Polisi Rheoli Cofnodion
1. Mae'r ddogfen hon yn nodi’r Polisi Rheoli Cofnodion ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg.
Mae'r Cyngor yn cydnabod bod angen rheoli ei gofnodion yn effeithlon er mwyn cynnal ei
swyddogaethau craidd, cydymffurfio â'i rwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddiol a galluogi
rheolaeth effeithiol y Cyngor.
2. Diffinnir Rheoli Cofnodion fel y cyfrifoldeb i reoli'r gwaith o greu, derbyn, cynnal, defnyddio,
dosbarthu, storio a gwaredu cofnodion mewn modd effeithlon a systemataidd.
3. Diben y Polisi yw sicrhau bod cofnodion dilys, dibynadwy a defnyddiadwy’n cael eu creu a’u
cynnal, drwy sefydlu fframwaith ac atebolrwydd dros reoli cofnodion, er mwyn gweithredu
ac archwilio arfer gorau.
4. Caiff cofnodion eu diffinio fel yr holl ddogfennau hynny, ni waeth bynnag eu ffurf, sy’n
adlewyrchu gweithgareddau’r Cyngor a’r busnes a weithredir gan y Cyngor. Gellir eu creu, eu
derbyn neu eu cynnal ar ffurf copi caled neu’n electronig. Mae’r Polisi hwn yn cwmpasu’r
ddwy ffurf.
5. Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb hefyd i gydymffurfio â gofynion deddfwriaethol, mewn
perthynas â chofnodion a gynhwysir yn y Ddeddf Diogelu Data, y Rheoliadau Diogelu Data
Cyffredinol, y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Ddeddf Cofnodion Cyhoeddus.

Polisïau cysylltiedig
6. Mae'n rhaid darllen y polisi hwn ar y cyd â'r canlynol:
•
Diogelwch a defnydd o dechnoleg gwybodaeth
•
Polisi torri data personol
•
Deddf Canllaw Gwybodaeth a Chynllun Cyhoeddi DRhG y Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004
•
Hysbysiad preifatrwydd Cyngor y Gweithlu Addysg
•
Cofrestr Parhad Busnes a Risg
•
Polisi rheoli cofnodion ac amserlen gadw
•
Cod Ymddygiad ar gyfer Swyddogion y Cyngor

Yr angen am gofnodion
7. Mae'n rhaid i'r Cyngor gadw cofnod o'i weithgareddau er mwyn:
 i'w drafodion gael eu dogfennu'n gywir;
 bod parhad os bydd trychineb;
 i'r Cyngor allu rhoi cyfrif am ei weithredoedd i randdeiliaid â diddordeb;
 sicrhau trywydd archwilio;
 gallu ymateb i geisiadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y Rheoliadau Diogelu
Data Cyffredinol a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol;



bod cofnod hanesyddol o fusnes y Cyngor ar gael.

Cyfrifoldebau
8. Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb corfforaethol i gynnal cofnodion a systemau yn unol â
Rheoliadau. Am fod rheoli cofnodion yn rhaglen gorfforaethol benodol, mae gan y Prif
Weithredwr a’r Uwch Dîm Rheoli ran fawr i’w chwarae o ran gweithredu arfer gorau. Y
Rheolwyr Timau fydd yn gyfrifol am y System Rheoli Cofnodion o ddydd i ddydd, gyda
chymorth y Tîm Gweinyddiaeth. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn eistedd ochr yn ochr â’r
cyfrifoldeb dros y systemau archifo, llywodraethiant gwybodaeth a rhyddid gwybodaeth.
9. Y Rheolwyr Timau, yn y timau perthnasol, fydd yn gyfrifol am gofnodion a gynhyrchir gan
weithgareddau eu hadrannau, sef sicrhau bod y cofnodion a gaiff eu creu, eu derbyn a’u
rheoli gan eu hadran yn cael eu rheoli mewn ffordd sy’n diwallu nodau’r Polisi Rheoli
Cofnodion hwn. Bob blwyddyn, bydd y Rheolwyr Timau'n cynnal/adolygu taflenni archwilio
data/gwybodaeth CGA ar gyfer eu tîm. Bydd yr wybodaeth yn sgil yr archwiliad data
blynyddol yn ffurfio sail datblygu/adolygu'r amserlen gadw er mwyn pennu am ba hyd y
dylid cadw cofnodion. Bydd yr amserlen gadw a diweddariadau dilynol yn cael eu cyfathrebu
i'r holl staff drwy gyfrwng Rheolwyr. Bydd y Tîm Gweinyddiaeth yn trafod gyda Rheolwyr ac
yn defnyddio'r amserlen gadw pan gaiff cofnodion papur eu hanfon yn allanol i leoliadau
storio Archifau. Bydd yr amserlenni hyn yn adlewyrchu gofynion deddfwriaethol mewn
perthynas â chadw dogfennau o fathau arbennig.
10. Y Swyddog Systemau Gwybodaeth fydd yn gyfrifol am sicrhau bod systemau electronig y
Cyngor, a’u swyddogaethau, yn cydymffurfio â’r Polisi hwn a gofynion deddfwriaethol
cysylltiedig.
11. Bydd y Swyddog Diogelu Data'n cynorthwyo gyda monitro cydymffurfiaeth fewnol a
chynghori ar rwymedigaethau diogelu data.
12. Bydd y Gweithgor Diogelu Data'n cynorthwyo gydag adnabod arfer da, cyfrannu at adolygu'r
amserlen gadw a monitro cydymffurfiaeth.
13. Mae'n rhaid i swyddogion unigol y Cyngor sicrhau bod y cofnodion maent yn gyfrifol
amdanynt yn gofnodion cyflawn a chywir o'u gweithgareddau, a'u bod yn cael eu cynnal a'u
gwaredu yn unol â Pholisi Rheoli Cofnodion y Cyngor. Bydd hyn yn cynnwys y cofnodion
papur ac electronig maent yn eu cynnal.

Storio Cofnodion Papur
14. Caiff yr holl gofnodion papur gweithredol byw eu cadw gyda phob un o dimau Cyngor y
Gweithlu Addysg, a fydd yn lleihau’r angen i storio archifau’n allanol. Dylid cyfyngu
mynediad i gofnodion pob tîm i'r rheiny sydd wedi'u hawdurdodi i gyrchu'r wybodaeth yn
unig.
15. Caiff cofnodion byw eu cadw'n unol â'r terfynau amser a nodir yn yr amserlen gadw; yr arfer
fel rheol fyddai'r flwyddyn ariannol/academaidd gyfredol, ond mewn achosion eithriadol,

mae'n bosibl y caiff cofnodion y flwyddyn gyfredol a chofnodion y flwyddyn flaenorol eu
cadw yn y swyddfa.

Dylid cadw unrhyw gofnodion yr ystyrir eu bod yn rhai “Cyfrinachol” eu natur mewn cabinetau a
chypyrddau dan glo. Dylai staff sicrhau bod dogfennau sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol yn
cael eu storio mewn modd caeedig ac mewn lleoliad diogel fel nad oes modd i bobl
anawdurdodedig eu gweld drwy ddamwain.

Archifo a Chadw
16. Rheolwyr Timau fydd yn gyfrifol am archifo cofnodion papur ac electronig yn unol â'r
amserlen gadw. Byddant yn paratoi'r cofnodion i'w harchifo ac yn hysbysu'r tîm
Gweinyddiaeth eu bod yn barod i'w harchifo, gan sicrhau hefyd bod y dyddiad dinistrio'n
cael ei nodi ar y bocsys archifo.

Gwaredu
17. Caiff cofnodion papur sydd wedi’u hanfon i leoliadau storio archifau allanol eu logio yn y
Cyngor a hefyd ar y safle archifo. Caiff dyddiadau dinistrio eu logio gan y safle storio allanol a
chaiff cofnodion eu dinistrio ar y dyddiadau perthnasol yn unol â chyfarwyddyd gwreiddiol y
Cyngor. Bydd y Tîm Gweinyddiaeth yn gwirio eilwaith gyda'r timau perthnasol bod y
cofnodion i'w dinistrio cyn rhoi awdurdod i'r cwmni storio eu dinistrio. Bydd y Cyngor yn
derbyn cadarnhad bod y cofnodion wedi cyrraedd eu dyddiad dinistrio a'u bod wedi'u
gwaredu'n ddiogel wedi hynny.
18. Mae'n rhaid gwaredu'n briodol yr holl ddogfennau papur sy'n cynnwys data cyfrinachol
a/neu bersonol nad oes eu hangen mwyach, h.y. drwy eu rhwygo neu eu rhoi mewn sachau
gwastraff cyfrinachol.
19. Bydd dogfennau y bydd angen eu cadw am byth yn unol â Deddf Cofnodion Cyhoeddus 1958
e.e. Cofnodion cyfarfodydd y Cyngor a'r Pwyllgorau am eu bod yn gofnod swyddogol o
weithrediadau busnes y Cyngor. Gwnaed penderfyniad i roi copïau o’r papurau hyn i Lyfrgell
Genedlaethol Cymru, a bydd hyn yn cael ei drefnu gan Ysgrifennydd y Cyngor bob blwyddyn.

Mynediad i Gofnodion wedi'u Harchifo
20. Bydd modd galw cofnodion sydd wedi'u harchifo yn ôl i'r swyddfa ar unrhyw adeg. Cânt eu
dychwelyd o fewn cyfnod o 24 awr pan ofynnir amdanynt. Bydd hyn yn sicrhau y bydd modd
cael mynediad i unrhyw wybodaeth sydd ei hangen i ymateb i ymholiad neu gŵyn heb
unrhyw oedi.

Storio Cofnodion Electronig
21. Caiff llawer o ddogfennau electronig eu cynhyrchu wrth i’r Cyngor weithredu ei fusnes, ac
mae eu gwerth a’u ‘bywyd silff’ yn amrywio’n fawr. Gallai’r rhain fod mewn fersiynau

gwahanol - dogfennau gweithiol, drafftiau a dogfennau terfynol - ac mewn amrywiol
ffurfiau: o ddogfennau testun confensiynol (fel ffeiliau MS Word neu ffeiliau PDF),
negeseuon e-bost i ddisodli memos a galwadau ffôn; negeseuon e-bost yn cynnig sylwadau
ar ddogfennau atodedig; a thaenlenni.
22. Nid yw'r holl ddogfennau electronig yn gofnodion ffurfiol. Mae’r adran hon yn trafod y
dogfennau electronig hynny sy’n fwy ffurfiol eu natur, ac y byddai disgwyl iddynt gael eu
cadw fel cofnodion ar ryw ffurf neu ei gilydd. Byddai gan rai o’r rhain gofnodion papur
cyfatebol a byddai’r rheiny hefyd yn cael eu harchifo ynghyd â’r fersiwn electronig. Mae'n
bosibl bydd staff am gyfeirio at Ddosbarthiadau Diogelwch y Llywodraeth am fwy o
arweiniad ac arfer da yn y maes hwn
https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications.
23. Dylid strwythuro cofnodion electronig, yn arbennig y rheiny sy’n cael eu defnyddio gan fwy
nag un unigolyn, mewn cyfeiriaduron, is-gyfeiriaduron a ffolderi ar y Gyriant P, ar y cyd â
chofnodion sy’n ffurfio rhan o’r un amcan er mwyn sicrhau bod yr holl dystiolaeth yn
ymwneud â’r un gweithgarwch busnes wedi’i grwpio gyda’i gilydd a’i diogelu. Mae hyn yn
sicrhau bod cofnodion unigol yn haws eu canfod ac y gellir eu darllen yn eu cyd-destun
ehangach. Mae’n rhaid i strwythur cyfeiriaduron, is-gyfeiriaduron a ffolderi fod yn syml ac
yn rhesymegol gyda’r ffolderi electronig yn symud ymlaen o rai cyffredinol i rai penodol eu
natur. Cyhyd â phosibl ni ddylid storio cofnodion electronig mewn gofod gweithio personol.
Dylid cyfyngu cyfeiriaduron i'r rheiny y mae angen eu cyrchu yn unig.

Archifo, Dileu a Chadw
Mae gwybodaeth ychwanegol ar gael yn amserlen gadw CGA.
24. Ffeiliau Electronig. Dylai’r holl gofnodion fod yn gywir ac ni ddylid eu cadw am gyfnod hwy
na’r angen, a dylid ond eu cadw yn unol ag un (neu fwy) o’r meini prawf canlynol: gofyniad cyfreithiol (e.e. gwaith achosion priodoldeb i ymarfer, cofnodion ariannol);
 budd y cyhoedd (e.e. dogfennau corfforaethol a pholisi);
 anghenion busnes (e.e. rhaglenni cyllido, materion gweithredol).
20. Rheolwyr Timau fydd yn gyfrifol am lynu wrth yr amserlen gadw wrth benderfynu dileu'n
barhaol neu archifo cofnodion electronig o'r gyriant P i'r Gyriant Archif.
21. Bydd Rheolwyr Timau hefyd yn sicrhau trefnusrwydd ac yn dileu unrhyw ddogfennau
terfynol sydd wedi'u dyblygu'n ddiangen; sef copïau gweithio nad oes eu hangen mwyach
nad oes iddynt unrhyw werth gweddilliol i'r Cyngor.
Cofnodion Cronfeydd Data. Mae’r cofnodion a ddelir gan y Cyngor ar gronfeydd data, e.e. y
Gofrestr Ymarferwyr Addysg, yn ffurfio adnodd craidd i’r Cyngor – mae’r cofnodion byw hyn
yn cael eu cadw am byth ar y gronfa ddata; caiff data hanesyddol (fel newid enw/cyfeiriad a
lleoliad gwaith) ei archifo’n awtomatig gan gymhwysiad y gronfa ddata ei hun.
22. Negeseuon e-bost. Pwysigrwydd cynnwys negeseuon e-bost sy’n pennu am ba hyd y dylid
eu cadw. Felly mae’n rhaid gwneud penderfyniad ar yr amserlen gadw ar sail achosion unigol

ar yr adeg eu derbyn a'u hanfon. Nid oes angen cadw’r rhan fwyaf o negeseuon e-bost y tu
hwnt i derfyn amser y dasg maent yn gysylltiedig â hi. Os yw neges e-bost yn ddigon
gwerthfawr fel y dylid ei chadw fel cofnod parhaol at ddibenion parhad busnes, ac i alluogi’r
Cyngor i ateb ei rwymedigaethau mewn perthynas â rhyddid gwybodaeth a diogelu data,
dylid storio negeseuon e-bost ac atodiadau pwysig yn rhan berthnasol y Gyriant P lle bydd
modd i staff eraill gael mynediad iddynt
Bydd negeseuon e-bost sydd heb eu harbed i'r Gyriant P yn cael eu dileu yn awtomatig ar ôl
blwyddyn pan gânt eu harbed yn Outlook. Gellid newid y terfyn amser hwn, ac yn yr achos
hynny dylid rhoi 3 mis o rybudd i staff. Staff sy'n gyfrifol am symud negeseuon e-bost y mae
angen eu cadw o'u mewnflwch cyn i'r system eu dileu yn awtomatig.
23. Cofnodion Electronig Cyfrinachol. Caiff dogfennau a negeseuon e-bost cyfrinachol eu symud
i ffolderi diogel pan gânt eu symud i’r gyriant archif er mwyn sicrhau mai staff perthnasol yn
unig a gaiff fynediad iddynt.

Rheoli a monitro dogfennau - defnydd mewnol CGA yn unig
Caiff cydymffurfiaeth â'r polisi hwn ei monitro gan adrannau perthnasol o fewn CGA a chaiff y polisi
hwn ei adolygu'n flynyddol, oni bai bod angen adolygu oherwydd newidiadau allanol megis
deddfwriaeth.
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