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Deddf yr Economi Ddigidol WG33674 – Rhestr arfaethedig o gyrff rhannu data yng 

Nghymru 

Atodiad C – Rhestr lawn o gyrff cyhoeddus Cymru a fydd yn cael eu henwi yn y 

rheoliadau 

1. Gweinidogion Cymru 

2. Y Cwnsler Cyffredinol  

3. Awdurdod Cyllid Cymru  

4. Cyngor sir yng Nghymru 

5. Cyngor bwrdeistref sirol yng Nghymru  

6. Cyngor cymuned yng Nghymru  

7. Cyngor Iechyd Cymuned yng Nghymru  

8. Bwrdd Iechyd Lleol a sefydlwyd o dan adran 11 Deddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

(Cymru) 2006  

9. Ymddiriedolaeth y GIG a sefydlwyd o dan adran 18 Deddf y Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol (Cymru) 2006  

10. Awdurdod tân ac achub a sefydlwyd gan gynllun o dan adran 2 Deddf Gwasanaethau 

Tân ac Achub 2004, neu gynllun y mae adran 4 yn berthnasol iddo, ar gyfer ardal yng 

Nghymru 

11. Dewis Gyrfa Ltd (yn gweithredu fel Gyrfa Cymru)  

12. Corff llywodraethu sefydliad addysgol a gynhelir gan awdurdod lleol yng Nghymru (o 

fewn ystyr adran 162 Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006)  

13. Corff llywodraethu sefydliad yng Nghymru o fewn y sector addysg bellach (o fewn ystyr 

adran 91 (3) Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 y mae ei weithgareddau yn cael eu 

cynnal, neu eu cynnal yn bennaf, yng Nghymru  

14. Ysgol annibynnol neu sefydliad ôl-16 arbennig ar gyfer disgyblion ag anghenion 

addysgol arbennig a gymeradwywyd o dan Adran 41 (2) y Ddeddf Plant a Theuluoedd 

y mae eu gweithgareddau yn cael eu cynnal, neu eu cynnal yn bennaf, yng Nghymru  

15. Corff llywodraethu sefydliad o fewn y sector addysg uwch (o fewn ystyr adran 91 (5) o 

Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992) y mae ei weithgareddau yn cael eu cynnal, neu 

eu cynnal yn bennaf, yng Nghymru  

16. Sefydliad rheoledig o fewn ystyr Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 (gan anwybyddu 

adran 26 y Ddeddf honno) heblaw sefydliad yn y sector addysg uwch (o fewn ystyr 

adran 91 (5) Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992)  

17. Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru  

18. Cymwysterau Cymru  

19. Awdurdod Parc Cenedlaethol a sefydlwyd drwy orchymyn o dan adran 63 Deddf yr 

Amgylchedd 1995 ar gyfer ardal yng Nghymru  

20. The Natural Resources Body for Wales or Corff Adnoddau Naturiol Cymru  

21. Elusen, cymdeithas neu gwmni sydd wedi'i gofrestru fel landlord cymdeithasol gan 

awdurdod lleol yng Nghymru  

22. Cyngor Celfyddydau Cymru 

23. Chwaraeon Cymru 
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24. Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru  

25. Llyfrgell Genedlaethol Cymru  

26. Amgueddfa Cymru  

27. Unigolyn sy'n darparu gwasanaethau mewn perthynas ag amcan penodol ar gyfer 

unigolyn penodol sy'n awdurdod cyhoeddus yng Nghymru  

28. Unigolyn sy'n darparu gwasanaethau i unigolyn penodedig sy'n awdurdod cyhoeddus 

mewn perthynas â chymryd camau gweithredu mewn cysylltiad â dyled sy'n ddyledus i 

awdurdod cyhoeddus neu i'r Goron  

29. Unigolyn sy'n darparu gwasanaethau i unigolyn penodedig sy'n awdurdod cyhoeddus 

mewn perthynas â chymryd camau gweithredu mewn cysylltiad â thwyll yn erbyn 

awdurdod cyhoeddus  

 


