
 

SL(5)782 – Gorchymyn Iechyd a Gofal Digidol Cymru 
(Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau ac 
Atebolrwyddau) 2021  

Cefndir a diben 

Mae’r Gorchymyn hwn yn rhan o gyfres o ddeddfwriaethau i gefnogi lansio Awdurdod 
Iechyd Arbennig newydd o’r enw Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC). Sefydlwyd Iechyd a 
Gofal Digidol Cymru o dan adran 22 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006. 

Bydd swyddogaethau IGDC yn ymwneud â darparu platfformau, systemau a gwasanaethau 
digidol a chefnogi gwella systemau o’r fath. Hyd yma, mae nifer o’r swyddogaethau hyn wedi 
eu harfer gan Wasanaeth Gwybodeg Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru (“GGGC”). Mae 
GGGC yn rhan o’r cydwasanaethau a letyir gan Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
Prifysgol Felindre (“Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre”). 

Mae’r Gorchymyn hwn yn gwneud darpariaeth ar gyfer trosglwyddo staff (erthygl 3), eiddo 
(erthygl 4), hawliau ac atebolrwyddau (erthygl 5) o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre i 
IGDC.  

Mae erthygl 6 yn gwneud darpariaeth ar gyfer trosglwyddo data, cofnodion a gwybodaeth. 

Mae erthygl 7 yn gwneud darpariaeth ar gyfer parhad pethau a wneir gan Ymddiriedolaeth 
GIG Prifysgol Felindre neu mewn perthynas â hi. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Gorchymyn gan Weinidogion Cymru cyn iddo gael ei osod gerbron y Senedd.  

Gall y Senedd ddirymu’r Gorchymyn cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fydd y Senedd: (i) wedi’i diddymu, neu (ii) ar doriad sy’n fwy na phedwar diwrnod) o’r 
dyddiad y cafodd ei osod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 
offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu 

Nodir un pwynt ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 



 

Mae’r Gorchymyn hwn yn rhan o gyfres o bedwar darn o is-ddeddfwriaeth.  

Mae paragraff 2.1 o’r Memorandwm Esboniadol yn nodi fel a ganlyn: 

“The four statutory instruments being brought forward as part of the go-live of DHCW 
are being made together, are inextricably linked, and would be difficult to understand if 
read in isolation.  It is therefore considered beneficial to bring forward a single composite 
Explanatory Memorandum and Regulatory Impact Assessment." 

Ar adeg ysgrifennu, dim ond dau o’r offerynnau sydd wedi’u gosod, a hynny ar 4 Mawrth 
2021. O’r herwydd, bu angen ystyried y ddau offeryn hynny ar eu pennau eu hunain, heb 
gyfeirio at y ddau offeryn arall.  

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Pwynt Craffu ar Rinweddau: Lluniwyd Memorandwm Esboniadol ar y Cyd sy’n adlewyrchu’r 
ffaith bod pedwar darn o ddeddfwriaeth, sy’n ymwneud â sefydlu Iechyd a Gofal Digidol 
Cymru a throsglwyddo Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol 
Felindre i Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn ofynnol cyn y bwriedir i’r sefydliad newydd ddod 
yn weithredol ar 1 Ebrill 2021. Dim ond dau o’r pedwar darn o ddeddfwriaeth yr oedd yn 
ofynnol eu gosod gerbron y Senedd - Gorchymyn Iechyd a Gofal Digidol Cymru (Trosglwyddo 
Staff, Eiddo, Hawliau ac Atebolrwyddau) 2021; Rheoliadau Pwyllgor Cydwasanaethau 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Cymru) (Diwygio) 2021. Mae’r pedwar 
darn o ddeddfwriaeth yn gysylltiedig o ran eu trefn, fel y caiff y sefydliad newydd weithredu 
o 1 Ebrill 2021 ymlaen ac felly mae’r Memorandwm Esboniadol ar y Cyd yn cyfeirio at bob un 
o’r pedwar.  

Gellir gweld Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Sefydlu) 
(Diwygio) 2021 yma: 2021 Rhif 232 (Cy. 58). Bwriedir i Gyfarwyddydau Iechyd a Gofal Digidol 
Cymru 2021 gael eu dyroddi ar 1 Ebrill 2021.  

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
17 Mawrth 2021 
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