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Annwyl ,
Cais am Wybodaeth – Cyfeirnod ATIS 11632
Fe ofynnais atoch am ei cais am wybodaeth ar 13 Hydref 2017. Yn eich cais, fe ofynnoch
am:


pob dogfen sy’n trafod apwyntio Mr Phillip Ley i baratoi cynllun busnes ar gyfer yr
Hen Lyfrgell, gan gynnwys:
o dogfennau a gohebiaeth mewnol
o dogfennau a gohebiaeth a rannwyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor
Caerdydd
o unrhyw ddogfen, e-bost, cofnod ayb sy’n dangos pa fewnbwn a gafodd Owen
Evans yn y broses o ddewis Mr Ley

Rwy’n cynnwys y wybodaeth a ofynnoch amdano yn Doc 1, Doc 2 a Doc 3.
Bydd unrhyw wybodaeth a gaiff ei ryddhau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 neu
Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn cael eu rhestri yn Nghofnod Datgeliadau
Llywodraeth Cymru yn http://gov.wales/about/foi/responses/?skip=1&lang=cy
Os y credwch nad ydym wedi dilyn y cyfreithiau perthnasol, neu os ydych yn anhapus
gyda’r ymateb, gellwch ofyn am adolygiad mewnol drwy ysgrifennu at:
Bethan Webb
Dirprwy Gyfarwyddwr,
Is-Adran y Gymraeg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
Pan yn delio ag unrhyw bryderon, rydym yn dilyn yr egwyddorion a osodwyd allan yng
Nghôd Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gwynion, sydd ar gael ar y we ar
http://gov.wales/topics/planning/appeals/feedback-and-complaints/?lang=cy
Mae gennych yr hawl hefyd i gwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth. Fel arfer, fodd bynnag,
dylech ddilyn y mater drwy ein proses mewnol cyn cwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth.
Gellwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad isod:
Tel:
E-mail:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tel: 01625 545 745
Fax: 01625 524 510
Email: casework@ico.gsi.gov.uk
Hefyd, os y credwch y bu unrhyw gamweinyddu wrth ddelio â’ch cais yna gellwch wneud
cwyn i Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn y cyfeiriad yma:
Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
Penybont ar Ogwr
CF35 5LJ

Yn gywir

