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     21 Mawrth, 2016 
Annwyl , 
 
Cais am Wybodaeth – ATISN 10271 
 
Diolch am eich cais a dderbyniais ar  7 Mawrth.  Yn eich cais roeddech yn gofyn am -  
-       Y nifer o ddirwyon am or-yrru a ddosbarthwyd  
-       fesul mis  
-       am bob blwyddyn (hyd diwedd 2015 ers i’r gynllun cychwyn) 
-       yn ardal camerâu cyflymder cyfartal 
-       ar yr M4 yng nghyffiniau Casnewydd  
-       fel canlyniad i or-yrru o ran cyflymder cyfartal 
 
Mae gorfodi cyfyngiadau cyflymder yn fater troseddol o dan gyfrifoldeb yr heddlu.  Nid oes 
gan Llywodraeth Cymru, fel Awdurdod Priffyrdd ar gyfer yr M4, fynediad i, nac yn meddu 
ar, ddata troseddion goryrru ac felly nid ydym yn dal yr wybodaeth yr ydych wedi gofyn 
amdano. 
 
Os ydych yn anfodlon â'r modd gwnaethom ymdrin â’ch cais, gallwch ofyn am adolygiad 
mewnol tu fewn i 40 diwrnod gwaith o ddyddiad yr ymateb hwn. Dylid cyfeirio ceisiadau am 
adolygiad mewnol at:  
 
Y Swyddog Rhyddid Gwybodaeth, Yr Uned Hawl i Wybodaeth, Llywodraeth Cymru, Parc 
Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ neu FreedomOfInformationOfficer@wales.gsi.gov.uk 
 
Cofiwch ddyfynnu’r rhif cyfeirnod ATISN uchod. 
 
Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â’r 
Comisiynydd Gwybodaeth yn:  Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, 
Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF 
 
Dylid nodi, na fydd y Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn nes ei fod wedi bod drwy 
ein proses adolygu mewnol. 
 
Yn gywir 

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  ATISN 10271          
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