
Mynediad Pobl Ifanc at Wybodaeth Cofnodion

Eisiau gweld eich 
cofnodion?

Sut allwch chi eu gweld nhw?
Bydd cais i weld cofnodion sydd gan y Cyngor amdanoch chi’n 
cael ei drin fel cais gan unigolyn i weld gwybodaeth amdanynt eu 
hunain. Gallwch ofyn i unrhyw aelod o staff a byddan nhw wedyn yn 
rhoi gwybod i’r Tîm Gwybodaeth Corfforaethol fel y gallant gofnodi’r 
dyddiad y gofynnoch chi am y wybodaeth.  Gallwch anfon e-bost at 
FOI@wrexham.gov.uk i ofyn am y wybodaeth, neu gael y wybodaeth 
ddiweddaraf am sefyllfa eich cais.  Efallai y bydd yn rhaid i ni ofyn i 
chi am fwy o fanylion.

http://FOI@wrexham.gov.uk 


Gwybodaeth y byddwn ei hangen i ymdrin â’ch cais
l  eich enw, unrhyw enwau blaenorol, dyddiad geni, cyfeiriad a phryd 

oeddech chi neu’ch teulu’n ymwneud â Gwasanaethau Plant 
Wrecsam

l  Bydd angen i’r Tîm Gwybodaeth Gorfforaethol gadarnhau pwy 
ydych chi ac yna chwilio am y wybodaeth y gwnaed cais amdani. 
Rydym yn ceisio ymateb i geisiadau cyn gynted â phosib’ a 
dylech dderbyn ateb o fewn 20 diwrnod gwaith.  Mewn achosion 
cymhleth, mae gennym hyd at 3 mis i ddarparu’r wybodaeth ond 
byddwn yn rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd yn rheolaidd.

l  Gall gweld eich cofnodion fod yn annymunol a byddwn yn aml yn 
gofyn a ydych angen rhywun i fod yn gefn i chi. 

Os cawsoch eich mabwysiadu ar ôl bod mewn gofal, bydd eich cais 
yn cael ei drin yn wahanol drwy’r Gwasanaeth Mabwysiadu.

Beth na fyddwch yn gallu ei weld:
Byddwn yn rhoi gymaint o wybodaeth â phosib’, ond mae’n rhaid i ni 
warchod preifatrwydd pobl eraill.  

Ni fydd posib’ cael mynediad at wybodaeth bersonol:

l  ynghylch rhywun arall oni bai eu bod wedi cytuno neu ei bod 
yn gyfreithlon i roi mynediad. Mae hyn yn cynnwys eich  
gwybodaeth bersonol chi.

l  gan unigolyn arall a roddodd y wybodaeth yn gyfrinachol, neu 
pan mae’r wybodaeth yn gyfrinachol i unigolyn arall.

l  a allai arwain at niwed i blentyn neu unigolyn arall

l  sy’n ymwneud â throsedd, neu sy’n cael ei gwarchod gan fraint 
broffesiynol gyfreithiol.

Bydd gwybodaeth nad ydych yn cael ei gweld 
wedi’i lliwio’n ddu neu ei thynnu oddi yno.



Pethau eraill i’w hystyried:   
l Meddyliwch pam eich bod eisiau gweld eich cofnodion gan y 

bydd yn dweud wrthym pa wybodaeth y medrwn ei rhoi i chi. Er 
enghraifft: 

l Hoffech chi weld eich stori gyfan neu rywbeth penodol am 
gyfnod penodol? Bydd hyn o gymorth er mwyn eich helpu i gael y 
wybodaeth gywir. 

l Weithiau, efallai na fydd gennym y wybodaeth rydych yn chwilio 
amdani, ac efallai y bydd hyn yn siom, felly mae gofyn am gymorth 
yn syniad da.

l Bydd gennym wybodaeth ar eich cofnodion am aelodau eraill o’r 
teulu, felly byddai’n syniad da siarad â nhw a dweud wrthynt eich 
bod eisiau gweld eich cofnodion, gan y gallent fod yn bryderus 
am hynny.

l Byddai hefyd yn syniad da iddynt ddarparu llythyr wedi’i lofnodi yn 
rhoi caniatâd i chi weld eu gwybodaeth ar eich cofnodion – bydd 
hyn yn arbed amser hefyd.

l Weithiau, bydd gan yr Awdurdod Lleol resymau i gadw’r cofnodion 
a pheidio â’u rhannu. Byddwn yn dweud hynny wrthoch pan 
fyddwch yn cysylltu, a fydd yn caniatáu i chi geisio cyngor 
annibynnol.



WPS!
Os ydych chi’n sylw bod rhywbeth wedi cael ei gofnodi’n anghywir, 
mae’n hawdd ei gywiro. 

Os ydych chi’n anghytuno gyda barn neu fersiynau o ddigwyddiadau, 
dywedwch wrthym:

l gyda beth rydych yn anghytuno

l eich barn neu’ch cyfrif chi o’r hyn a ddigwyddodd.

Caiff hyn ei gofnodi a’i gynnwys yn y cofnodion, ynghyd â’r cofnod 
gwreiddiol.

Gallwch siarad â’r Tîm Gadael Gofal ar: 

01978 295611
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