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1. Croeso ac Ymddiheuriadau 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb fu’n bresennol a nododd yr ymddiheuriadau. 
 
Mynegodd yr aelodau bryder ynghylch nifer yr aelodau a oedd yn bresennol o ystyried y rolau a oedd 
i'w cynnwys yn y Cylch Gorchwyl. Gofynnwyd a oedd y cyfarfod yn gworwm a nodwyd bod y Cylch 
Gorchwyl yn gofyn bod o leiaf 50% o'r aelodau yn bresennol. Cytunodd y Cadeirydd i'r cyfarfod fynd yn 
ei flaen gan nad oedd llawer o rolau aelodau ar y Cylch Gorchwyl wedi'u llenwi ac roedd llawer o'r 
eitemau ar yr agenda er gwybodaeth yn unig. Nodwyd ei bod yn ddymunol cynnwys aelodau absennol 
mewn unrhyw benderfyniadau y byddai angen eu hystyried ymhellach. Mynegwyd y farn y byddai 
angen ystyried presenoldeb (Gweler eitem 5). 
 
 

2. Datganiadau o Fuddiannau 
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.   
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3. Cofnodion y cyfarfod diwethaf 
 
Cymeradwywyd y cofnodion fel cofnod gwir a chywir o'r cyfarfod blaenorol. 
 
 

4. Materion sy’n Codi 
 
Gwnaed yr aelodau yn ymwybodol nad oedd llwybr uwchgyfeirio i Lywodraeth Cymru ar y pryd gan fod 
y bobl wedi gadael. Nodwyd nad oedd yr adolygiad llywodraethu o fewn Llywodraeth Cymru wedi'i 
setlo.   
 
 

5. Eitemau Busnes BLlGC 
 
5.1 Cylch Gorchwyl Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth Cymru (BLlGC) i’w Gymeradwyo. 
 
Nodwyd bod aelodau wedi cynnig rhai newidiadau pellach i Gylch Gorchwyl BLlGC. Nodwyd nad oedd 
rhai o swyddi aelodau wedi’u llenwi ar y pryd ac, yng ngoleuni'r niferoedd a oedd yn bresennol yn y 
cyfarfod dan sylw, holwyd a ddylai'r cworwm o 50% fod yn berthnasol i'r aelodaeth bosibl neu nifer y 
bobl a oedd gwasanaethu BLlGC ar y pryd.  Nodwyd nad oedd rhai aelodau wedi mynychu ers peth 
amser. Nododd Vivienne Harpwood y gallai wahodd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol i eistedd ar y 
Bwrdd. 
 
Cam Gweithredu: Ysgrifennydd i egluro a oedd aelodau nad oeddent wedi mynychu ers peth amser 
yn dal i allu bod yn weithredol ar y Bwrdd a throsglwyddo’r wybodaeth hon i'r Cadeirydd 
 
Cam Gweithredu: Vivienne Harpwood i wahodd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol i eistedd ar y Bwrdd. 
 
Cam Gweithredu: Diwygio’r Cylch Gorchwyl yn unol â sylwadau a wnaed gan aelodau. 
 
 
5.2 Ffurflen Datganiad o Fuddiant i'w Chymeradwyo 
 
Gofynnodd yr aelodau i'r ffurflen Datganiad o Fuddiant gael ei diwygio i gynnwys adran i aelodau restru 
eu prif aelodaeth/rôl barhaol ar y bwrdd. 
 
Cam Gweithredu: Bydd angen diwygio’r Ffurflen Datganiad o Fuddiant 
 
 

6. Enwebiadau ar gyfer Is-gadeirydd 
 
Hysbyswyd y Bwrdd, yn dilyn yr e-bost ym mis Ebrill 2019, na wnaed unrhyw enwebiadau ar gyfer Is-
gadeirydd. Eglurwyd y byddai angen i swydd yr Is-gadeirydd gael ei llenwi gan aelod presennol o'r 
Bwrdd ac wedi’i benodi rhag ofn y byddai angen dirprwyo'r Cadeirydd dros dro. Nodwyd bod 
ymholiadau heb eu datrys gyda Llywodraeth Cymru ynghylch materion yn ymwneud ag aelodaeth a 
thelerau’r swydd a mynegwyd y farn y dylid datrys y rhain cyn ceisio enwebiadau. 
 
 

7. Llif Gwybodaeth Pobl sy'n Byw yng Nghymru NHS 
Digital 
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Hysbyswyd yr aelodau bod NHS Digital wedi rhoi’r gorau i anfon data Gwasanaeth Defnydd Eilaidd 
(SUS) ar gyfer y cleifion hynny o Gymru sy’n cael eu trin yn Lloegr, gan nodi pryderon nad oedd sail 
gyfreithiol i ddarparu hyn. Nodwyd nad oedd unrhyw effaith i lif y data o Gymru i Loegr ar gyfer cleifion 
sy'n hanu o Loegr a gafodd eu trin yng Nghymru gan fod y sail gyfreithiol hon eisoes wedi'i derbyn.  
 
Nododd yr aelodau nad oes gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru sylfaen ddeddfwriaethol fel NHS 
Digital yn Lloegr a darparwyd yr holl ddata trwy’r broses gymeradwyo o dan adran 251 o Ddeddf y GIG 
2006. Dywedodd yr aelodau fod angen deddfwriaeth yn y maes hwn ar Lywodraeth Cymru a bod y 
Bwrdd wedi mynegi'r farn hon mewn cyfarfodydd blaenorol BLlGC ac i swyddogion Llywodraeth Cymru 
sydd wedi bod yn bresennol yn y Bwrdd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.  
 
Gwnaed yr aelodau yn ymwybodol nad oedd darparu'r wybodaeth hon ar gyfer gofal uniongyrchol i 
gleifion yn broblem a bod y mater yn ymwneud â defnyddio gwybodaeth at ddibenion eilaidd.  
 
Gwnaed yr aelodau yn ymwybodol bod y Pennaeth Llywodraethu Gwybodaeth yng Ngwasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru wedi bod mewn trafodaethau gyda'r Cyfarwyddwr Llywodraethu Gwybodaeth yn 
NHS Digital i weithio tuag at roi sicrwydd bod sail gyfreithiol ar gyfer darparu'r data hyn yn bodoli. 
Rhoddwyd sicrwydd i’r aelodau bod y data bellach yn cael eu darparu eto, ond roedd hyn yn amodol ar 
fodloni cyfres o ddarpariaethau. Er mwyn cwrdd â'r disgwyliadau hyn, hysbyswyd yr aelodau bod 
ymrwymiad i sicrhau bod cytundebau rhwng Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a’r holl Fyrddau 
Iechyd yng Nghymru ar waith. Yn ogystal, roedd yn ofynnol bod pob Bwrdd Iechyd yn gwneud 
diwygiadau i'w polisïau preifatrwydd i gyfeirio at dderbyn data yn ymwneud â gofal cleifion sy'n byw yng 
Nghymru sydd wedi cael eu trin yn Lloegr. 
 
Nodwyd bod cais wedi'i gyflwyno i'r Grŵp Cynghori ar Gyfrinachedd (CAG) er mwyn ceisio 
cymeradwyaeth Adran 251 ar wahân ar gyfer llif Gwybodaeth Pobl sy’n Byw yng Nghymru o Loegr yn 
ôl i Gymru trwy NHS Digital a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. 
 
Gwelwyd y gall NHS England ddibynnu ar nifer o ddarpariaethau statudol a rheoliadol, gan gynnwys 
Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012 i ganiatáu iddynt ddefnyddio data, ond nid oedd y 
darpariaethau hyn yn berthnasol i Gymru. Nododd yr aelodau fod y system gyfreithiol yn yr Alban yn 
wahanol ac felly nid oedd yn rhaid iddynt ddibynnu ar yr un rhwymedigaethau rheoliadol ag a ddiffinnir 
o fewn rheolaeth Rheoliadau Cleifion 2002. Dywedwyd bod y llif gwybodaeth rhwng NHS England ac 
NHS Scotland yn llai o lawer. 
 

 

8.  Gweithgor Llywodraethu Gwybodaeth Adran 251 
 
Hysbyswyd yr aelodau bod Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru wedi bod yn arwain gweithgor 
llywodraethu gwybodaeth adran 251 er mwyn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i ddeall deddfwriaeth 
ofynnol er mwyn datrys y problemau a oedd yn cael eu profi yng Nghymru o ganlyniad i beidio â chael 
datrysiad mwy cynhwysfawr i roi dyletswydd hyder y gyfraith gyffredin o’r neilltu wrth ddefnyddio rhai 
data.  
 
Nododd aelod, wrth basio deddfwriaeth/rheoliad i roi Cymru ar sail debyg i Loegr, y byddai hyn yn 
rhyddhau Cymru o'r gofyniad i gael cefnogaeth CAG i ddefnyddio data at ddibenion penodol a diffiniedig. 
Yn bennaf, y set fwy o ddata hynny sy'n disgrifio cyfnodau gofal cleifion.  
 
Nodwyd bod Chris Newbrook wedi gwneud rhywfaint o waith paratoi i ddechrau creu pyrth rheoleiddio a 
deddfwriaethol newydd.  
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9. Diweddariad gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth  
 
Rhoddodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ddiweddariad i'r Bwrdd fel a ganlyn: 
 
Adroddiad Blynyddol Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth  
 
Gwnaed yr aelodau yn ymwybodol bod Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi ei 
hadroddiad blynyddol, a oedd yn cynnwys tystiolaeth a oedd yn awgrymu bod unigolion yn dod yn fwy 
ymwybodol o'u hawliau. Nodwyd bod Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi derbyn cynnydd o 66% 
mewn ceisiadau am gyngor ysgrifenedig ac ar lafar a bod cwynion Diogelu Data i Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth hefyd wedi cynyddu o 21,000 yn 2017/18 i ychydig dros 41,000 yn 2018/19. 
 
Hysbyswyd yr aelodau bod dull newydd yn cael ei dreialu gyda gwaith achosion, y gobaith oedd y 
byddai'n cynorthwyo Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i ddelio â chwynion. Lle roedd yn amlwg nad 
oedd y sefydliad wedi mynd i’r afael â’r pryder yn briodol, dychwelwyd y cwynion hyn i’r sefydliad (trwy 
lythyr at y Swyddog Diogelu Data (DPO) a’r Prif Weithredwr). Fodd bynnag, nodwyd na fyddai hyn yn 
ddull cyffredinol. 
 
Pwysleisiwyd bod gan unigolion (gan gynnwys sefydliadau) yr hawl i ofyn i achos gael ei adolygu os nad 
ydynt yn fodlon â phenderfyniad Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, fel sy'n wir gyda phob cwyn. 
 
Nododd yr aelodau fod Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi bod yn defnyddio ei phwerau archwilio 
newydd ac wedi cynnal ei hymchwiliad mwyaf hyd yma i ddadansoddeg data ar gyfer pleidiau 
gwleidyddol. Gwnaed yr aelodau yn ymwybodol bod un ar ddeg o hysbysiadau asesu wedi'u cyhoeddi i 
alluogi Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i archwilio sefydliadau penodol. Hefyd gwnaed yr aelodau 
yn ymwybodol bod Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth hefyd wedi bod yn defnyddio pwerau newydd 
eraill megis rhybuddion a cheryddon. 
 
Hysbyswyd yr aelodau mai cynllun Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer y flwyddyn nesaf oedd 
cynorthwyo sefydliadau i symud eu ffocws o gydymffurfiaeth sylfaenol i dangos tystiolaeth go iawn o 
atebolrwydd. Roedd hyn yn arbennig o berthnasol i gwblhau Asesiadau o’r Effaith ar Ddiogelu Data, a 
oedd yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer dangos atebolrwydd.  
 
Blog Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 

 
Hysbyswyd yr aelodau bod Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn parhau i ddatblygu ei fframwaith ar 
gyfer archwilio Deallusrwydd Artiffisial a’i bod wedi penodi Cymrawd Ymchwil Ôl-Ddoethurol i 
gynorthwyo i ddatblygu dealltwriaeth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o sut roedd Deallusrwydd 
Artiffisial/Dysgu Peirianyddol yn rhyngweithio â chyfraith diogelu data. Nododd yr aelodau fod Swyddfa’r 
Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi cyfres o flogiau yn canolbwyntio ar agweddau ar 
Ddeallusrwydd Artiffisial/Dysgu Peirianyddol sy'n effeithio ar hawliau Gwybodaeth, megis gwahaniaethu 
ynghyd â chywirdeb y data ynghylch risgiau diogelwch hysbys.  

 
Canllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth  
 
Nododd yr aelodau fod Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i fod i gyhoeddi Cod Ymarfer Rhannu Data 
wedi'i ddiweddaru ar gyfer ymgynghori. 
 
Dirwyon Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth  

 
Nodwyd bod British Airways a Marriott International wedi cael hysbysiadau o'r bwriad i godi dirwyon 
sylweddol arnynt. Cynigiwyd bod British Airways yn derbyn dirwy o £183 miliwn a bod Marriott 
International yn derbyn dirwy o £99 miliwn. Gwnaed yr aelodau yn ymwybodol bod Swyddfa’r 
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Comisiynydd Gwybodaeth yn awyddus i bwysleisio bod y ddau ddigwyddiad hyn wedi cael effaith fyd-
eang, ac roedd y ddau wedi effeithio ar nifer fawr o destunau data a dyma pam roedd y dirwyon 
arfaethedig mor sylweddol. Nodwyd ymhellach nad y ffigurau hyn oedd y dirwyon y byddai'r sefydliadau 
hyn yn eu derbyn o reidrwydd, gan fod sefydliadau'n cael cyflwyno sylwadau i Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth cyn i’r swyddfa wneud ei phenderfyniad terfynol ac nad yw'r ffigurau hyn yn cynrychioli 
bwriad i roi dirwyon enfawr yn ddiofyn. 
 
 

10. Diweddariad y Grŵp Cynghori ar Reoli Llywodraethu 
Gwybodaeth 

 
Cyflwynwyd papur i'r Bwrdd yn amlinellu'r trafodaethau allweddol a gynhaliwyd yng nghyfarfod y Grŵp 
Cynghori ar Reoli Llywodraethu Gwybodaeth a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2019. Nododd yr aelodau y 
canlynol: 
 

• Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth ar gyfer Meddygon Teulu, Byrddau Iechyd ac 
Ymddiriedolaethau: Roedd y Grŵp Cynghori ar Reoli Llywodraethu Gwybodaeth wedi canmol y 
gwaith a wnaed wrth sefydlu pecyn cymorth Llywodraethu Gwybodaeth ar gyfer Byrddau Iechyd 
ac Ymddiriedolaethau’r GIG. Nododd yr aelodau fod hwn bellach yn ‘fyw’ i Fyrddau Iechyd ac 
Ymddiriedolaethau ei gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2019.  

 

• Canllawiau adrodd ar fynediad diawdurdod at ddata: - Nododd yr aelodau fod canllawiau 
adrodd ar fynediad diawdurdod at ddata wrthi'n cael eu datblygu. Roedd y canllawiau yn cael eu 
creu mewn cydweithrediad â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth a byddai'n cynnal cysondeb 
adrodd ar draws Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau. Hysbyswyd yr aelodau y byddai drafft 
terfynol y canllawiau yn cael eu hystyried gan y Grŵp Cynghori ar Reoli Llywodraethu 
Gwybodaeth ac y byddai cymeradwyaeth BLlGC yn cael ei geisio wedi hynny. 

 

• Patient Knows Best: Gwnaed yr aelodau yn ymwybodol bod y Grŵp Cynghori ar Reoli 
Llywodraethu Gwybodaeth wedi cael cyflwyniad ac arddangosiad o’r system porth cleifion Patient 
Knows Best (PKB). Nododd yr aelodau y gwnaeth Swyddog Diogelu Data PKB fynychu trwy 
alwad cynadledda i’w alluogi i ateb unrhyw gwestiynau a oedd gan y Grŵp Cynghori ar Reoli 
Llywodraethu Gwybodaeth. Nodwyd bod pryderon wedi'u codi ynghylch llywodraethu'r system 
gan aelodau y Grŵp Cynghori ar Reoli Llywodraethu Gwybodaeth a theimlwyd y dylid 
uwchgyfeirio’r pryderon hyn i BLlGC. 

 
Nodwyd nad oedd PKB yn system a oedd yn cael ei gweithredu'n llawn yn genedlaethol, a bod 
sefydliadau'n gweithredu PKB ar sail Bwrdd Iechyd. Hysbyswyd yr aelodau bod y Grŵp Cynghori 
ar Reoli Llywodraethu Gwybodaeth wedi sylwi bod gwahanol Fyrddau Iechyd yn dibynnu ar sail 
gyfreithiol wahanol i'w defnyddio. Gwnaed yr aelodau yn ymwybodol o'r pryderon a godwyd 
ynghylch y modd yr oedd PKB yn delio â hawliau unigolion. Nododd yr aelodau fod pryderon 
eraill wedi cael eu lleisio ynghylch beth fydd yn digwydd i wybodaeth cleifion pan fydd y contract 
yn dod i ben. Roedd y Grŵp Cynghori ar Reoli Llywodraethu Gwybodaeth wedi cael gwybod bod 
PKB wedi nodi na allai ddileu na dychwelyd data penodol i'r rheolwr ar ddiwedd y contract gan ei 
bod yn bwriadu storio'r wybodaeth am o leiaf 8 mlynedd i sicrhau y gallai gyflawni ei 
rhwymedigaethau cyfreithiol ei hun.  
 
Nododd yr aelodau mai cymhlethdod pellach oedd bod cleifion yn uwchlwytho eu gwybodaeth i'r 
system ac nad oedd gan sefydliadau unrhyw reolaeth dros hyn. Gwelwyd bod PKB yn rheolwr ac 
yn brosesydd yn dibynnu ar ba bwrpas yr oedd PKB yn cael ei defnyddio. Nodwyd, er bod PKB 
yn derbyn gwybodaeth, nid ydyw’n trosglwyddo’r wybodaeth hon i systemau eraill. 
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Er bod PKB wedi mynychu BLlGC o'r blaen, gofynnodd yr aelodau i PKB ddychwelyd i BLlGC i 
egluro ei threfniadau llywodraethu. Awgrymwyd y dylid darparu'r papur a ddarparwyd i BLlGC 
pan wnaeth PKB ei gyflwyniad diwethaf i aelodau BLlGC ymlaen llaw, ynghyd â chopi o'r 
cofnodion perthnasol o'r cyfarfod. Byddai hyn yn caniatáu i aelodau fonitro'r cynnydd ers y 
cyfarfod. 

 
Dywedodd yr aelodau fod pryderon heb eu datrys nad oedd PKB yn cyd-fynd â'r systemau My 
Health Online. Roedd yr aelodau o'r farn bod angen i’r systemau gyd-fynd yn well.  

 
Nododd yr aelodau y byddai Helen Thomas o Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn codi PKB 
fel pwnc trafod gyda chydweithwyr yn Lloegr yn dilyn y Grŵp Cynghori ar Reoli Llywodraethu 
Gwybodaeth ac y bydd yn rhoi adborth trwy’r Grŵp Cynghori ar Reoli Llywodraethu Gwybodaeth. 

 
Cam Gweithredu: Gwahodd PKB i’r cyfarfod nesaf. 
 
 

11. Swyddogaeth Swyddog Diogelu Data ar gyfer 
Ymarferwyr Meddygol Cyffredinol - Diweddariad 

 
Atgoffwyd yr aelodau bod gwasanaeth y Swyddog Diogelu Data ar gyfer Ymarferwyr Meddygol 
Cyffredinol wedi cael ei lansio'n swyddogol ar ddiwedd 2018 a’r bwriad oedd defnyddio dull sy’n cynyddu 
fesul cam i ddatblygu'r gwasanaeth gweithredol. Atgoffwyd yr aelodau bod y gwasanaeth yn seiliedig ar 
danysgrifiadau a bod y gwasanaeth yn dibynnu ar feddygon teulu yn cofrestru ac yn ariannu'r 
gwasanaeth.  
 
Hysbyswyd yr aelodau bod staff profiadol o ran darparu Gwasanaethau'r GIG wedi'u recriwtio i'r 
gwasanaeth. Y bwriad yw defnyddio canlyniadau'r Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth ar gyfer 
Ymarferwyr Meddygol Cyffredinol i nodi'r meysydd gwaith yr oedd angen eu blaenoriaethu. Nododd yr 
aelodau fod dros 85% o'r holl bractisiau meddygon teulu yng Nghymru wedi tanysgrifio i'r Gwasanaeth. 
Esboniwyd bod rhai o'r Ymarferwyr Meddygol Cyffredinol hynny nad oeddent wedi ymuno naill ai'n cael 
eu rheoli gan Fwrdd Iechyd, wedi aseinio swyddogaeth Swyddog Diogelu Data i gwmni preifat, wedi 
penodi Swyddog Diogelu Data mewnol neu heb benodi Swyddog Diogelu Data o gwbl. 
 
Hysbyswyd yr aelodau bod sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal ar y pryd i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i danysgrifwyr wrth ddisgrifio beth fyddai'r ddarpariaeth gwasanaeth ac i ddisgrifio'r gwaith 
sydd wedi'i wneud i ddarparu'r gwasanaeth llawn yn unol â'r amserlen cymorth gwasanaeth. Nododd yr 
aelodau, o’i gyfnod beichiogi, fod dull y gwasanaeth yn ymatebol i anghenion y practisiau a'r ymgynghori, 
ond wrth i'r gwasanaeth aeddfedu, y bwriad oedd y byddai'r gwasanaeth yn fwy rhagweithiol wrth 
ddarparu arweiniad ychwanegol a dogfennaeth ategol. Gwnaed yr aelodau yn ymwybodol bod gweminar 
eisoes wedi digwydd a bod un arall i fod i ddigwydd mewn cydweithrediad â Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth. 
 
Nodwyd bod y Gwasanaeth wedi derbyn adborth da hyd at y pwynt hwnnw. 
 
Nododd yr aelodau fod meysydd o bryder arbennig am bractisiau yn cynnwys rhannu gwybodaeth fel 
clystyrau a hawliau cleifion, gan gynnwys Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun, a oedd i fod yn 
ganolbwynt i'r gwasanaeth yn ystod y misoedd nesaf. 
 
 

12. Strategaeth Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth 
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Rhoddwyd papur i'r aelodau yn amlinellu'r Strategaeth Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth 
arfaethedig. Esboniwyd y byddai'r strategaeth yn cynnwys y gwaith parhaus i ddarparu pecyn cymorth ar 
gyfer fferyllfeydd, deintyddion ac optometryddion. Nododd yr aelodau y byddai cwblhau pecyn cymorth 
gan y gwahanol ddisgyblaethau yn sicrhau bod y dull yn gyson ledled Cymru ac yn rhoi sicrwydd 
ynghylch Llywodraethu Gwybodaeth i Lywodraeth Cymru.  
 
Nodwyd bod yr amserlenni i'w sefydlu. Roedd y Bwrdd o blaid y cynigion i greu strategaeth Pecyn 
Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth gan y byddai hyn yn galluogi cyrff perthnasol, gan gynnwys BLlGC, i 
fesur cydymffurfiaeth gwybodaeth. 
 
 

13. Diweddariad ar Gytundeb Rhannu Gwybodaeth 
Bersonol Cymru (WASPI) 

 
Atgoffwyd yr aelodau bod Fersiwn 5 o Gytundeb Cymru ar Rannu Gwybodaeth Bersonol (WASPI) wedi'i 
gyhoeddi yn 2018.  
 
Hysbyswyd yr aelodau bod arolwg byr wedi'i gyhoeddi ym mis Ebrill 2019 i gael adborth ar y fframwaith. 
Nodwyd bod canlyniadau'r arolwg wedi bod yn gadarnhaol ac er gwaethaf nifer is o ymatebion nag y 
gobeithiwyd amdanynt, roedd digon o ymatebion i roi adborth eang i'r Bwrdd Rheoli. Hysbyswyd yr 
aelodau bod canmoliaeth benodol wedi'i rhoi mewn perthynas â'r templedi a'r canllawiau newydd a faint 
yn haws oedd y rhain i’w defnyddio.  
 
Yn dilyn adolygiad o ganfyddiadau'r arolwg, daeth Bwrdd Rheoli WASPI i'r casgliad bod angen mân 
newidiadau pellach i'r templed ISP, yn enwedig i'r blychau sail gyfreithiol yn Adran 4. Nod y newidiadau 
oedd sicrhau bod mwy o eglurder ynghylch sut roedd Erthygl 10 (Prosesu data personol mewn 
perthynas ag euogfarnau a throseddau) Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Dibenion Gorfodi'r 
Gyfraith o dan Ran 3 o Ddeddf Diogelu Data 2018 yn berthnasol. 
 
Hysbyswyd yr aelodau bod cynllun strategol yn cael ei ddatblygu gyda'r bwriad y byddai gan wasanaeth 
WASPI strategaeth glir ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Byddai hyn yn sicrhau bod targedau penodol yn cael 
eu cyflawni ac y byddai'r fframwaith yn parhau i fod yn berthnasol. Byddai'r strategaeth yn ystyried craffu 
parhaus, ymgysylltu â rhanddeiliaid ac yn archwilio a allai WASPI wneud gwell defnydd o dechnoleg. 
Sicrhawyd yr aelodau y byddai WASPI yn dychwelyd i BLlGC i'w ddiweddaru ar y cynnydd sy'n cael ei 
wneud. 
 
 

14. Diweddariad ar System Wybodaeth Gofal Cymunedol 
Cymru 

 
Hysbyswyd yr aelodau bod Cyfarwyddwr Rhaglen dros dro System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 
(WCCIS) wedi bod yn edrych ar adolygu strwythur llywodraethu WCCIS. Nodwyd bod y strwythur 
llywodraethu cyfredol yn cynnwys Grŵp Cyflenwi Llywodraethu Gwybodaeth, sy'n cynnal cyfarfodydd 
misol y gwahoddwyd pob Bwrdd Iechyd, Ymddiriedolaeth ac Awdurdod Lleol iddynt. Hysbyswyd yr 
aelodau y byddai Bwrdd Cynghori ar Lywodraethu Gwybodaeth yn cael ei sefydlu o dan y strwythur 
llywodraethu arfaethedig i gyflawni'r rhan fwyaf o'r gwaith hwn. Byddai'r Bwrdd hwn yn cynnwys 
arbenigwyr pwnc a byddai'n adrodd i Fwrdd Rheoli Gwybodaeth cyffredinol.  
 
Hysbyswyd yr aelodau bod trafodaethau pellach yn cael eu cynnal gyda Bwrdd y Rhaglen i sefydlu sut y 
dylid cyfansoddi'r Bwrdd Cynghori ar Lywodraethu Gwybodaeth newydd a sut y dylid uwchgyfeirio 
risgiau Llywodraethu Gwybodaeth Cenedlaethol. Nodwyd y byddai cyfarfodydd y Grŵp Cyflawni 
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Llywodraethu Gwybodaeth yn parhau i gael eu cynnal lle roedd eitemau sylweddol i'w trafod. Nodwyd 
bod y gofrestr risg a phroblemau yn parhau i gael ei diweddaru. 
 
 

15. Diweddariad ar y Teclyn Archwilio Integredig Deallus 
Cenedlaethol 

 
Rhoddwyd diweddariad i'r aelodau ar y datblygiadau yn ymwneud â’r Teclyn Archwilio Integredig Deallus 
Cenedlaethol.  
 
Nododd yr aelodau fod y Teclyn Archwilio Integredig Deallus Cenedlaethol bellach wedi'i gysylltu â nifer 
sylweddol o systemau.   
 
Hysbyswyd yr aelodau bod gwaith wedi'i wneud i sicrhau bod gan feddygon teulu fynediad at Borth 
Clinigol Cymru a bod monitro mynediad meddygon teulu at Borth Clinigol Cymru yn ystyriaeth allweddol. 
Hysbyswyd yr aelodau bod newidiadau gweithredol parhaus ar y gweill a fyddai'n galluogi trosglwyddo llif 
gwaith hysbysiadau’r Teclyn Archwilio Integredig Deallus Cenedlaethol rhwng sefydliadau i hwyluso 
mynediad at Borth Clinigol Cymru i sefydliadau megis Ambiwlans Awyr Cymru. Roedd newidiadau hefyd 
ar y gweill i leihau nifer yr hysbysiadau dyblyg sy'n cael eu cynhyrchu gan y system. 
 
Nodwyd bod bron i bum mlynedd wedi mynd heibio ers dyfarnu'r contract i gyflenwr y system. Atgoffwyd 
yr aelodau bod y contract cychwynnol am dymor o bum mlynedd gyda’r opsiwn i ymestyn y contract am 
ddwy flynedd. Mae'r estyniad o ddwy flynedd bellach wedi'i gytuno ac felly bydd angen i Wasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru ystyried creu achos busnes newydd cyn i'r estyniad o ddwy flynedd ddod i ben. 
Unwaith eto, bydd angen i'r achos busnes hwn ystyried gofynion system archwilio ragweithiol. Roedd 
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn gofyn am gefnogaeth BLlGC a ddarparwyd yn flaenorol pan 
adeiladwyd yr achos busnes arall. 
 
Gofynnwyd a oedd cysylltiad â’r Teclyn Archwilio Integredig Deallus Cenedlaethol yn rhagofyniad ar 
gyfer pob system newydd. Eglurwyd bod y cwestiwn o ran a oedd angen Teclyn Archwilio Integredig 
Deallus Cenedlaethol yn cael ei ystyried fel rhan o'r broses Asesiad o’r Effaith ar Ddiogelu Data a bod y 
gofyniad yn cael ei ystyried yn sgil unrhyw system genedlaethol newydd, sy'n caniatáu i wybodaeth gael 
ei rhannu ar draws ffiniau sefydliadol. Hysbyswyd yr aelodau nad oedd PKB wedi'i gysylltu â’r Teclyn 
Archwilio Integredig Deallus Cenedlaethol gan nad oedd hon yn system a oedd yn caniatáu rhannu 
gwybodaeth o un Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth i un arall. 
 
 

16. Unrhyw Fater Arall  
 
Cyfarfod Ionawr 2020 
 
Nodwyd bod y cyfarfod ym mis Rhagfyr wedi'i symud i fis Ionawr 2020, ar gais yr aelodau. Roedd yr 
ysgrifennydd wrthi'n ystyried dyddiad priodol. 
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Atodiad 1 - Camau gweithredu o'r cyfarfod hwn 
 
[Mae crynodeb o'r Camau Gweithredu o'r cyfarfod presennol wedi'i gynnwys isod] 
 
Cyfeirnod 
Cam 
Gweithredu 

Disgrifiad Cam GweithreduGan  

5.1.1-07/19 Cylch Gorchwyl BLlGC Ysgrifennydd i egluro a oedd 
aelodau nad oeddent wedi 
mynychu ers peth amser yn dal i 
allu bod yn weithredol ar y Bwrdd a 
throsglwyddo’r wybodaeth hon i'r 
Cadeirydd 

Ysgrifennydd 

5.1.2-07/19 Cylch Gorchwyl BLlGC Vivienne Harpwood i wahodd 
Cadeirydd Bwrdd Iechyd Lleol i 
eistedd ar y Bwrdd. 

Vivienne 
Harpwood 

5.1.3-07/19 Cylch Gorchwyl BLlGC Diwygio’r Cylch Gorchwyl yn unol â 
sylwadau a wnaed gan aelodau. 

Ysgrifennydd 

5.2.1-07/19 Datganiad o Fuddiant Bydd angen diwygio’r Ffurflen 
Datganiad o Fuddiant 

Ysgrifennydd 

10-07/19 Grŵp Cynghori ar Reoli 
Llywodraethu 
Gwybodaeth 

Gwahodd PKB i’r cyfarfod nesaf. Ysgrifennydd 

 
Atodiad 2 - Camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol 
 
Mae camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol nad ydynt wedi‘u cwblhau yn Atodiad 2 o hyd gyda disgrifiad byr 
o unrhyw gynnydd a wnaed. Ar ôl cau, cânt eu copïo i Atodiad 3 fel cam gweithredu sydd wedi’i gau] 
 
Cyfeirnod 
Cam 
Gweithredu 

Disgrifiad Cam Gweithredu Gan 
Cynnydd 

11-12/18 Ein Dyfodol mewn 
Gofal Iechyd sy’n 
Seiliedig ar Ddata 

Gwahodd awduron yr 
adroddiad i gyfarfod 
BLlGC yn y dyfodol 

Ysgrifennydd  

14-12/18 Unrhyw Fater 
Arall 

Mae angen 
Cynrychiolydd 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar y 
Bwrdd - Siarad â 
Llywodraeth Cymru 

Darren Lloyd  

5.1.2-10/18 Cylch Gorchwyl 
BLlGC wedi'i 

ddiweddaru i'w 
gymeradwyo 

Chris Newbrook i 
egluro'r gofynion sy'n 
ymwneud â chyfnodau 
aelodau BLlGC 

Chris 
Newbrook 

Gohiriwyd nes bod 
cynrychiolydd 
Llywodraeth 
Cymru yn 
bresennol 

5.1.3-10/18 Cylch Gorchwyl 
BLlGC wedi'i 

ddiweddaru i'w 
gymeradwyo 

Ysgrifennydd i greu 
ffurflen Datganiad o 
Fuddiant drafft i'w 
chymeradwyo yn y 

Ysgrifennydd Gohiriwyd nes bod 
cynrychiolydd 
Llywodraeth 
Cymru yn 
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Cyfeirnod 
Cam 
Gweithredu 

Disgrifiad Cam Gweithredu Gan 
Cynnydd 

cyfarfod nesaf bresennol 

6.1-10/18 Swyddogaeth 
Swyddog Diogelu 

Data ar gyfer 
Ymarferwyr 
Meddygol 

Cyffredinol 

Llywodraeth Cymru i 
godi pryderon y Bwrdd 
yn fewnol mewn 
perthynas â diffyg 
cefnogaeth Swyddog 
Diogelu Data i 
ddarparwyr gofal 
sylfaenol nad oeddent 
o fewn cwmpas y 
gwasanaeth. 

Chris 
Newbrook 

Gohiriwyd nes bod 
cynrychiolydd 
Llywodraeth 
Cymru yn 
bresennol 

13.1-10/18 Diweddariad y 
Grŵp Cynghori ar 

Reoli 
Llywodraethu 
Gwybodaeth – 
Cofrestr Risg 

Chris Newbrook i 
drafod perchnogaeth 
risgiau llywodraethu 
gwybodaeth 
cenedlaethol gyda 
Chadeirydd y Grŵp 
Cynghori ar Reoli 
Llywodraethu 
Gwybodaeth y tu allan 
i'r cyfarfod 

Chris 
Newbrook 

Gohiriwyd nes bod 
cynrychiolydd 
Llywodraeth 
Cymru yn 
bresennol 

 
Atodiad 3 - Camau Gweithredu sydd wedi’u Cwblhau 
 
[Cedwir y camau gweithredu hyn yn y cofnodion ‘er gwybodaeth’ ar gyfer un cyfarfod ar ôl eu cwblhau] 
 
Cyfeirnod 
Cam 
Gweithredu 

Disgrifiad Cam Gweithredu Gan 
Cynnydd 

5-12/18 Materion sy’n 
Codi 

Llythyr drafft i'r 
Cadeirydd ei anfon at 
Lywodraeth Cymru i 
ofyn am bresenoldeb 
rhywun dros dro  

Ysgrifennydd Wedi’i gwblhau 

6.1-12/18 Eitemau Busnes 
BLlGC 

Siarad â'r Cadeirydd 
am Gworwm y Grŵp 
Cynghori ar Reoli 
Llywodraethu 
Gwybodaeth 

Neil Stevens Wedi’i gwblhau 

6.2-12/18 Eitemau Busnes 
BLlGC 

Fel y cytunwyd, 
gwneud newidiadau 
angenrheidiol i'r Cylch 
Gorchwyl 

Ysgrifennydd Wedi’i gwblhau 

8-12/18 Fy Iechyd Ar-lein 
(MHOL) 

Gwneud ymholiadau i 
geisio gwybodaeth am 
drefniadau ar waith i 
sicrhau bod Fy Iechyd 
Ar-lein ar gael trwy 

Ysgrifennydd Wedi’i gwblhau 
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Cyfeirnod 
Cam 
Gweithredu 

Disgrifiad Cam Gweithredu Gan 
Cynnydd 

feddalwedd newydd 
meddygon teulu gan 
gyflenwr newydd i 
gontract fframwaith 
meddygon teulu 

8-12/18 Fy Iechyd Ar-lein 
(MHOL) 

Ceisio eglurhad gan y 
prosiect ynghylch pwy 
wnaeth argymhelliad y 
cyfeirir ato fel gwnaed 
gan “GIG Cymru”  

Ysgrifennydd Wedi’i gwblhau 

16.1.1-
10/18 

Patient Knows 
Best 

Ysgrifennydd i hysbysu 
PKB bod eglurhad 
pellach ynghylch pa 
arbenigeddau oedd i'w 
gweithredu cyn 
cymeradwyo a gofyn 
am fanylion pellach am 
y cynigion hyn. 

Ysgrifennydd Wedi’i gwblhau 

16.1.2-
10/18 

Patient Knows 
Best 

Eglurhad ynghylch yr 
arbenigeddau sydd i'w 
gweithredu i'w 
dosbarthu i aelodau ar 
ôl eu derbyn. 

Ysgrifennydd Wedi’i gwblhau 

 
 
 

  


