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08 Rhagfyr 2017  
 
Annwyl Gyfaill 
 
Deddf yr Economi Ddigidol – Rhestr arfaethedig o gyrff cyhoeddus i rannu data yng 
Nghymru  

 
Ysgrifennaf atoch i roi gwybod ichi y bydd ymgynghoriad yn cael ei lansio heddiw yr 8 
Rhagfyr a fydd yn ceisio barn am ba gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru a fydd yn gallu 
defnyddio'r pwerau newydd i rannu data â chyrff eraill y sector cyhoeddus yng Nghymru ac 
yng ngweddill y Deyrnas Unedig (DU).  
 
Cafodd Deddf yr Economi Ddigidol Gydysniad Brenhinol ym mis Ebrill. Mae'r Ddeddf hon yn 
rhoi pwerau newydd i gyrff sector cyhoeddus penodol rannu data a gwybodaeth bersonol 
sy'n ymwneud â dyledion sy'n ddyledus i'r sector cyhoeddus, ac achosion o dwyll yn erbyn y 
sector cyhoeddus, yn ogystal ag at ddibenion bodloni amcanion cyflawni penodol y 
gwasanaeth cyhoeddus. Mae Llywodraeth y DU yn paratoi ar gyfer gosod rheoliadau 
newydd yn y Senedd sy'n pennu pedwar amcan y gellir rhannu data ar eu cyfer o dan y 
pwerau cyflawni gwasanaeth cyhoeddus – anfanteision lluosog, aildiwnio setiau teledu, tlodi 
tanwydd a thlodi dŵr.  
 
Rhaid i'r llywodraethau datganoledig yn awr enwi'r cyrff y sector cyhoeddus datganoledig a 
ddylai allu cael mynediad at y pwerau hyn. Yn ein barn ni, byddai'n fuddiol sicrhau bod cyrff 
y sector cyhoeddus yn gweithredu o fewn cwmpas y pedwar amcan hwn. Bydd gwneud hyn 
yn eu galluogi i rannu data â'i gilydd ond hefyd â chyrff Llywodraeth y DU, at y dibenion a 
ddisgrifiwyd.  
 
Mae'r ymgynghoriad yn gofyn am farn am y rhestr o gyrff y mae fy swyddogion i wedi'i 
drafftio. Gofynnir hefyd am farn am yr amcanion y gellid eu datblygu ar gyfer y dyfodol yng 
Nghymru. Maent hefyd yn ceisio safbwyntiau ynghylch cynnwys cyrff iechyd, a defnyddio 
data sy'n cael eu dal gan gyrff iechyd. Mae data sy'n cael eu dal gan gyrff iechyd yn cael eu 
heithrio gan Lywodraeth y DU yn dilyn sicrwydd yn Nhŷ'r Arglwyddi na fyddai cyrff iechyd a'r 
data sy'n cael eu dal ganddynt yn cael eu cynnwys o fewn cwmpas y pwerau newydd. Fodd 
bynnag, gellid cynnwys cyrff iechyd Cymru mewn amcanion rhannu data, datganoledig, yn y 
dyfodol os ystyrir ei fod yn briodol gwneud hynny. Mae'r ddogfen ymgynghori gyfan, ynghyd 
â rhestr o gyrff cyhoeddus yng Nghymru yr hoffem eu henwi yn y ddeddfwriaeth, i'w gweld 
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yma. https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/deddf-yr-economi-ddigidol-2017-
rhestr-or-cyrff-yng-nghymru-syn-rhannu-data    
 
Gan fod yr amserlen a osodwyd gan Lywodraeth y DU yn dynn, bydd yr ymgynghoriad ar 
gael am gyfnod byrrach na'r arfer o 8 wythnos, a bydd yn dod i ben ar 5 Chwefror 2018. 
Efallai yr hoffech ddwyn sylw eich etholwyr ac unrhyw randdeiliaid eraill a allai fod â 
diddordeb at yr ymgynghoriad hwn.  
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso ichi gysylltu â mi.   
 
Yn gywir  
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