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Annwyl Brif Weinidog  

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Eiddo Deallusol 

 

Ar 4 Mehefin, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol uchod (y Memorandwm) at y Pwyllgor Menter a Busnes i’w 

ystyried. 

 

Mae’r Memorandwm yn tynnu sylw’r Cynulliad at y Bil Eiddo Deallusol, sydd 

gerbron y Senedd ar hyn o bryd. Mae cymal 19 y Bil yn cynnig diwygio Deddf 

Rhyddid Gwybodaeth 2000 drwy gynnwys esemptiad newydd, a fydd yn 

galluogi awdurdodau cyhoeddus i wrthod datgelu gwybodaeth y gofynnir 

amdani os yw’n ymwneud â rhaglen o ymchwil sy’n parhau ac y bwriedir ei 

chyhoeddi yn y dyfodol. 

 

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y Memorandwm yn ei gyfarfod ar 26 Mehefin a 

chytunodd y dylwn ysgrifennu atoch i nodi rhai o’r materion a oedd yn 

destun pryder i’r Aelodau ac i ofyn am ragor o wybodaeth am nifer o faterion. 

 

Mynegwyd pryder nad yw’n ymddangos y bu unrhyw ymgynghoriad 

cyhoeddus ynghylch yr esemptiad arfaethedig ac, felly, na fu unrhyw gyfle i 

ystyried safbwyntiau amgen. Yn benodol, nododd Aelodau’r Pwyllgor nad 

yw’n ymddangos bod cyrff addysg uwch yng Nghymru wedi cyflwyno unrhyw 

safbwyntiau ynghylch yr esemptiad. Nid yw’n glir a yw hyn oherwydd eu bod 

yn fodlon yn gyffredinol neu, yn syml, oherwydd nad yw’r cyfle wedi codi. 
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Nododd yr Aelodau ei bod yn ymddangos bod yr esemptiad yn eang iawn ei 

gwmpas, sy’n arwain at bryderon am y modd y gallai’r eithriad weithredu yn 

ymarferol. Er y byddai angen i’r esemptiad fodloni’r prawf budd y cyhoedd, 

gofynnodd yr Aelodau tybed a allai’r cynnig arwain at y canlyniad anfwriadol 

o ddarparu esemptiad llawer ehangach nag a fwriedir? 

 

Roedd y berthynas rhwng prosiectau ymchwil a buddion masnachol yn y 

prosiectau hynny hefyd yn codi cwestiynau am y goblygiadau moesegol ac 

ymarferol o ran a oedd gwybodaeth yn destun esemptiad rhag cael ei 

datgelu. Er y gallai’r esemptiad gynnig rhywfaint o ddiogelwch i fuddion 

masnachol, nid yw’n glir beth y gallai’r goblygiadau hirdymor i hyn fod yn 

ymarferol. 

 

Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar am eich barn am y materion hyn, ac yn 

benodol hoffai ragor o wybodaeth am y materion a ganlyn: 

 

 Y diffiniad o “ymchwil yn y cyfnod cyn ei chyhoeddi”, gan gynnwys a yw 

wedi’i gyfyngu i eiddo deallusol neu a oes dehongliad ehangach 

ohono; 

 Eglurder ynghylch goblygiadau ehangach yr esemptiad a sut y byddai’n 

gweithredu yn ymarferol; 

 Goblygiadau hirdymor yr esemptiad; 

 A oes unrhyw fodd o fesur neu werthuso safbwyntiau ehangach am yr 

esemptiad (gan y rhai â buddion cyhoeddus a masnachol). 

Mae’r Pwyllgor yn gobeithio y bydd modd ichi ymateb mewn digon o bryd 

i’r ymateb hwnnw gyfrannu at y ddadl ar y Memorandwm, y bwriedir ar 

hyn o bryd ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Hydref, yn ôl a ddeallaf. 

 

Yn gywir 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 
 
 
 
 
 


