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Ein nod yw gwella ansawdd bywyd i bawb drwy weithgareddau diwylliannol a gweithgareddau chwaraeon, helpu i sicrhau rhagoriaeth a hyrwyddo'r diwydiant twristiaeth, y diwydiant creadigol a'r diwydiant hamdden.
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Yr ymgynghoriad hwn 


Mae'r papur ymgynghori hwn yn gofyn am eich sylwadau ar gynigion polisi i ddiddymu'r corff cyhoeddus cyfredol a adwaenir fel Cofrestrydd yr Hawl Benthyg i'r Cyhoedd ("y Cofrestrydd") a throsglwyddo ei swyddogaethau i sefydliad arall.

Mae'r papur ymgynghori hwn yn egluro pam bod y llywodraeth o'r farn bod angen y newid hwn ac yn gofyn am farn rhanddeiliaid ledled y DU am effeithiau newid o'r fath yn ogystal â'u sylwadau ar yr opsiynau a amlinellir isod. 

Ysgogwyd y cynnig hwn gan y galw cynyddol i'r Cofrestrydd gyflawni arbedion effeithlonrwydd a chyfyngiadau gwneud hynny o ystyried ei faint bach (cynhelir y Corff Cyhoeddus Anadrannol gan naw aelod o staff cyfwerth ag amser llawn a'r Cofrestrydd mewn swyddfa yn Stockton-on-Tees). Mae'r cynnig hefyd yn cyfrannu at ymrwymiad y Llywodraeth i leihau nifer y cyrff cyhoeddus. 

Mae'r Llywodraeth o'r farn nad oes bellach unrhyw gyfiawnhad dros fodolaeth y Cofrestrydd fel endid cyfreithiol ar wahân.

Yn dibynnu ar ganlyniadau'r ymgynghoriad hwn, caiff is-ddeddfwriaeth ei chyflwyno ar adeg briodol er mwyn rhoi'r newidiadau angenrheidiol ar waith i Ddeddf Hawl Benthyg i'r Cyhoedd 1979. 

Mae Asesiad o Effaith ar gael i'w weld ar dudalen ymgynghoriad y PLR ar wefan DCMS.


Ymateb i'r ymgynghoriad hwn 

Byddem yn annog awduron, cyfieithwyr, darlunwyr, llyfrgellwyr, cynhyrchwyr ac adroddwyr unigol i godi eu pryderon drwy grŵp cynrychiolwyr perthnasol (e.e. Cymdeithas yr Awduron), yn hytrach nag ymateb yn unigol, er y caiff sylwadau gan unigolion nad ydynt yn aelodau o gyrff masnach neu broffesiynol eu croesawu. 

Ceir rhestr lawn o'r rhai yr ymgynghorwyd â hwy yn Atodiad A. 

Dylid cyfeirio ymatebion i'r ymgynghoriad hwn ac ymholiadau yn ei gylch at: 

Libraries Team 
Department for Culture, Media & Sport 
2-4 Cockspur Street 
London 
SW1Y 5JH 

e-bost: plr_consultation@culture.gsi.gov.uk 

Mae'r ymgynghoriad yn dechrau ar 8 Mai 2012 a bydd yn cau ar 30 Gorffennaf 2012. 

Gan fod y mater hwn o ddiddordeb arbenigol yn bennaf, dim ond ar ffurf ysgrifenedig y cynhelir yr ymarfer hwn. Gellir cyflwyno ymatebion ar ffurf copi caled neu drwy e-bost. 

Bydd DCMS yn cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion a datganiad yn amlinellu'r camau nesaf y bwriedir eu cymryd o fewn wyth wythnos o'r dyddiad cau. 

Caiff yr ymgynghoriad hwn ei gynnal yn unol â'r Cod Ymarfer ar Ymgynghori a'r saith maen prawf ymgynghori a restrir yn Atodiad B.

Cefndir 

Beth yw PLR

Hawl awduron i gael iawndal am fenthyciadau o'u llyfrau argraffedig o lyfrgelloedd cyhoeddus yn y DU yw'r Hawl Benthyg i'r Cyhoedd (PLR). Sefydlodd Deddf Hawl Benthyg i'r Cyhoedd 1979 ("Deddf 1979") yr hawl hon, a nodwyd y rheolau gweithredu (y Cynllun PLR) o fewn is-ddeddfwriaeth yn 1982 (o dan Orchymyn Cynllun Hawl Benthyg i'r Cyhoedd 1982 (Cychwyn) 1982). Ariennir y PLR drwy gymorth grant gan DCMS. Caiff y Cynllun PLR ei reoli gan y Cofrestrydd. Mae awduron sy'n preswylio yn y DU a gwladwriaethau eraill yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) yn gymwys i wneud cais i gofrestru darnau o waith cymwys. Mae'r hawl PLR i awduron cymwys yn parhau am 70 mlynedd ar ôl iddynt farw. 

	Gwneir taliadau bob blwyddyn i awduron cymwys sy'n cofrestru eu llyfrau gyda'r Cofrestrydd. Cyfrifir y symiau a delir ar sail data benthyciadau a gesglir gan sampl o lyfrgelloedd cyhoeddus yn y DU a gaiff ei nodi ar ffurf 'grynswth' gan y cyfrifiadur PLR i ddarparu amcangyfrif cenedlaethol o ran benthyg pob llyfr. Mae mwy na 23,000 o awduron, darlunwyr, ffotograffwyr, cyfieithwyr a golygyddion sydd wedi cyfrannu at lyfrau a gaiff eu rhoi ar fenthyg gan lyfrgelloedd cyhoeddus yn cael taliadau PLR bob blwyddyn. Lle bydd dau unigolyn neu fwy sydd wedi cyfrannu at lyfr yn gymwys i gofrestru, rhaid iddynt gytuno ar gyfrannau yn y llyfr yn seiliedig ar eu priod gyfraniadau. Mae cyfieithwyr a golygyddion yn gymwys i gael cyfrannau sefydlog (30% ac 20% yn y drefn honno). Yn 2012, dosbarthwyd £6.5 miliwn, sy'n cyfateb i gyfradd o 6.05 ceiniog fesul benthyciad. Mae uchafswm taliad o £6,600 fesul awdur yn berthnasol. 



Cyrraedd y cam hwn 

	O ystyried maint y toriadau sydd eu hangen o ran gwariant er mwyn mynd i'r afael â'r diffyg ariannol, penderfynwyd ym mis Hydref 2010 y dylid lleihau'r gyllideb grant mewn cymorth ar gyfer PLR 15% mewn termau real dros y cyfnod gwariant (o fis Ebrill 2011 i fis Ebrill 2015). O dan yr amgylchiadau presennol, mae hyn yn setliad teg ar gyfer PLR o ran yr Adolygiad o Wariant ac yn dangos ymrwymiad gwirioneddol i bwysigrwydd a gwerth y cynllun hwn. Fodd bynnag, credir bod y Cofrestrydd eisoes yn gweithredu mor effeithlon â phosibl ac felly mae'r setliad yn gofyn am ffordd o feddwl radical er mwyn i'r cynllun PLR weithredu o fewn ei gyllideb newydd ond gan leihau effaith y gostyngiad incwm ar awduron i'r eithaf ar yr un pryd. 


	Mae'r Cofrestrydd wedi llwyddo i gadw costau gweithredu islaw'r cap a bennwyd gan Weinidogion yn ystod blwyddyn gyntaf cyfnod yr Adolygiad o Wariant ac mae swyddogion yn gweithio gyda'r Cofrestrydd i leihau gwariant gweinyddol er mwyn sicrhau, cyn lleied â phosibl, ostyngiad pellach yn y gyfradd fesul benthyciad a delir i awduron. Fodd bynnag, rydym o'r farn y byddai trosglwyddo'r swyddogaethau PLR i gorff mwy o faint yn esgor ar gyfleoedd pellach am arbedion na ellid eu cyflawni fel arall ac o ganlyniad, mai dyma'r ffordd fwyaf realistig o ddiogelu'r gyfradd fesul benthyciad.



Cyflwyniad 

Diwygio Cyrff Cyhoeddus

Ar 14 Hydref 2010, cyhoeddodd y Llywodraeth nifer o gynigion ar gyfer diwygio cyrff cyhoeddus. Cyflwynwyd y cynigion yn sgîl adolygiad traws-Lywodraeth a oedd yn anelu at wella atebolrwydd am gamau gweithredu a gymerwyd ar ran y wladwriaeth a lleihau nifer y cyrff cyhoeddus a'u cost. 

	Ar 28 Hydref 2010, cyflwynodd y Llywodraeth Fil i Dŷ'r Arglwyddi a fyddai'n darparu'r fframwaith deddfwriaethol er mwyn deddfu llawer o'r cynigion ar gyfer diwygio cyrff cyhoeddus. Cafodd y Bil Gydsyniad Brenhinol ar 14 Rhagfyr ac mae bellach yn Ddeddf Seneddol sy'n caniatáu i Weinidogion, drwy orchymyn, ddiddymu, uno neu drosglwyddo swyddogaethau'r cyrff cyhoeddus a restrir yn atodlenni priodol y Ddeddf Cyrff Cyhoeddus. Bydd angen gorchymyn o'r fath i symud swyddogaethau PLR i gorff arall.


	Gall y Llywodraeth ddefnyddio'r pwerau o fewn y Ddeddf Cyrff Cyhoeddus i weithredu'r cynigion a amlinellir yn yr ymgynghoriad hwn. Mae'r Ddeddf Cyrff Cyhoeddus, fel y'i cymeradwywyd gan y Senedd, yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion ymgynghori ar eu cynigion cyn cyflwyno gorchymyn drafft. Ar y sail honno, mae'r Gweinidog yn gwahodd sylwadau ar y cynigion hyn fel mesurau y gellid eu gweithredu drwy orchymyn o dan y Ddeddf Cyrff Cyhoeddus, yn amodol ar ganlyniad yr ymgynghoriad hwn. Caiff pob ymateb, gan gynnwys y rheini sy'n cynnig dewis amgen i ddewis opsiwn y Llywodraeth, ei ystyried yn briodol. 



Y sefyllfa bresennol

Mae PLR yn chwarae rhan fach ond pwysig yn yr economi greadigol drwy ddarparu llif refeniw dibynadwy nid yn unig i awduron traddodiadol ond hefyd i gategorïau eraill y cytunwyd arnynt o awdur, gan gynnwys cyfieithwyr, golygyddion a darlunwyr. Mae PLR yn hawl eiddo deallusol a ddiogelir gan y gyfraith y mae'n rhaid parhau i'w thalu. Yn wahanol i daliadau eraill i ddeiliaid hawliau a allai gynnwys cyfran o'r incwm a ddosberthir fel breindaliadau neu ffioedd trwyddedau hawlfraint, arian a ddaw gan y llywodraeth yw'r gydnabyddiaeth PLR a ddosberthir fel cymorth grant. Mae'r broses ariannu hon i bob pwrpas yn cyfyngu ar yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer trosglwyddo swyddogaethau PLR fel yr eglurir isod.

	Cymhwysodd yr Adran dri phrawf Swyddfa'r Cabinet er mwyn penderfynu a yw'n briodol i'r swyddogaethau PLR barhau a pha un a ddylent gael eu cyflawni gan gorff cyhoeddus. Mae'r profion fel a ganlyn:

	A yw'n cyflawni swyddogaeth dechnegol?

A yw ei weithgareddau yn gofyn am fod yn wleidyddol ddiduedd?
A oes angen iddo weithredu'n annibynnol er mwyn canfod ffeithiau?

	Ar ôl ystyried y profion hyn, penderfynodd Gweinidogion y dylid cadw swyddogaethau PLR gan eu bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith, ac ystyriwyd opsiynau ar gyfer lleoliad amgen.  Mae'r Adran yn cynnig, drwy drosglwyddo'r broses o weinyddu'r cynllun PLR i gorff cyhoeddus arall, y byddai'n bosibl gwneud arbedion gweinyddol a chadw'r un annibyniaeth a'r un gallu i fod yn ddiduedd ag a ddyfernir i'r Cofrestrydd PLR ar hyn o bryd.



Cwmpas yr ymgynghoriad 

	Fel rhan o'r ymgyrch ehangach i symleiddio'r dirwedd cyrff cyhoeddus, rydym wedi ystyried pa un a ellid cyflawni'r swyddogaethau PLR mewn ffordd wahanol yn lle'r drefn gyfredol o'u cyflawni drwy'r Corff Cyhoeddus Anadrannol presennol. 



Y newidiadau arfaethedig i'r polisi presennol 


	Yn 2011/12, rhoddwyd cap o £756k ar y swm o gymorth grant y gellir ei dalu i'r Cofrestrydd i weinyddu'r Cynllun PLR. Mae'r Cofrestrydd wedi cyrraedd y targed hwn ac wedi gwneud rhai arbedion pellach ond fel corff o'r maint hwn, byddai'r Cofrestrydd yn ei chael hi'n anodd cyflawni arbedion o'i gyllideb weinyddol fach ar raddfa a allai ddiogelu'r gyfradd fesul benthyciad o'r gostyngiad cyffredinol mewn arian cymorth grant.


	Er mwyn cefnogi polisïau'r llywodraeth i:

	gael llai o gyrff cyhoeddus er mwyn gwella atebolrwydd; 
	adolygu gwerth am arian ac effeithlonrwydd


mae'r Llywodraeth yn cynnig y dylid trosglwyddo swyddogaeth statudol gweinyddu'r cynllun PLR o'r Cofrestrydd i gorff cyhoeddus arall sy'n bodoli eisoes, gan ddiddymu'r Cofrestrydd fel Corff Cyhoeddus Anadrannol ar wahân i bob pwrpas. 

Opsiynau

Wrth ystyried y broses o gyflawni'r swyddogaethau PLR yn y dyfodol yng nghyd-destun ymdrech ehangach y Llywodraeth i ddiwygio cyrff cyhoeddus, ystyriwyd nifer o opsiynau, sef:

	Opsiwn 1 - Trosglwyddo swyddogaethau statudol PLR i Gymdeithas Trwyddedu a Chasglu'r Awduron

Er mwyn i hyn weithio, byddai angen i ALCS ddod yn Gorff Cyhoeddus Anadrannol gan y byddai'n defnyddio arian cyhoeddus i gyflawni swyddogaeth gyhoeddus (statudol). Ni fyddai hyn yn cyflawni'r amcan polisi o sicrhau llai o gyrff cyhoeddus ac nid yw'n debygol y byddai ALCS yn ei ystyried yn opsiwn dymunol.

	Opsiwn 2 - Trosglwyddo swyddogaethau statudol PLR i Gyngor Celfyddydau Lloegr (ACE)

Mae ACE yn gorff Siarter, sy'n gweithredu yn Lloegr yn bennaf. Mae hefyd yn elusen. Er mwyn i ACE weinyddu'r PLR, mae'n debygol y byddai angen diwygio'r Siarter gyda chaniatâd ACE a'r Cyfrin Gyngor er mwyn ehangu ei chwmpas tiriogaethol a newid ei amcanion elusennol yn sylweddol.  

	Opsiwn 3: Gweinyddu'r PLR yn fewnol yn DCMS 
Nid oes gan DCMS yr adnoddau i reoli'r materion caffael sy'n gysylltiedig â chontract ar gyfer gwasanaethau a'r broses o reoli contractau. Nid oes ganddi'r adnoddau ychwaith i gyflawni'r swyddogaethau statudol craidd, sef cofrestru awduron a llyfrau, casglu data ar fenthyg llyfrau a chyfrifo a dosbarthu'r taliadau i awduron na ellid eu gosod ar gontract.


	Opsiwn 4: Parhau i weinyddu PLR ar ei ffurf bresennol 
Ni fyddai hyn yn cyfrannu at nod y llywodraeth o leihau nifer y cyrff cyhoeddus a'u cost nac yn galluogi'r PLR i sicrhau bod y gyfran uchaf posibl o gymorth grant yn cael ei chyfeirio at y broses o weithredu'r rhaglen (cronfa'r awduron).


	Opsiwn 5 - Trosglwyddo swyddogaethau statudol PLR i'r Llyfrgell Brydeinig 

Byddai hyn yn lleihau nifer y cyrff cyhoeddus ac yn rhoi mwy o gyfleoedd ar gyfer arbedion effeithlonrwydd tra'n sicrhau ar yr un pryd bod y cynllun yn cael ei weinyddu'n effeithiol. Ni fyddai angen diwygio amcanion elusennol y Llyfrgell Brydeinig er mwyn cynnwys swyddogaethau PLR.  


Buddiannau a chostau 

	Mae'r cynnig i drosglwyddo swyddogaethau statudol dosbarthu'r gronfa PLR i awduron o'r Corff Cyhoeddus Anadrannol presennol i gorff arall sy'n bodoli eisoes, gan ddiddymu'r Cofrestrydd PLR fel sefydliad ar wahân i bob pwrpas, yn ategu ymdrech y llywodraeth i symleiddio'r dirwedd cyrff cyhoeddus. Mae hefyd yn sicrhau'r cymorth gorau posibl i awduron drwy geisio lleihau costau gweinyddu PLR er mwyn sicrhau y caiff y gyfran uchaf posibl o gymorth grant sydd ar gael ei ddyrannu fel taliadau i awduron.   


	Er mwyn ategu ein hymrwymiad i sicrhau bod cymaint o arian â phosibl yng nghronfa'r awduron o fewn y setliad gwariant presennol, byddem, fel amod trosglwyddo, yn gosod cap o £756k y flwyddyn ar wariant gweinyddol o 2011/12 hyd at 2014/15. Yn ogystal, gallwn gadarnhau na fyddai'r gronfa PLR yn cael ei defnyddio i dalu am unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â throsglwyddo swyddogaethau. 


	Ni wnaed unrhyw benderfyniadau gweithredol eto o ran dyfodol y swyddfa yn Stockton-on-Tees na'r staff a gaiff eu cyflogi yno. Penderfyniad y corff a fydd yn ymgymryd â'r swyddogaethau PLR fydd hyn a bydd yn dibynnu ar sut y bydd yn dewis cyflawni'r swyddogaethau hynny. Bydd swyddogion DCMS yn gweithio gyda'r Cofrestrydd a'r corff i sicrhau proses drosi weithredol ddidrafferth ac i sicrhau'r arbedion gorau posibl cyn trosglwyddo swyddogaethau ac ar ôl hynny.


Y dewis opsiwn

Cred y llywodraeth nad oes angen bellach i'r Cofrestrydd barhau fel corff cyhoeddus annibynnol. Gellid cynnal ei annibyniaeth a'i atebolrwydd llawn cystal drwy drosglwyddo ei swyddogaethau i gorff cyhoeddus arall sy'n gweithredu hyd braich o'i adran ariannu heb gael unrhyw effaith negyddol ar y taliadau a wneir i awduron. Byddai'r cynnig hefyd yn galluogi i adnoddau'r tîm noddi yn yr Adran gael eu dyrannu i flaenoriaethau eraill y Llywodraeth, gan ddarparu gwell gwerth am arian i'r trethdalwr. 

	Felly'r dewis opsiwn yw trosglwyddo'r swyddogaeth PLR i'r Llyfrgell Brydeinig - corff cyhoeddus mawr sy'n rhan o DCMS â chysylltiadau agos ag awduron a chyhoeddwyr.  Nid yw'r broses diwydrwydd priodol wedi nodi unrhyw rwystrau sylweddol i'r cynnig i drosglwyddo. Ar hyn o bryd, mae'r Adran o'r farn mai trosglwyddo i'r Llyfrgell Brydeinig sy'n cyfrannu fwyaf at nod y llywodraeth o atgyfnerthu cyrff hyd braich a lleihau costau tra'n sicrhau y caiff PLR ei weinyddu'n briodol o hyd. Felly mae'r Adran wedi lansio'r ymgynghoriad hwn er mwyn gofyn am sylwadau gan bobl â diddordeb ar y dewis opsiwn a'r holl opsiynau eraill uchod. 



Y gofynion ar gyfer is-ddeddfwriaeth

Er mwyn trosglwyddo swyddogaethau, mae Cofrestrydd yr Hawl Benthyg i'r Cyhoedd wedi'i restru yn y Ddeddf Cyrff Cyhoeddus fel corff i'w ddiddymu. Ni wneir unrhyw newidiadau hyd nes y bydd yr ymgynghoriad wedi'i gwblhau ac y bydd yr ymatebion wedi'u dadansoddi. Ar ôl dadansoddi'r ymgynghoriad ac os deuir i'r casgliad y dylid bwrw ati â'r diwygiad, caiff Gorchymyn ei osod ac, unwaith y caiff ei gymeradwyo gan y Senedd, caiff y swyddogaethau eu trosglwyddo. 
Cwestiynau'r Ymgynghoriad 


C1: 	Tra'n cydnabod bod y Cofrestrydd wedi gweinyddu'r PLR yn effeithiol, mae'r Llywodraeth bellach yn cynnig y dylid trosglwyddo swyddogaeth statudol gweinyddu'r cynllun PLR o'r Cofrestrydd i gorff cyhoeddus arall sy'n bodoli eisoes, gan ddiddymu'r Cofrestrydd fel corff cyhoeddus ar wahân i bob pwrpas. Nodwch eich sylwadau o ran pa un a ydych o'r farn y dylid trosglwyddo swyddogaethau PLR i gorff arall.

C2: 	Ar ol trosglwyddo'r swyddogaethau, mae'r llywodraeth yn cynnig y caiff cap gwariant gweinyddol ei osod ar y corff a fydd yn ymgymryd â'r swyddogaeth PLR ac mae wedi cadarnhau na chaiff cronfa awduron y PLR ei defnyddio i dalu am y trosglwyddiad. A oes gennych unrhyw bryderon am yr effaith a gaiff y broses o drosglwyddo swyddogaethau o'r Cofrestrydd ar ddeiliaid hawliau PLR? Os felly, nodwch fanylion.

C3:	Er bod y llywodraeth yn gwerthfawrogi y byddai'n briodol trosglwyddo'r swyddogaeth PLR i gorff talu hawlfraint arall, ALCS er enghraifft, rhaid i swyddogaethau statudol a'r broses o ddosbarthu arian cysylltiedig y llywodraeth gael eu gweinyddu gan gorff cyhoeddus. O ganlyniad, dewis opsiwn y llywodraeth yw trosglwyddo'r swyddogaeth PLR i'r Llyfrgell Brydeinig. A ydych yn rhagweld unrhyw broblemau neu achosion o wrthdaro buddiannau wrth drosglwyddo'r swyddogaeth PLR i'r Llyfrgell Brydeinig? 

Atodiad A: Rhestr o'r Rhai yr Ymgynghorwyd â Hwy 

Mae'r rhestr hon yn nodi'r sefydliadau hynny a allai fod yn awyddus i ymateb i'r ymgynghoriad. Fodd bynnag, ymgynghoriad cyhoeddus yw hwn a byddwn yn croesawu pob ymateb. Byddem yn annog awduron, cyfieithwyr, darlunwyr, llyfrgellwyr, cynhyrchwyr ac adroddwyr unigol i godi eu pryderon drwy grŵp cynrychiolwyr perthnasol (e.e.) Cymdeithas yr Awduron), yn hytrach nag ymateb yn unigol, er y caiff sylwadau gan unigolion nad ydynt yn aelodau o gyrff masnach neu broffesiynol eu croesawu.

Aelod Seneddol De Stockton (James Wharton AS)
Aelod Seneddol Gogledd Stockton (Alex Cunningham AS)
Cofrestrydd yr Hawl Benthyg i'r Cyhoedd
Cyngor Celfyddydau Lloegr (ACE)
Cyngor Hawlfraint Prydain (BCC)
Cyngor Llyfrau Cymru
Cyngor Llyfrgell a Gwybodaeth yr Alban (SLIC)
Cymdeithas Asiantau Awduron
Cymdeithas Casglu Ecwiti Prydain (BECS)
Cymdeithas Llyfrgelloedd ac Asiantaethau Lluniau Prydain (BAPLA)
Cymdeithas Llywodraeth Leol
Cymdeithas Trwyddedu a Chasglu'r Awduron (ACLS)
Cymdeithas y Cyhoeddwyr
Cymdeithas y Prif Lyfrgellwyr (SCL)
Cymdeithas yr Awduron
Grŵp Pob Plaid Seneddol i Awduron
Grŵp Pob Plaid Seneddol i Lyfrgelloedd
Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon
Gweithrediaeth yr Alban
Llenyddiaeth Cymru 
Llywodraeth Cymru
Undeb Adloniant, Sinematograff a Theatr Prydain (BECTU)
Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS)
Urdd Awduron Prydain Fawr 
Y Gymdeithas Hawlfraint Dylunio ac Artistiaid (DACS)
Y Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol (RSL)
Y Llyfrgell Brydeinig
Y Sefydliad Siartredig i Weithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Proffesiynol (CILIP)
Y Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO)
Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS)
Yr Asiantaeth Benthyg i Awduron a Pherfformwyr (APLA)

Atodiad B: Y Saith Maen Prawf Ymgynghori 

	Pryd y dylid ymgynghori 

Dylid cynnal ymgynghoriad ffurfiol pan fo modd dylanwadu ar ganlyniad polisi. 

	Hyd ymarferion ymgynghori 

Fel arfer, dylai ymgynghoriadau bara 12 wythnos o leiaf gan ystyried amserlenni hwy lle bo hynny'n ymarferol ac yn gwneud synnwyr. 

	Eglurder o ran cwmpas ac effaith 

Dylai dogfennau'r ymgynghoriad nodi'n glir y broses ymgynghori, yr hyn a gynigir, faint o ddylanwad y gellid ei gael a chostau a buddiannau disgwyliedig y cynigion. 

	Hygyrchedd ymarferion ymgynghori 

Dylai'r ymarferion ymgynghori gael eu cynllunio mewn modd sy'n eu gwneud yn hygyrch i'r bobl hynny y bwriedir iddynt eu cyrraedd, a dylent gael eu targedu atynt. 

	Y baich ymgynghori 

Mae'n hanfodol sicrhau bod ymgynghoriadau mor ddidrafferth â phosibl er mwyn iddynt fod yn effeithiol ac er mwyn i'r ymgyngoreion gyfrannu. 

	Ymatebolrwydd ymarferion ymgynghori 

Dylai'r ymatebion i'r ymgynghoriad gael eu dadansoddi'n ofalus a dylid rhoi adborth clir i'r rhai sydd wedi cyfrannu yn dilyn yr ymgynghoriad. 

	Gallu i ymgynghori 

Dylai'r swyddogion sy'n cynnal ymgynghoriadau geisio arweiniad ar sut i gynnal ymarfer ymgynghori effeithiol a rhannu'r hyn a ddysgwyd ganddynt o'r profiad.


Cyfrinachedd a Diogelu Data

Gellir cyhoeddi neu ddatgelu gwybodaeth a roddir mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwn, gan gynnwys gwybodaeth bersonol, yn unol â chyfundrefnau mynediad at wybodaeth (sef Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 1998 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn bennaf). 

Os ydych am i'r wybodaeth a ddarperir gennych gael ei thrin yn gyfrinachol, byddwch yn ymwybodol, o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, fod Cod Ymarfer statudol y mae'n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus gydymffurfio ag ef ac sy'n ymdrin â rhwymedigaethau cyfrinachedd ymhlith pethau eraill. 

Yng ngoleuni hyn, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu egluro i ni pam y teimlwch fod y wybodaeth a ddarparwyd gennych yn gyfrinachol. Os byddwn yn cael cais i ddatgelu'r wybodaeth, byddwn yn ystyried eich esboniad yn llawn, ond ni allwn sicrhau y caiff y wybodaeth ei chadw'n gyfrinachol ymhob achos. Ni chaiff ymwadiad cyfrinachedd awtomatig a gynhyrchir gan eich system TG ei ystyried ynddo'i hun yn gyfrwymol ar yr Adran. 

Bydd yr Adran yn prosesu eich data personol yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data ac yn y mwyafrif o achosion, bydd hyn yn golygu na chaiff eich data personol ei ddatgelu i unrhyw drydydd partïon.
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