Polisi Rhyddid Gwybodaeth
Mabwysiadodd Cyngor Cymuned Mawddwy y Model Polisi Cyhoeddi a ddaeth i rym o 1
Ionawr, 2009. Mae’r cynllun hwn yn galluogi aelodau o'r cyhoedd i weld a chael mynediad
at wybodaeth a ddelir gan y Cyngor.
Cael hyd i wybodaeth a gedwir
Mae tair ffordd i gael y wybodaeth :
1. Gwefan y Cyngor
Mae'r wefan yn dal y math o wybodaeth y mae'r Cyngor fel mater o drefn yn cyhoeddi ee
cofnodion ac agendâu . Efallai y bydd yr wybodaeth rydych ei heisiau wedi ei gynnwys
eisoes yn y cynllun cyhoeddi - felly os gwelwch yn dda edrychwch ar y dogfennau ar y wefan
yn gyntaf.
2.

Archwilio dogfennau a gedwir gan y Clerc

Os ydych yn dymuno gweld dogfennau penodol, dylech gysylltu â'r Clerc, naill ai drwy'r
cyfleuster ar y wefan neu dros y ffôn neu mewn llythyr . Mae angen rhywfaint o amser i ddod
o hyd i rai dogfennau, felly efallai y bydd angen gwneud apwyntiad.

3.

Cais ysgrifenedig unigol

Os na fydd y wybodaeth yn cael ei chynnwys yn y cynllun cyhoeddi neu ar y wefan , gallwch
anfon cais ysgrifenedig at y Clerc, Huw T Jones, Henllys, Mallwyd, Machynlleth, Powys.
SY20 9HS
Mae'n rhaid i'ch cais gynnwys eich enw, cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth, a disgrifiad o'r
wybodaeth rydych ei hangen.
Ymateb y Cyngor i Cais Ysgrifenedig
O fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais ysgrifenedig bydd y Cyngor yn :
cadarnhau i chi a ydyw'n cadw'r wybodaeth
rhoi gwybod i chi os bydd ffi yn cael ei godi
yn darparu’r wybodaeth ( ar ôl unrhyw ffi berthnasol wedi'i thalu ) oni bai bod eithriad yn
gymwys ( gweler paragraff ' Eithriadau ' isod ) .
Ffioedd
Mae'r Ddeddf yn caniatáu i'r Cyngor i godi tâl am ateb ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn yr
amgylchiadau canlynol :
Costau treuliau megis argraffu , llungopïo a phostio
Pan fydd costau staff a amcangyfrifwyd ynghlwm wrth leoli a neu gasglu'r wybodaeth

yn fwy na £ 450. O dan yr amgylchiadau hyn, gall y Cyngor wrthod y cais ar sail cost,
neu godi tâl ar yr ymgeisydd o £20 yr awr, yn ogystal ag amcangyfrif o dreuliau am y
gwaith.
Fodd bynnag, amcangyfrifir lle y mae costau yn fwy na £ 450 (yn seiliedig ar gyfradd
tâl yr awr o £ 20), gall y Cyngor benderfynu:
wrthod y cais ; neu
gydymffurfio â'r cais a chodi tâl am gostau a ganiateir fel y rhagnodir yn y
rheoliadau ; neu
cydymffurfio â'r cais yn rhad ac am ddim.
Os yw cost amcangyfrifedig cais yn fwy na £ 450 , ac mae'n cael ei benderfynu
rhyddhau'r wybodaeth a chodi tâl am y wybodaeth yna:
Bydd hysbysiad ffi yn cael ei anfon at yr ymgeisydd yn gofyn am y ffi briodol .
Ni fydd y cais yn cael ei hateb nes bod y ffi wedi dod i law .
Os yw gwir gost o gwblhau'r cais yn fwy na'r amcangyfrif, yna bydd y Cyngor yn
wynebu cost ychwanegol.
Lle mae'r gost yn llai na'r gost a amcangyfrifwyd, yna bydd y gwahaniaeth yn cael
ei ad-dalu i'r ymgeisydd.
Ar gyfer costau threuliau bydd y Cyngor yn codi 10c y ddalen am lungopïo a
dogfennau argraffu, ac yn adennill y gost wirioneddol postio neu unrhyw gostau
trosglwyddo arall gan yr ymgeisydd.
Eithriadau
Efallai na fydd gwybodaeth yn cael ei ddarparu gan y Cyngor. Mae 23 eithriad o dan
y ddeddf, er enghraifft , data personol am unigolion sy'n cael ei diogelu gan y Ddeddf
Diogelu Data 1998 , neu wybodaeth fasnachol gyfrinachol .
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