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Annwyl  
 
ATISN 14726 
 
Diolch ichi am eich cais a ddaeth i law ar 6 Ionawr 2021. Roeddech yn gofyn inni wneud y 
canlynol: 
 
Rhyddhewch os gwelwch yn dda gopi o gofnodion llawn y Cabinet ar gyfer y dyddiad uchod, gan 
gynnwys yr adran sy'n cyfeirio ar y papur gyflwynwyd yn ymwneud â sefydlu Is-adran Tir/(Land 
Division) o fewn y Llywodraeth a materion cysylltiedig. 
 
Mae copi o’r cofnodion ar gael yn y ddolen ganlynol 

 
https://gov.wales/cabinet-meeting-16-september-2019   
https://llyw.cymru/cyfarfod-y-cabinet-16-medi-2019   
 
Gallaf gadarnhau bod rhywfaint o’r wybodaeth yn y cofnodion wedi’i heithrio rhag y gofyniad i’w 
datgelu o dan Adran 43 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 – Buddiannau Masnachol. Yn 
Atodiad 1, rwy’n nodi’r rhesymau dros beidio â datgelu’r wybodaeth. 
 
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  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fcabinet-meeting-16-september-2019&data=04%7C01%7CCentralDepartments-FOIDP%40gov.wales%7C207b40dcde35491a3ffe08d8c8443475%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637479542541503308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2m2dLtSxXWzprztk0eZrVBucfBKZ98FNa%2F03ELqsRu4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fllyw.cymru%2Fcyfarfod-y-cabinet-16-medi-2019&data=04%7C01%7CCentralDepartments-FOIDP%40gov.wales%7C207b40dcde35491a3ffe08d8c8443475%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637479542541503308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hD825MFw5Uk8uQxctBqFoTae4Xz3I4Df3FlCOL9eh%2BE%3D&reserved=0
mailto:rhyddidgwybodaeth@llyw.cymru


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 
 
 

http://www.ico.org.uk/


Atodiad 1 
 
Mae’r eithriad hwn yn datgan:  
  
(2)  Information is exempt information if its disclosure under this Act would, or would be likely to, 
prejudice the commercial interests of any person (including the public authority holding it).  
 
Mae Adran 43 yn darparu esemptiad rhag y gofyniad i ddatgelu gwybodaeth (yn amodol ar y budd 
i’r cyhoedd). Mae hyn yn golygu, er mwyn ei weithredu, fod yn rhaid imi ddangos bod y budd i’r 
cyhoedd o atal yr wybodaeth yn fwy na’r budd i’r cyhoedd o'i rhyddhau. Felly, rwyf wedi ystyried 
effeithiau datgelu'r wybodaeth i'r byd yn gyffredinol, gan y byddai’r wybodaeth ar gael i bawb, nid 
dim ond i’r sawl sydd wedi gofyn amdani. Felly, wrth ystyried eich cais, rwyf wedi ystyried effeithiau 
ehangach datgelu’r wybodaeth yn hytrach nag unrhyw fuddiant personol a ddaw i chi wrth gael yr 
wybodaeth. 
 
Mae'r wybodaeth yn nodi dull arfaethedig yr Is-adran Tir o reoli Asedau Tir – ac felly'n fasnachol 
sensitif.   
 
Dadleuon o blaid rhyddhau’r wybodaeth o ran budd i’r cyhoedd 
 
Mae bod yn agored ac yn dryloyw o fewn y llywodraeth o fudd i’r cyhoedd, yn enwedig o ran 
sicrhau llywodraeth dryloyw ac atebol drwy ddatgelu ystyriaethau Llywodraeth Cymru wrth wario 
arian cyhoeddus a gofalu bod yr arian yn cael ei wario'n ddoeth. 
 
Dadleuon yn erbyn rhyddhau’r wybodaeth o ran budd i’r cyhoedd  
 
Byddai datgelu gwybodaeth ar hyn o bryd yn debygol o amharu ar fuddiannau masnachol 
Llywodraeth Cymru i’r dyfodol o ran Rheoli Asedau Tir.   
 
Rwy’n ymwybodol bod sensitifrwydd gwybodaeth, fel rheol gyffredinol, yn debygol o leihau dros 
amser, fel y gall oedran gwybodaeth, neu amseriad y cais fod yn berthnasol wrth benderfynu a 
ddylid gweithredu'r esemptiad, neu beth sydd orau o ran budd i’r cyhoedd. Yn yr achos hwn, fodd 
bynnag, mae'r wybodaeth a gasglwyd yn wybodaeth gyfredol iawn.  
 
Credaf felly fod y cydbwysedd o ran budd i’r cyhoedd o blaid atal yr wybodaeth.  


