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17 Mai 2021 

Cais am wybodaeth. 

Diolch am eich cais a ddaeth i law ar 6 Ebrill, pan wnaethoch ofyn: 

Hello, under FOI please list the leak inquiries conducted by the Senedd/Assembly 
commission since the beginning of devolution. For each one,  

I. note the topic of the leak,  
II. duration of the inquiry,  
III. whether the source of the leak was found, and  
IV. whether disciplinary action or any other action was taken as a result.  

 

Gweler ein hymateb i'ch cais isod.  

 
Mae eich cais yn gofyn am wybodaeth ers dechrau datganoli yng Nghymru. Sefydlwyd 
Comisiwn y Senedd yn 2007.  Ychydig iawn o wybodaeth a grëwyd cyn 2007, felly, sydd 
gan Gomisiwn y Senedd.  Mae mwyafrif y cofnodion sy'n ymwneud â'r cyfnod rhwng 
1999 a 2007 yn debygol o fod yn cael eu cadw gan Lywodraeth Cymru. Efallai yr hoffech 
gysylltu â Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r cyfnod hwnnw.  
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1.  
I. Datgeliad yn 2003 o Adroddiad y Pwyllgor Archwilio ar y Cyngor Cenedlaethol 

dros Addysg a Hyfforddiant. 
II. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth wedi'i chofnodi mewn perthynas â'r rhan hon 

o’ch cais. 
III. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth wedi'i chofnodi mewn perthynas â'r rhan hon 

o’ch cais. 
IV. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth wedi'i chofnodi mewn perthynas â'r rhan hon 

o’ch cais. 
 

2.  
I. Cynnydd yn y gallu o ran arfau tanio a ddefnyddir ar yr ystâd.  
II. Dechreuodd yr ymchwiliad hwn ar 24 Tachwedd 2015.  Nid oes gennym unrhyw 

gofnod o'r dyddiad gorffen. 
III. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth wedi'i chofnodi mewn perthynas â'r rhan hon 

o’ch cais. 
IV. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth wedi'i chofnodi mewn perthynas â'r rhan hon 

o’ch cais. 
 

3.  
I. Datgeliad o ran adroddiad Pwyllgor Safonau.  
II. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth wedi'i chofnodi mewn perthynas â'r rhan hon 

o’ch cais.  
III. Ni ddarganfuwyd ffynhonnell y datgelu.   
IV. Gweler III uchod.   

 
4.  

I. Datgeliad o ran adroddiad y Comisiynydd Safonau. 
II. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth wedi'i chofnodi mewn perthynas â'r rhan hon 

o’ch cais. 
III. Ni ddarganfuwyd ffynhonnell y datgelu.  
IV. Gweler III uchod.   

 

Yn gywir, 

 
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth  
Senedd Cymru  



Mae eich cais wedi’i ystyried yn unol â’r egwyddorion a nodir yn y  Cod Ymarfer ar 
Ganiatáu i’r Cyhoedd Weld Gwybodaeth.  Mae croeso ichi gysylltu â mi os oes gennych 
unrhyw gwestiynau am yr ymateb hwn.  Os ydych yn teimlo bod gennych achos i gwyno, 
dylech ddilyn y canllawiau isod. 

A oes gennych achos i bryderu neu i gwyno ynghylch yr ymateb a gawsoch i’ch cais? 

Os ydych yn anfodlon ar sut y mae Senedd 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 y Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth drwy ddefnyddio’r 
cyfeiriad e-bost a ganlyn:  

Ceisiadau-gwybodaeth@senedd.cymru neu’n ysgrifenedig i 

Senedd Cymru      
Llywodraethu a Sicrwydd   
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1SN 

Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad yr adolygiad mewnol, mae’r hawl gennych i wneud 
cais uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn: 

Information Commissioner’s Office  
Wycliffe House  
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
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