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     28 Medi 2016 
 
 
Annwyl , 
 
Cais am Wybodaeth – ATISN 10649 
 
Ysgrifennais atoch ar 11 Awst ynghylch eich cais am wybodaeth ac ymddiheuraf am yr 
oedi cyn ymateb. Gwnaethoch ofyn am wybodaeth ynghylch y system camerâu terfyn 
cyflymder newidiol ar yr M4 ger Casnewydd. Ac yn benodol: 
 
Pwy a benderfynodd ynghylch y cyfnod cwmpasu cychwynnol o 6 blynedd a beth oedd y 
rheswm am yr amserlen honno. Copi o unrhyw waith dadansoddi neu adroddiadau a 
luniwyd er mwyn ceisio deall pa mor effeithiol y mae’r terfynau cyflymder newidiol wedi 
bod. 
 
Mae’r sail statudol ar gyfer gorfodi Terfyn Cyflymder Newidiol wedi’i gwneud hi’n ofynnol i 
addasu’r Offeryn Statudol. Yn dilyn cyfnod o gomisiynu a phrofi sydd wedi arwain at ddim 
camau gorfodi ar hyn o bryd.  
 
Nid oes unrhyw waith adrodd na dadansoddi penodol o’r enw ‘pa mor effeithiol oedd y 
terfyn cyflymder newidiol’.  
 
Os ydych yn anfodlon â’r modd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â’ch cais, gallwch 
ofyn am adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr ymateb hwn.  Dylech 
anfon cais am adolygiad mewnol at swyddog Rhyddid Gwybodaeth Llywodraeth Cymru 
yn: 
 
Uned Hawl i Wybodaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ  
Neu e-bostiwch: FreedomOfInformationOfficer@cymru.gsi.gov.uk.  
 
Cofiwch nodi’r cyfeirnod ATISN uchod. 
 
Mae gennych hefyd hawl i gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol: 

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  ATISN 10649 
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Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, 
SK9 5AF.  
 
Fodd bynnag, dylech nodi nad yw’r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn nes ei fod 
wedi bod drwy ein proses adolygu mewnol ni. 
 
Yn gywir 
 

 


