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Annwyl Elin,  
  
Cyflwynodd Llywodraeth y DU y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol (DPDI) i Dŷ'r 
Cyffredin ar 18 Gorffennaf. Pwrpas y llythyr hwn yw eich hysbysu am oedi wrth osod 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â'r Bil DPDI. Mae nifer o 
resymau am hyn sy'n ymwneud yn bennaf â chymhlethdod y Bil, ei hyd a golwg hwyr y Bil 
drafft.  
  
Cred Llywodraeth y DU fod hwn yn ddarn pwysig a chymhleth o ddeddfwriaeth sy'n cyffwrdd 
â nifer o feysydd polisi, fel y dengys Teitl Hir y Bil:  
  

A Bill to make provision for the regulation of the processing of information relating to 
identified or identifiable living individuals; to make provision about services consisting of 
the use of information to ascertain and verify facts about individuals; to make provision 
about access to customer data and business data; to make provision about privacy and 
electronic communications; to make provision about services for the provision of 
electronic signatures, electronic seals and other trust services; to make provision about 
the disclosure of information to improve public service delivery; to make provision for 
the implementation of agreements on sharing information for law enforcement 
purposes; to make provision about the keeping and maintenance of registers of births 
and deaths; to make provision about information standards for health and social care; to 
establish the Information Commission; to make provision about oversight of biometric 
data; and for connected purposes.  

  
Mae'r Bil ei hun yn 194 tudalen o hyd ac yn cwmpasu sawl maes polisi a chyfrifoldebau 
Gweinidogol.  
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Derbyniodd fy swyddogion olwg gyntaf ar y Bil drafft yn ei gyfanrwydd ar 15 Gorffennaf ac fe 
dderbyniodd Gweinidogion Cymru hwnnw hefyd ar yr un diwrnod. Mae Llywodraeth y DU 
wedi dweud y byddan nhw'n gofyn am ganiatâd deddfwriaethol gan Senedd Cymru mewn 
perthynas â thri mesur o fewn y Bil - Mesurau Data Clyfar; Porth Rhannu Data Deddf yr 
Economi Ddigidol; a'r Platfform Rhybuddion Gorfodi Cyfraith Ryngwladol (I-LEAP).   
  
Mae cyfreithwyr Llywodraeth Cymru wrthi'n dadansoddi'r Bil er mwyn asesu a ydyn ni'n cytuno 
â'r meysydd cymhwysedd sydd wedi'u datganoli, a byddwn yn darparu cyngor i Weinidogion 
cyn gynted ag sy'n ymarferol bosib. Er ein bod yn disgwyl gosod Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol gerbron y Senedd, yn anffodus bydd hyn y tu allan i'r dyddiad cau arferol o 
bythefnos ar gyfer Gorchymyn Sefydlog 29 oherwydd y rhesymau a amlinellir uchod. Fodd 
bynnag, byddwn yn gosod cyn diwedd cyfnod y toriad.    
  
Rwy'n copïo'r llythyr hwn at y Prif Weinidog, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, y Cwnsler 
Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Gweinidog yr Economi a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a 
Chyfansoddiad.  
  
Yn gywir  
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