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Cyflwyniad 
 
Yn 2014, lansiodd yr Adran Gwaith a Phensiynau ymgynghoriad allanol ar y Rheoliadau 
Nawdd Cymdeithasol (Rhannu Gwybodaeth Mewn Perthynas â Gwasanaethau Lles ac ati) 
(Diwygiad) 2015 drafft.  Digwyddodd hyn mewn dwy ran:   
 

 Cynhaliwyd  yr ymgynghoriad cyntaf ar gynigion ar gyfer rhannu gwybodaeth gyda 

landlordiaid cymdeithasol rhwng 19eg Medi a 19eg Hydref yn unig. 

 

Gellir gweld y ddogfen ymgynghori ‘Rhannu Data Credyd Cynhwysol gyda landlordiaid  

cymdeithasol’ yn: https://www.gov.uk/government/consultations/universal-credit-data-

sharing-with-social-landlords 

 

 Cynhaliwyd yr ail ymgynghoriad rhwng 15fed Rhagfyr 2014 a 12fed Ionawr 2015, ar y 

rheoliadau drafft ar gyfer rhannu data Credyd Cynhwysol rhwng yr Adran Gwaith a 

Phensiynau, awdurdodau lleol, canolfannau Cyngor ar Bopeth, undebau credyd, 

landlordiaid cymdeithasol ac elusennau cofrestredig perthnasol er mwyn eu galluogi i 

asesu a darparu cymorth i bobl fregus fel rhan o fenter Cymorth Cynhwysol (sef y 

Fframwaith Gwasanaethau Cymorth Lleol gynt).      

 

Gellir gweld y ddogfen ymgynghori  ‘Rhannu data Credyd Cynhwysol rhwng yr Adran 

Gwaith a Phensiynau a darparwyr cymorth lleol’ yn : 

https://www.gov.uk/government/consultations/universal-credit-data-sharing-between-

dwp-and-local-support-providers 

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad  

Rhannu data gyda Landlordiaid Cymdeithasol 
 
Cawsom 172 o ymatebion, gyda 99% o’r rhain yn gadarnhaol. Gweler Atodiad A am restr o 
ymatebwyr, ac Atodiad B am grynodeb o’r ymatebion. 
 
Y prif faterion a godwyd yn yr ymatebion yw: 

o A fyddai’r Adran Gwaith a Phensiynau yn rhannu data gyda chymdeithasau tai sy’n 
gweithredu fel elusennau 

o A fyddai’r Adran Gwaith a Phensiynau yn rhannu data gyda landlordiaid preifat 
 
Ein hymateb i’r pryderon uchod yw: 

o Ni fyddai’r Adran Gwaith a Phensiynau yn rhannu data personol gyda sefydliadau nad 
ydynt yn rhwymedig i ofynion cofrestru y mae landlordiaid y sector cymdeithasol yn 
destun i.  

o Gan nad yw landlordiaid preifat fel arfer yn darparu cymorth lles i denantiaid, byddai’r 
cynigion deddfwriaethol ond yn berthnasol i landlordiaid cymdeithasol.   

 

https://www.gov.uk/government/consultations/universal-credit-data-sharing-with-social-landlords
https://www.gov.uk/government/consultations/universal-credit-data-sharing-with-social-landlords
https://www.gov.uk/government/consultations/universal-credit-data-sharing-between-dwp-and-local-support-providers
https://www.gov.uk/government/consultations/universal-credit-data-sharing-between-dwp-and-local-support-providers
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Rhannu data gyda darparwyr cymorth lleol (yn cynnwys landlordiaid 
cymdeithasol) 

 
Cawsom 113 o ymatebion, gyda 96% o’r rhain yn gadarnhaol. Gweler Atodiad C am restr o 
ymatebwyr, ac Atodiad Ch am ymatebion manwl. 
 
Y prif faterion a godwyd yn yr ymatebion oedd: 

o A fyddai rhannu data rhwng yr Adran Gwaith a Phensiynau a darparwyr cymorth lleol 
yn orfodol 

o Sicrwydd y byddai’r Adran Gwaith a Phensiynau yn diogelu gwybodaeth bersonol 
hawlwyr. 

 
Yn ogystal, dywedodd nifer o ymatebion y byddai angen cymryd gofal wrth weithredu rhannu 
data, ond ar y cyfan roeddent yn gefnogol i’r rheoliadau drafft.  
 
Ein hymateb i’r pryderon uchod yw: 

o Bydd hawlwyr Credyd Cynhwysol yn cael eu hysbysu am y rhannu gwybodaeth a 
gynigir yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data 1998, fel eu bod yn cael y cyfle i wrthwynebu. 
Os oes well gan rywun beidio rhannu gwybodaeth, gallai ei gwneud yn fwy anodd 
iddynt gael y math o gymorth sydd ei angen arnynt gan bartneriaid eraill – ond ni fydd 
yn cael effaith ar eu cais am Gredyd Cynhwysol. 

o Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn trin yr holl ddata yn unol â’r Ddeddf Diogelu 
Data 1998 (‘DPA’) a’r Ddeddf Hawliau Dynol 1998, felly bydd data ond yn cael ei 
rhannu os yw’n berthnasol ac nid yn ormodol at y dibenion y mae’n cael ei rhannu. 

 
 

Casgliad 
 
Ar ôl ystyried yr ymatebion hyn yn ofalus, rydym yn bwriadu parhau fel y nodwyd yn y 
dogfennau ymgynghori a gosod y rheoliadau hyn ar 23ain Ionawr 2015, a fydd yn dod i rym 
ar 13eg Chwefror 2015. 
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Atodiad A – Rhestr o ymatebwyr i’r 
Ymgynghoriad Rhannu Data gyda 
Landlordiaid Cymdeithasol  
 

A1 Housing Bassetlaw Ltd 

A2 Dominion Group 

Aberdeenshire Council 

Aberdeenshire Housing Partnership 

Accord Housing Group 

Affinity Sutton Group 

AHP-MHP 

Arhag Housing Association 

Ashford Borough Council Tenants Panel 

Ashford Borough Council 

Aspire Housing 

ASRA Housing Group 

Baker Lomax and Shankley Ltd 

Barnsley Federation of Tenants and 

Residents 

Birmingham and Solihull Women’s Aid 

Birmingham City Council 

Bolton at Home 

Boston Mayflower Ltd 

BPHA 

Bro Myrddin 

Bromford Housing Group Ltd 

Council 

Cambridge Women’s Resources Centre 

Ltd 

Cartrefi Conwy 

Castle Residential 

Castle Rock Edinvar Housing Association 

Castle Vale Community Housing 

Association 

Cestria 

Charter Housing 

Chartered Institute of Housing 

Christine West 

City of Edinburgh Council 

City of York Council 

 

CityWest Homes Ltd 

Clwyd Alyn Housing Association 

Colchester Borough Council 

Community Housing Cymru Group 

Cornwall Housing Ltd 

Councillor Furey – West Lancs. Borough 

Council 

Cyngor Bwrdeistref Caerffili  

Cyngor Dinas Caerdyddl 

Cyngor Sir y Fflint 

Dane Housing Group Ltd 

Darlington Borough Council Tenants 

Board 

Darlington Borough Council 

Dartford Borough Council 

Dinas a Sir Abertawe 

Dudley MBC 

Dumfries and Galloway Housing 

Partnership 

Dunedin Canmore Group 

East Renfrewshire Council 

East Riding of Yorkshire Council 

Eastlands Homes 

Edinburgh Tenants Federation 

EMH Homes 

Estuary Housing Association Ltd 

Falkirk Council 

Fife Council 

First Choice Homes Oldham Ltd 

First Wessex 

Friendship Care and Housing 

Gateshead Council (Housing Benefit 

Section) 

Genesis Housing Association 

Gentoo Group 

Glasgow and West of Scotland Forum of 

Housing Associations 
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Glasgow City Council 

Golden Gates Housing Trust 

Golding Homes 

Grand Union Housing Group 

Great Yarmouth Community Housing 

Green Square 

Guinness South 

Hackney Homes 

Halton Housing Trust 

Hanover Housing Association 

Havebury Housing Partnership 

Helen Sharples of Southway Housing 

Trust (Personal Reply) 

Helena Partnership 

Hexagon Housing Association 

Home Group 

Housing Plus  

Hull City Council 

ISOS Housing 

Knowlsley Housing Trust 

L&Q 

Lambrecht 

Leeds City Council 

London Borough of Camden 

London Borough of Newham 

Manningham Housing Association Ltd 

Manor Estates Housing Association 

Melville Housing Association 

Merlin Housing Society 

Metropolitan 

Milton Keynes Council 

Moat Housing 

National Federation of ALMO’s 

National Housing Federation 

National Landlords Association 

Network Housing Group 

New Charter House Trust Group 

Newark & Sherwood Homes Ltd 

North Ayrshire Council 

North Lincolnshire Homes 

North West Leicestershire District Council 

Norwich City Council 

Notting Hill Housing 

 

One Housing Group 

Origin Housing 

Orwell Housing Association 

Peabody Group 

Peak Valley Housing association 

Peaks and Plains Housing Trust 

Places for People 

PlaceShapers 

Plymouth City Council 

Plymouth Community Homes 

Poole Housing Partnership Ltd. 

Progress Housing Group 

Prospect Community Housing Ltd 

Radian 

Raven Housing Trust 

Redditch Borough Council 

Regenda Group 

Renfrewshire Council 

Residential Landlords Association 

Rochdale Borough Council 

Rochdale Boroughwide Housing 

Ronalds Abolins 

Sanctuary Group 

Sandwell Metropolitan Borough Council 

Scottish Association of Landlords 

Scottish Council of Letting Agents 

Scottish Federation of Housing 

Associations 

Seren Group Ltd 

Shepherds Bush Housing Association 

Shropshire Housing Group 

Shropshire Town and Rural Housing 

South Lakes Housing 

South Lanarkshire Council 

Sovereign Housing 

Spire Homes (LG) Ltd 

Spitalfields Housing Association Ltd 

Sutton Housing Partnership 

Swan Housing Association 

Symphony Housing Group 

Tai Teulu 

Tamworth Borough Council 

Teign Housing 

The Guinness Partnership 
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The Highland Council 

The Hyde Group 

The Riverside Group 

Thirteen Housing Group 

Town & Country Housing Group 

Trafford Housing Trust 

Ty Bron Afon 

Wakefield and District Housing 

Wales and West Housing Association 

Walsall Housing Group 

WASPI 

Water UK 

Weaver Vale Housing Trust  

Welwyn Hatfield Borough Council 

West Lancashire Borough Council 

Wheatley Group 

Wigan & Leigh Housing 

Winchester City Council 

WM Housing Group 

Wulvern Housing Association Tenants 

Wulvern Housing 

Wyre Forest Community Housing 

Your Homes Newcastle 
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Atodiad B – Crynodeb o ymatebion i 
gwestiynau’r ymgynghoriad rhannu data 
gyda landlordiaid cymdeithasol  
 

A. Landlordiaid y Sector Cymdeithasol  
 
C1. Rydym yn rhagweld y gallai landlordiaid cymdeithasol ddarparu ystod o gymorth i 
denantiaid  bregus, pa fath o gymorth y gallech chi fel landlord cymdeithasol ddarparu i’ch 
tenantiaid? 
 
Crynodeb o’r ymateb:   
Mae landlordiaid cymdeithasol yn darparu ystod o gymorth gan gynnwys 
  

 cyngor cyllidebu 

 cyfeirio at gyngor gyda dyled e.e. Cyngor Ar Bopeth 

 uchafu incwm/hawlio budd-dal 

 cyfeirio at wasanaethau cymorth eraill e.e. gwasanaethau cyffuriau ac alcohol 
 
Fodd bynnag, mae’r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF) wedi rhybuddio yn erbyn cymryd 
yn ganiataol y bydd gan landlordiaid cymdeithasol y prif neu’r unig gyfrifoldeb i gefnogi 
tenantiaid.  Maent yn meddwl bod gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, drwy’r asiantaeth 
Canolfan Byd Gwaith, rôl allweddol i sicrhau bod gan tenantiaid bregus fynediad i gymorth 
cyllidebu personol.  Roedd hefyd un farn (gan un ymatebwr) nad oedd y Fframwaith 
Gwasanaethau Cymorth, hyd yma, wedi amlinellu unrhyw gymorth ariannol i gael ei ddarparu 
i Landlordiaid Cymdeithasol neu unrhyw ddarparwyr cyflenwi lleol eraill. 
 
 
C2. Ein bwriad yw galluogi’r Adran Gwaith a Phensiynau i ddarparu gwybodaeth sylfaenol am 
yr hawlydd sy’n anelu at adnabod tenantiaid sy’n gwneud cais am Gredyd Cynhwysol neu 
sy’n derbyn Credyd Cynhwysol.  A fyddai’r wybodaeth hon yn ddigonol i chi i ddarparu 
cymorth i’ch tenant?  
 
Crynodeb o’r ymateb:  
Yn gyffredinol mae landlordiaid cymdeithasol a phreifat yn hapus gyda’r syniad o’r Adran 
Gwaith a Phensiynau yn rhannu gwybodaeth sylfaenol.  Gwybodaeth benodol roedd 
landlordiaid y sector cymdeithasol ei angen ar gyfer yr hawlydd oedd: 
 

 Enw 

 Cyfeiriad 

 Dyddiad talu 

 Faint fydd yn cael ei dalu trwy’r elfen tai  
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Mae landlordiaid y sector cymdeithasol hefyd wedi nodi nifer o feysydd eraill lle mae angen 
rhannu data.  Un maes arbennig ar gyfer rhannu data sy’n aml yn cael ei grybwyll gan 
landlordiaid cymdeithasol yw’r maes Trefniadau Talu Amgen (APA); byddent yn hoffi i’r Adran 
Gwaith a Phensiynau i hysbysebu landlordiaid pan fydd y person ar Drefniadau Talu Amgen.  
Maes arall y mae landlordiaid cymdeithasol wedi nodi eu bod eisiau i wybodaeth gael ei 
rannu yw pan fydd Budd-dal Tai yn dod i ben.  Maes o rannu data y mae’r Ffederasiwn Dai 
Cenedlaethol wedi’i restru, yw ynglŷn â  gwybodaeth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i 
gefnogi eu hachos llys yn erbyn tenantiaid. 
 
 
C3. Beth ydych chi’n meddwl fyddai’r oblygiadau o beidio â chael y wybodaeth y mae’r Adran 
Gwaith a Phensiynau yn cynnig ei gyflenwi o dan y rheoliadau hyn?  
 
Crynodeb o’r ymateb:  
Mae mwyafrif helaeth o'r ymatebion wedi sôn y byddai tenantiaid bregus yn colli allan ar y 
gefnogaeth y gall landlordiaid ei ddarparu os na fydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gallu 
rhannu’r data perthnasol gyda hwy. Yn ystod y flwyddyn gyntaf roedd cymdeithasau a oedd 
yn gweithio gyda Chredyd Cynhwysol yn yr amgylchedd fyw yn teimlo’n rhwystredig am nad 
oeddent yn gallu cefnogi tenantiaid hyd nes bod ôl-ddyledion sylweddol wedi’u cronni a 
ddaeth ar broblem i sylw’r gymdeithas. Roedd yn amhosib i landlordiaid y sector 
cymdeithasol a chymdeithasau tai i gynnig ymyrraeth gynnar i gefnogi tenantiaid gyda’r 
system newydd oni bai bod y tenantiaid yn dod a gofyn am help. 
 
 
C4. Pa bryderon yn eich barn chi gall y tenant gael am eu gwybodaeth yn cael ei rhannu 
gyda chi fel landlord cymdeithasol? 
  
Crynodeb o’r ymateb:  
Nid oedd y rhan fwyaf o grwpiau landlordiaid o’r farn y byddai gan eu tenantiaid unrhyw 
bryderon am eu data yn cael ei rannu, er mwyn iddynt elwa o’r cymorth.  Roedd nifer o 
landlordiaid cymdeithasol hyd yn oed wedi siarad â’u tenantiaid cyn ymateb. Barn y mwyafrif 
oedd na fyddai tenantiaid yn gwrthwynebu i’w data gael ei rannu.  
 
 
B. Landlordiaid y sector breifat  
 
C5. Pa fath o gymorth y byddech yn gallu darparu i’ch tenantiaid os bydd gwybodaeth debyg 
yn cael ei darparu i chi gan yr Adran Gwaith a Phensiynau? 
 
Crynodeb o’r Ymateb:  
Gwnaeth y landlordiaid preifat a ymatebodd i’r ymgynghoriad hi yn glir nad oeddent yn 
darparu unrhyw gymorth a’r rheswm roeddent angen y data oedd i fynd i’r afael â materion yn 
ymwneud ag ôl-dyledion rhent. 
 
 
C6. Pa bryderon yn eich barn chi gall y tenant gael am eu gwybodaeth yn cael ei rannu gyda 
chi fel landlord preifat?  
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Crynodeb o’r Ymateb:  
Roedd landlordiaid preifat o’r farn y gallai darpariaeth o’r fath wybodaeth beryglu eu 
tenantiaeth. Ni fyddai’n briodol (oni bai y cytunir/awdurdodir gan y darpar denant)  i 
ddarparu‘r gwybodaeth cyn bydd  perthynas y landlord/tenant wedi cael ei sefydlu drwy 
lofnodi prydles ac erbyn hynny bydd y tenant wedi’i diogelu  rhag dadfeddiant anheg. 
 
 
C. Cyffredinol (Cymdeithasol a Phreifat) 
 
C7. Mae’r rheoliadau hyn yn caniatáu i landlordiaid cymdeithasol i wneud penderfyniad am y 
defnydd o’r data er mwyn cefnogi eu tenantiaid, a fyddech chi’n meddwl bod hyn yn ddigonol 
i sicrhau’r defnydd cymesur o ddata?  
 
Crynodeb o’r Ymateb:  
Roedd landlordiaid y sector cymdeithasol o’r farn bod Awdurdodau Lleol eisoes yn rhannu 
data hawlwyr, ac felly roedd mesurau diogelu datblygedig eisoes mewn lle.  Nid oedd y rhan 
fwyaf o ymatebwyr o’r farn bod hyn yn broblem. 
 
Mae Sefydliad Siartredig Tai (a rhai elusennau eraill fel Cymorth i Ferched) yn awgrymu y 
dylai'r categori 'landlordiaid cymdeithasol' cael ei ehangu i gynnwys pob "cymdeithas tai" 
anghofrestredig y mae eu gweithgareddau yn gyfan gwbl ac yn unig yn elusennol. 
  
 
Ch. Tenantiaid, cyrff tenantiaid a hawlwyr Credyd Cynhwysol 
 
C8. Oes gennych bryderon ynghylch y defnydd o’ch data personol gan eich landlord?  Beth 
allai’r Adran Gwaith a Phensiynau ei wneud i leddfu’r pryderon hyn? 
 
Crynodeb o’r ymateb:  
Dywedwodd rhai cyrff tenantiaid bod angen mwy o eglurder dros fwriad y defnydd o’r data.  
Hefyd awgrymodd tenantiaid cyhoeddi canllaw ynglŷn â defnydd o ddata, yn egluro sut y 
bydd y data yn cael ei rannu a’i ddefnyddio a sut y byddai hynny’n cael ei diogelu rhag colled 
neu ladrad. 
 
Roedd tenantiaid o’r farn ei fod yn rhesymol nad oedd y cynigion rhannu data yn cynnwys 
landlordiaid preifat, oherwydd roeddent yn meddwl efallai na fyddai landlordiaid preifat yn 
defnyddio’r wybodaeth yn briodol na gyda’r modd i gyfeirio tenantiaid am help.   Gallai 
landlordiaid preifat hefyd defnyddio’r wybodaeth er mwyn lles personol neu i gael gwared â 
thenantiaid sy’n cael Credyd Cynhwysol.  
 
 
C9. Hoffech chi weld mwy o ddefnydd o’r wybodaeth rydych wedi’i darparu, er mwyn sicrhau 
eich bod yn cael y cymorth priodol gan eich landlord?  
 
Crynodeb o’r ymateb:   
Yn gyffredinol nid oedd tenantiaid yn erbyn mwy o ddefnydd o’u data ond gwnaethant son 
bod sicrhau tryloywder yn holl bwysig wrth ddefnyddio data, yn ogystal â’r opsiwn i dynnu’n ôl 
o’r cymorth ychwanegol. 
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Atodiad C –  Rhestr o ymatebwyr i’r 
ymgynghoriad rhannu data gyda darparwyr 
cymorth lleol (yn cynnwys landlordiaid 
cymdeithasol)     
 

Aberdeen City 

Angus Council 

Axiom Housing Association 

Birmingham City Council 

Blackpool Council 

Boston Mayflower 

Bromford Housing 

Bron Afon Community Housing. 

Buckinghamshire County Council  

CCP Community Services 

Centrepoint 

Charter Housing 

Cheshire West & Chester Council 

Chichester District Council 

Citizens Advice Bureaux 

Citizens Advice Bureau Broxtowe 

Citizens Advice Bureau Scotland 

Citizens Advice Bureau Southwark 

City of Stoke-on-trent 

City of York Council 

City West Housing Trust 

Coast and Country Housing 

Colchester Council 

Community Housing Cymru Groups 

Cross Keys Homes 

Cyngor Dinas Caerdydd 

Daventry District Council 

Dudley Council 

Dundee Council 

Dunedin Canmore Group 

Dupe Associates 

East Dunbartonshire Council 

EMH Homes 

Enable Scotland 

 

 

Essex County Council 

Falkirk Council 

Family Mosaic 

Friendship Care and Housing 

Futures Housing Group 

Fylde Borough Council 

Gateshead Council 

Glasgow City Council 

Gravesham Council 

Green Square Group 

Gwalia 

Hanover Housing 

Home Group 

Homeless Link 

HUG (Action for Mental Health) 

Hyde Housing 

Information Commissioner 

Islington Debt Coalition 

Jeanette Miller 

Julie Fuller 

Kirklees Council 

L B Southwark 

L&Q 

LB Lambeth 

Leeds City Council 

Maidstone Borough Council 

medConfidential 

Melville Housing Association 

MHS Homes 

Milton Keynes Council 

Money Advice Service 

Ms S Westlake 

Mydex 

Natasha Fearon 

National Housing Federation 

Newcastle City Council 
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North Ayrshire Council 

North Lincolnshire Homes 

NPT Homes 

Orwell housing 

Oxford City Council 

Papworth Trust 

Parkinson's UK 

Peabody 

Places for People 

Plus Dane Group 

Poole Housing Partnership 

Portsmouth CAB 

Portsmouth City Council 

Progress Housing Group 

Renfrewshire Council 

Riverside Group 

Rochdale Borough Council 

Scottish Council for Voluntary 

Organisations 

Scottish Federation of Housing 

Associations 

Shropshire Council 

South Lanarkshire Council 

Stirling Council  

Stockport Metropolitan Borough Council 

Sunderland City Council 

Tenantiaid Cymru / Welsh Tenants 

The Highland Council 

Thirteen Group 

Thrive Homes Watford 

Town and Country Housing 

Two Castles Housing Association 

Veterans UK 

Wakefield and District Housing 

Wales Cooperative Centre 

Waterloo Housing Group 

West Lincolnshire US dl trial 

West Mercia Housing 

Westminster City Council 

Wheatley Group 

Wychavon Council 

YMCA 

Your Homes Newcastle 

Your Own Place 
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Atodiad Ch – Crynodeb o ymatebion i 
gwestiynau’r ymgynghoriad rhannu data 
gyda darparwyr cymorth lleol (yn cynnwys 
landlordiaid cymdeithasol)   
 

A. Darparwyr Gwasanaethau Cymorth Lleol 
 
C1. Rydym yn rhagweld y gallai’r Ganolfan Byd Gwaith, awdurdodau lleol, canolfannau 
cyngor ar bopeth, undebau credyd, landlordiaid cymdeithasol ac elusennau cofrestredig 
perthnasol ddarparu ystod o gymorth i hawlwyr bregus. Pa fath o gymorth y gallech chi fel 
darparwr gwasanaethau lleol ddarparu i'ch hawlwyr? 
  
Crynodeb o’r Ymateb:  
Roedd ystod eang o gefnogaeth gyfannol, cydgysylltiedig yn cael ei gynnig gan ymatebwyr 
yn cynnwys y tair elfen Cymorth Cynhwysol allweddol  o frysbennu, cynhwysiant ariannol a 
chynhwysiant digidol.  
 
Mae enghreifftiau o ddarpariaeth bresennol a rhai a awgrymwyd yn cynnwys: 

 Defnydd o wasanaethau arbenigol ‘mewnol,’ a chymorth un i un, wyneb yn wyneb i  
fynd i’r afael ag anghenion penodol – cynnig ymweliadau yn  y cartref ble bo angen; 

 Cyngor ac arweiniad uniongyrchol gan staff wedi’u hyfforddi, er enghraifft, swyddogion 
cyswllt dyled; 

 Cyngor ymarferol fel cyngor ar ynni yn y cartref, byw’n iach, uchafu incwm a gwella 
rhagolygon; 

 Hybu ystod o atebion hunangymorth sy’n berthnasol i reoli arian drwy drydydd parti yn 
y gymuned; 

 Gweithio gyda phartneriaid y sector cyngor ar ailgynllunio’r gwasanaethau cyngor sy’n 
ymateb i anghenion cymunedau; 

 Ymyrraeth ragweithiol a chynnar i adnabod problemau posib/ysgogiadau cyn y maent 
yn dod yn broblemau;  

 Darpariaeth ‘lolfeydd digidol’ sy’n cael eu gweithredu gan wirfoddolwyr sy’n gweithio 
fel pencampwyr digidol ac yn darparu cymorth i helpu pobl i gysylltu a datblygu eu 
sgiliau ar-lein; a 

 Defnydd o gymorth ‘hyblyg’ a chyflwyno hybiau wifi cymunedol ble mae  partneriaid y 
trydydd sector wedi cydleoli.  

 
 
C2. Ein bwriad yw galluogi partion i ddarparu gwybodaeth am yr hawlydd sy'n anelu at 
adnabod hawlwyr sydd yn cael Credyd Cynhwysol. A fyddai’r wybodaeth a restrir yn y 
ddogfen ymgynghori hon yn ddigonol i chi ddarparu cymorth i'r hawlydd? Os na, pa 
wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnoch? 
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Crynodeb o’r ymateb:  
Roedd ystod o ymatebion gan awdurdodau lleol, landlordiaid cymdeithasol, elusennau, a 
chyrff cyhoeddus eraill, megis Cyngor ar Bopeth. Cytunodd y mwyafrif o ymatebwyr bod y 
wybodaeth a restrir yn ddigonol, ond mynegodd nifer o ymatebwyr gefnogaeth am rannu data 
ehangach. 
 
Ymhlith y darnau o wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani, roedd rhai awgrymiadau 
cyffredin: 
 

 Swm a dalwyd (yn cynnwys dadansoddiad a didyniadau) 

 Ymrwymiad Hawlydd 

 Dyddiadau taliadau a sancsiynau 

 Rhwymedigaethau rhentu ac ariannol – amcangyfrifon costau tai, taliad uniongyrchol o 
Fudd-dal Tai, lefel dyled 

 Cap ar Fudd-daliadau 

 Taliadau/budd-daliadau eraill – e.e cymhorthdal ystafell sbâr, Taliad Tai Dewisol 
(DHP) 

 Manylion cyswllt gweithiwr cymdeithasol/allweddol 

 Dewisiadau cleient ar gyfer cysylltu/ymgysylltu 

 Trefniadau Talu Amgen 

 Cyfeiriadau blaenorol 

 Rhif cyfeirnod cais 
 
Roedd awgrymiadau eraill yn cynnwys: defnyddio categoriau safonol/caeedig ar gyfer data 
(yn hytrach na chwestiynau agored), neilltuo cysylltiadau allweddol ar gyfer pob sefydliad a 
darparu mynediad i ddogfennau wedi’u sganio. 
 
Awgrymwyd hefyd y dylai’r Adran Gwaith a Phensiynau ystyried sut y bydd rhannu data ar 
‘sail achos wrth achos’ yn cael ei weithredu’n ymarferol, gan fod pobl yn aml yn ansicr sut i 
wneud penderfyniad digonol.  Yn yr un modd, anogwyd yr Adran Gwaith a Phensiynau i 
ystyried y posibilrwydd o wahanol lefelau o ganiatâd yn dibynnu ar amgylchiadau. 
 
 
C3. Beth ydych chi'n meddwl fyddai’r oblygiadau o beidio â chael y wybodaeth a restrir rydym 
yn cynnig i rannu o dan y rheoliadau hyn? 

 
Crynodeb o’r ymateb:  
Canolbwyntwyd y mwyafrif o ymatebion ar dri phrif pwnc: 
 

 Y risg i hawlwyr os nad yw rhannu data yn bosibl, ble gall hawlwyr sydd heb gymorth 

addas fynd i ddyled, rhoi eu cartref mewn perygl, neu fethu cael mynediad i gymorth ar 

gyfer anghenion arbennig. Pwysleisiodd llawer o ymatebwyr yr effaith sylweddol y 

byddai hyn yn ei gael ar hawlwyr bregus;  

 Cydnabyddodd cyfran fawr o ymatebwyr hefyd y dylai rhannu data wella 

effeithiolrwydd i sefydliadau a lleihau dyblygiad rhyngddynt, gwella profiad yr hawlydd i 

gael mynediad i gymorth, wrth lleihau costau ar gyfer darparwyr; a 
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 Roedd nifer o ymatebwyr yn gefnogol i rannu data gan ei fod yn galluogi ymagwedd 

ragweithiol i gefnogi hawlwyr, lle gellir rhoi ymyriadau mewn lle i atal cynnydd mewn 

problemau megis ôl-ddyledion neu sancsiynau. 

  

Cododd landlordiaid cymdeithasol bryderon am yr effaith bosibl ar eu hincwm a’u gallu i 
ddarparu gwasanaethau os na fyddai hyn yn digwydd.   Hefyd rhanodd asiantaethau cyngor 
bryderon y byddai’n anodd asesu lefel y cymorth sydd ei angen, neu gyfeirio hawlwyr i’r 
darparwr cymorth cywir.  
 
Awgrymodd rhai ymatebwyr yr angen am fwy o eglurder wrth fireinio’r broses rhannu data, o 
ran sut y ceir mynediad i’r wybodaeth, a hefyd o gwmpas symleiddio’r broses brysbennu.  
 
 
C4. Pa bryderon yn eich barn chi gall yr hawlydd gael am eu gwybodaeth yn cael ei rhannu 
gan yr Adran Gwaith a Phensiynau a’r darparwr gwasanaeth cymorth lleol? 
 
Crynodeb o’r Ymateb:   
Mae’r mwyafrif o ymatebion, yn cynnwys sawl darparwr tai, yn rhagweld dim problem gyda 
rhannu data gan y byddant yn parhau i fod yn rhwymedig i ddeddfau  diogelu data, ac maent 
eisoes yn delio â nifer helaeth o ddata personol y mae hawlwyr yn ddigon bodlon i’w rhannu.  
Mae’r rhan fwyaf yn adnabod pryderon ynghylch preifatrwydd, diogelwch a chamddefnydd o 
ddata, ond yn cydnabod bod y manteision o rannu data i gefnogi hawlwyr bregus yn fwy 
pwysig.  
 
Mae rhai ymatebion yn codi pryderon bod hawlwyr yn amharod i ddatgelu gwybodaeth 
benodol rhag ofn ôl-effeithiau a all ddigwydd, neu oherwydd amgylchiadau personol anodd.  
Rhaid gwneud ymdrech i sicrhau na chosbir hawlwyr sy’n gwrthwynebu.  
 
Mae llawer o ymatebion yn pwysleisio’r pwysigrwydd o esbonio’r rheswm a’r dull o rannu 
data yn glir, gan sicrhau bod hawlwyr yn deall pa ganiatâd y maent yn ei roi i gadw eu ffydd, 
a phwysleisio’r manteision o rannu data.    
 
 
B. Cyffredinol 
 
C5. Byddai'r rheoliadau hyn yn caniatáu i’r Ganolfan Byd Gwaith, awdurdodau lleol, cyngor ar 
bopeth, undebau credyd,  landlordiaid cymdeithasol ac elusennau cofrestredig perthnasol i 
wneud penderfyniadau am y defnydd o ddata er mwyn cefnogi hawlwyr Credyd Cynhwysol. A 
fyddech chi'n meddwl bod hyn yn ddigonol i sicrhau'r defnydd cymesur o ddata? Os nad felly, 
pa ddiogelwch ychwanegol, yn eich barn chi, sydd angen ei roi ar waith i sicrhau 
cymesuredd? 
 
Crynodeb o’r ymateb:  
Roedd y rhan helaeth o ymatebwyr yn teimlo fod y rheoliadau, mewn cyd-gysylltiad â’r 
ddeddf diogelu data, yn ddigon ddigonol fel yr oeddent i sicrhau defnydd cymesur o ddata.  
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Dywedodd nifer o ymatebwyr: 

 Dylai pob partneriaeth Cymorth Cynhwysol gael arweiniad a phrotocolau clir mewn lle, 
wedi‘i cefnogi gan gytundeb rhwng yr holl bartion i sicrhau diogelwch, cymesuredd a 
defnydd priodol o wybodaeth; 

 Dylai arweiniad ynghylch, ac ymlyniad o gwmpas, storio diogel, prosesu a 
throsglwyddo data fod mewn lle; 

 Dylai hyfforddiant diogelwch rheolaidd a phenodol fod yn orfodol ar gyfer yr holl staff 
sy’n ymwneud â rhannu data; 

 Bydd gweithio’n agos mewn partneriaeth yn allweddol i rannu data effeithiol; 

 Dylai fod monitro mewn lle i sicrhau safonau uchel a chydymffurfiaeth gyda rhannu 
data, ynghyd â phroses helaethiad clir, cosbau ac iawndal ar gyfer yr hawlydd pan 
fydd diogelu data wedi cael ei dorri; 

 
Roedd hefyd galw am fwy o fuddsoddiad mewn gwasanaethau digidol ac i ddatblygu  system 
gyffredinol i alluogi rhannu gwybodaeth a chefnogi’r broses rhannu data.  
 
Croesawyd y cyfle i wrthwynebu i rannu gwybodaeth gan rai fel dangosydd o gymesuredd. 
   
 
C6. Oes gennych bryderon ynghylch y defnydd o’ch data personol gan y Ganolfan Byd 
Gwaith, awdurdodau lleol, cyngor ar bopeth, undebau credyd, landlordiaid cymdeithasol ac 
elusennau cofrestredig perthnasol? Beth allai’r Adran Gwaith a Phensiynau ei wneud i 
leddfu’r pryderon hynny? 

Crynodeb o’r ymateb:  
Dim ond nifer cyfyngedig o ymatebion ddaeth i law mewn ymateb i’r cwestiwn hwn ond roedd 
y rhai a derbyniwyd wedi canolbwyntio ar yr angen i sicrhau na fydd cyfrinachedd hawlydd yn 
cael ei gyfaddawdu; bod hawlwyr yn cael eu hysbysu am y rhannu gwybodaeth a gynigir ac 
yn cael y cyfle i wrthwynebu; a ni fydd yr hawlwyr yn cael eu cosbi am wrthwynebu.  
 
Awgrymodd ymatebwyr y byddai’n ddefnyddiol i gael cyfathrebu positif mewn lle, yn enwedig 
ar gyfer grwpiau o bobl bregus, a fydd yn egluro bod rhannu data ar gyfer eu diogelwch eu 
hunain ac y byddai’n gymesur.   
 

 
C7. Hoffech chi weld mwy o ddefnydd o'r wybodaeth rydych wedi'i darparu, er mwyn sicrhau 
eich bod yn cael y cymorth priodol gan y Ganolfan Byd Gwaith, awdurdodau lleol, cyngor ar 
bopeth, undebau credyd, landlordiaid cymdeithasol ac elusennau cofrestredig perthnasol? 

Crynodeb o’r ymateb:  
Canolbwyntwyd yr ymatebion i’r cwestiwn hwn ar yr angen i sicrhau pan fydd goddrychiaeth 
potensial yn dod i’r cwestiwn, er enghraifft, o gwmpas asesiad o safon sgiliau digidol neu 
gyllidebu personol, bydd hunanasesiad yr hawlydd o’u galluoedd yn cael ei ystyried yn 
gyfartal o leiaf yn ystod y broses brysbennu.  
 
Hefyd gofynnodd hawlwyr am sicrwydd pan fydd cytundeb wedi cael ei rhoi i rannu 
gwybodaeth, y bydd y sawl sy’n cadw’r wybodaeth wedi cael eu hyfforddi sut i’w defnyddio 
heb ragfarn neu ragdybiaethau.  
 


