw'n ofynnol cydbwyso hawliau a buddiannau'r unigolion hynny yn erbyn hawliau'r 
ceisydd, o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.    
 
I gloi, gan na fyddai rhyddhau'r wybodaeth yn gyfreithlon o dan Erthygl 6(1)(f), a chan nad ystyrir 
bod unrhyw un o amodau eraill Erthygl 6 yn gymwys, ni fyddai rhyddhau'r wybodaeth yn gyfreithlon 
o fewn ystyr yr egwyddor diogelu data gyntaf. Felly, caiff ei hatal o dan adran 40 o'r Ddeddf  
Rhyddid Gwybodaeth. Mae Adran 40 yn eithriad absoliwt ac nid yw'n ddarostyngedig i’r prawf lles 
y cyhoedd.  
 
 
 
 
 


