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Cyflwyniad
1

Ar 30 Mehefin 2022, cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru (Archwilydd
Cyffredinol) ddrafft ymgynghori o raglen waith y Fenter Twyll Genedlaethol (y Fenter)
2022-23 i Gymru a manylebau data drafft i gefnogi'r rhaglen waith. Mae'r ddogfen hon
yn nodi'r rhaglen waith derfynol a manylebau data.

Cefndir
2

Mae'r Fenter yn ymarfer paru data ledled y DU sy'n helpu i ganfod ac atal twyll. Fe'i
cynhelir yng Nghymru gan yr Archwilydd Cyffredinol o dan ei bwerau paru data
statudol a nodir yn Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf
2004).

3

Mae'r Fenter wedi'i chynllunio i helpu cyrff cyhoeddus i feithrin eu gallu i ganfod twyll
drwy baru data ar lefel genedlaethol. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn cydweithio â
Swyddfa Cabinet y DU, Audit Scotland a Swyddfa Archwilio Gogledd Iwerddon i
gynnal y Fenter fel ymarfer ledled y DU.

4

Mae twyll yn drosedd amrywiol sy'n esblygu, ac mae ei graddfa'n parhau i gynyddu
wrth i ardaloedd twyll newydd a mecanweithiau mwy soffistigedig i gyflawni twyll gael
eu ceisio.

5

Twyll yw'r drosedd fwyaf cyffredin yn y DU, sy'n cyfrif am tua 40% o'r holl droseddau1.
Mae data'n dangos bod lefelau twyll yn cynyddu. Mae'r data diweddaraf o Arolwg
Troseddu Cymru a Lloegr yn dangos bod 5.1 miliwn o achosion o dwyll wedi'u cofnodi
yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Medi 2021, cynnydd o 36% o'i gymharu â'r
flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Medi 2019. Yn y sector cyhoeddus, amcangyfrifir bod
twyll yn costio rhwng £29 biliwn a £52 biliwn y flwyddyn. Gall twyll yn erbyn y sector
cyhoeddus beryglu gwasanaethau cyhoeddus a niweidio ymddiriedaeth mewn
llywodraeth. Mae dod o hyd i ffyrdd o helpu i ddiogelu arian cyhoeddus drwy raglenni
atal a chanfod twyll fel y Fenter yn bwysig ar gyfer diogelu gwasanaethau cyhoeddus
hanfodol. 2

6

Yn ddiweddar, arweiniodd yr ymateb brys i bandemig COVID-19 at gynnydd sylweddol
yng nghyllid y llywodraeth i gefnogi unigolion a'r economi drwy gyfnod ansicr a heriol.
Mae'r angen i sefydlu gwrthgynigion cyflym ac effeithiol i leihau colledion twyll yn
amlygu ymhellach bwysigrwydd offer fel y Fenter i ddiogelu arian cyhoeddus.

7

Mae arbedion cronnol a ganfuwyd ac a ataliwyd a nodwyd o baru data'r Fenter ers
1996 bellach yn fwy na £2 biliwn ledled y DU a £49.4 miliwn yng Nghymru.

1

Ffynhonnell: Troseddau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghymru a Lloegr yn dod i ben
ym mis Medi 2021
2
Ffynhonnell: Bwletin Tirwedd Twyll 2019-20
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Fframwaith statudol
8

9

O dan y darpariaethau yn Rhan 3A o Ddeddf 2004, mae'r Archwilydd Cyffredinol:
•

caiff gynnal ymarferion paru data, er mwyn cynorthwyo i atal a chanfod twyll yng
Nghymru neu mewn perthynas â Chymru;

•

ei gwneud yn ofynnol i lywodraeth leol, (gan gynnwys comisiynwyr yr heddlu a
throseddu, prif gwnstabliaid yr heddlu ac awdurdodau tân ac achub) a chyrff y
GIG yng Nghymru ddarparu data ar gyfer ymarferion paru data; a

•

gall dderbyn cyflwyniadau data ar sail wirfoddol gan gyrff ar wahân i lywodraeth
leol a chyrff y GIG.

Mae'r ddeddfwriaeth hefyd yn rhoi pŵer i Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd ar
gyrff sy'n cymryd rhan yn y Fenter. Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi penderfynu
peidio ag arfer y pŵer hwn acyn hytrach mae'r incwm y mae Swyddfa Archwilio Cymru
yn ei gael gan Gronfa Gyfunol Cymru yn cwmpasu'r pŵer hwn.

Rhaglen waith
10

Adolygwyd rhaglen waith flaenorol y Fenter mewn ymgynghoriad â Swyddfa'r Cabinet,
Audit Scotland a Swyddfa Archwilio Gogledd Iwerddon, a’r Archwilydd Cyffredinol.
Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi penderfynu gwneud y newidiadau canlynol i setiau
data sydd eu hangen i gael eu cyflwyno i’r Fenter gan awdurdodau lleol Cymru (nid
oes unrhyw newidiadau wedi'u gwneud ar gyfer cyrff GIG Cymru):
•

dileu setiau data gofal cymdeithasol o'r rhestr o ofynion data gorfodol ar gyfer
prif ymarfer Menter Twyll Genedlaethol 2022-23; a

•

pharhau i orfodi setiau data, lle bo'n briodol, sy'n berthnasol i raglen rhyddhad
grant COVID-19.

Newidiadau i setiau data gorfodol
Data gofal cymdeithasol
11

Mae setiau data sy'n targedu twyll, camgymeriadau a gordaliadau yn y sector gofal
cymdeithasol wedi bod yn gyflwyniadau gorfodol gan y Fenter i awdurdodau lleol yng
Nghymru ers sawl blwyddyn. Mae'r setiau data hyn yn cynnwys data cartrefi gofal
preswyl, a gynhwyswyd yn rhaglen waith y Fenter yn 2004, ac yna data cyllideb
personol yn 2014. Mae'r setiau data hyn wedi'u paru â data person sydd wedi marw i
nodi achosion lle gallai'r awdurdod lleol fod wedi parhau i dalu ar ôl marwolaeth. Mae
data cyllideb personol hefyd yn cael ei baru rhwng awdurdodau lleol i nodi taliadau
dyblyg ar draws un neu fwy o gynghorau.

12

Mae paru data gofal cymdeithasol wedi arwain at dros £25 miliwn o arbedion i
awdurdodau lleol ledled y DU yn y cyfnod hwn. Yn ymarfer Menter Twyll Genedlaethol
2020-21, gohiriwyd casglu setiau data gofal cymdeithasol i werthuso effaith
newidiadau a wnaed i Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006, a oedd yn
ailddosbarthu'r math hwn o ddata fel 'data cleifion'.
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13

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi dod i'r casgliad, er bod y Fenter yn gallu paru data
cleifion ar sail orfodol, mai dim ond i gorff GIG perthnasol y gall ddatgelu canlyniadau
paru data. Gan nad yw awdurdodau lleol yn gyrff perthnasol y GIG fel y'u diffinnir yn
Adran 64D o Ddeddf 2004, nid yw'r ddeddfwriaeth yn caniatáu rhyddhau unrhyw
ddata gofal cymdeithasol sy'n cyfateb i awdurdodau lleol.

14

Mae cyfranogwyr y Fenter wedi dweud wrthym fod paru data gofal cymdeithasol yn
wybodaeth werthfawr i helpu i liniaru'r risg o dwyll a gordaliadau i ddarparwyr cartrefi
gofal ac unigolion sy'n derbyn cyllideb bersonol. Felly, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn
gweithio'n agos gyda Swyddfa'r Cabinet i archwilio atebion amgen i ddatrys y sefyllfa
hon. Mae'r rhain yn cynnwys:

15

•

opsiynau paru data gwirfoddol sy'n annibynnol ar raglen waith graidd y Fenter,
gan ddefnyddio pwerau paru data amgen fel Deddf yr Economi Ddigidol 2017
neu bwerau statudol awdurdodau lleol eu hunain; a

•

gweithio i sicrhau newid deddfwriaetholi'r cyfyngiadau ar ddefnyddio data
cleifion o fewn Deddf 2004.

Yn absenoldeb pŵer cyfreithiol cyfredol i ddatgelu paru data gofal cymdeithasol yn y
Fenter ag awdurdodau lleol, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi penderfynu dileu data
cartrefi gofal preswyl a chyllidebau personol o raglen waith Menter Twyll Genedlaethol
2022-23. Gellir ailgyflwyno'r setiau data hyn mewn rhaglenni gwaith yn y dyfodol os
canfyddir datrysiad priodol.

Data taliadau COVID-19
16

Fel rhan o ymateb brys COVID-19 Llywodraeth Cymru, cyflwynwyd camau sylweddol i
helpu i leddfu pwysau cymdeithasol ac economaidd o bandemig y coronafeirws.
Roedd hyn yn cynnwys cyllid i gefnogi unigolion a busnesau drwy ddarparu grantiau a
thaliadau, a weinyddir yn rhannol gan awdurdodau lleol.

17

Er mwyn helpu i ddarparu ymateb gwrth-dwyll i'r mesurau hyn, estynnodd rhaglen
waith Menter Twyll Genedlaethol 2020-21 y gofynion data gorfodol i awdurdodau lleol
gynnwys data cyllid grant COVID-19. Yn ystod ymarfer Menter Twyll Genedlaethol
2020-21, mae'r data hwn wedi cael ei ddefnyddio, ac mae'n parhau i gael ei
ddefnyddio, fel rhan o gynllun peilot paru data cenedlaethol i nodi unigolion a
busnesau sydd wedi derbyn grantiau a thaliadau COVID-19 nad oedd ganddynt hawl
i'w cael.

18

Hyd yma, mae paru data'r Fenter wedi nodi gordaliadau ar draws dau gynllun grant
COVID-19 yn ystod ymarfer Menter Twyll Genedlaethol 2020-21:

19

•

cronfa grantiau busnesau bach;

•

cronfa grant manwerthu, lletygarwch a hamdden.

Roedd y peilot hefyd yn cyfateb i ddata derbynwyr grantiau i wylio data rhestrau ac
yna'n rhoi canlyniadau i'r Rhwydwaith Gwrth-dwyll Cenedlaethol (NAFN) i'w adolygu.
Tynnodd adolygiad NAFN sylw at fewnwelediadau newydd ynghylch twyll dynwared,
ac maent bellach yn gweithio gydag awdurdodau lleol i helpu i ymchwilio i gemau a
allai fod yn dwyllodrus.
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20

Ar draws y DU mae gordaliadau a nodwyd drwy'r gwaith hwn yn £5.4 miliwn ar hyn o
bryd ac mae arbedion parhaus yn dal i gael eu cyflawni.

21

Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol a
Llywodraeth Cymru i ddeall unrhyw fanteision pellach y gall y Fenter eu cynnig o
ymgymryd â pharu data ychwanegol ar grantiau COVID-19. Er mwyn sicrhau y gallwn
weithredu pan fo angen, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi penderfynu cynnwys data
derbynyddion grant COVID-19 yn rhaglen waith Menter Twyll Genedlaethol 2022-23;
Os yw o'r farn ei bod yn briodol gofyn am y data hwn, byddwn yn cyfleu'r gofynion
data a'r amserlen i awdurdodau lleol pan fo angen.

Setiau data presennol
22

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi adolygu cynnwys setiau data gorfodol presennol yn
rhaglen waith y Fenter drwy edrych ar y manteision sy'n deillio o'n paru data. Ein nod
yw sicrhau bod y data a gasglwn ac sy'n cyfateb iddo o fudd i gyfranogwyr ac yn
gymesur o dan ddeddfwriaeth diogelu data i haeddu ei gynnwys yn yr ymarfer.

23

Canfu'r adolygiad fod y setiau data presennol yn parhau i ddangos arbedion ariannol
sylweddol. Felly, ac eithrio setiau data gofal cymdeithasol fel y'u nodir ym
mharagraffau 11 i 15, mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi penderfynu cadw'r holl
setiau data presennol ar gyfer ymarfer Menter Twyll Genedlaethol 2022-23.

24

Mae'r setiau data ar gyfer Menter Twyll Genedlaethol 2022-23 wedi'u nodi yn Nhabl 1.
Mae Atodiad 1 y ddogfen hon yn rhestri'r manylebau data terfynol ar gyfer y setiau
data a nodir yn Nhabl 1.

Tabl 1: rhaglen waith Menter Twyll Genedlaethol 2022-23 – setiau data yn ôl math o
gorff sy'n cymryd rhan

Math o sefydliad

Set Ddata Orfodol

Awdurdod lleol
unedol

•
•

•
•
•

•
•
•

Tai – tenantiaid a rhestr aros
Trwyddedau gyrwyr tacsi (gellir cyflwyno data trwydded
masnachwyr alcohol a marchnad personol ar sail
wirfoddol)
Cyflogres
Pensiynau
Trafnidiaeth: parcio i breswylwyr a bathodynnau glas
(data bathodyn glas i'w gyflenwi gan Wasanaeth Digidol y
Bathodyn Glas) a thocynnau a thrwyddedau teithio
rhatach
Hanes talu credydwyr masnach a data sefydlog
credydwyr masnach
Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor
Treth y cyngor (cyflwyniad blynyddol)
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Math o sefydliad

Set Ddata Orfodol
•
•
•
•

Cofrestr etholiadol (cyflwyniad blynyddol)
Data taliadau COVID-19 (pe bai'r Archwilydd Cyffredinol
o'r farn ei bod yn briodol gofyn am y data hwn)
Budd-daliadau tai (a gyflenwir gan yr Adran Gwaith a
Phensiynau)
Myfyrwyr sy'n gymwys i gael benthyciad (i'w gyflenwi gan
SLC)

•
•
•

Cyflogres
Pensiynau
Hanes taliadau a data sefydlog credydwyr masnach

Corff y GIG

•
•
•

Cyflogres
Pensiynau
Hanes taliadau a data sefydlog credydwyr masnach

Cyfranogwyr
gwirfoddol
e.e.:
Cyrff a Noddir gan
Lywodraeth Cymru
Prifysgolion Cymru
Archwilio Cymru

Gall gyflwyno:

Corff yr heddlu
Awdurdod tân ac
achub

•
•
•

Cyflogres
Pensiynau
Hanes taliadau a data sefydlog credydwyr masnach
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Atodiad 1

Manylebau data
Newidiadau a gyflwynwyd ar gyfer ymarfer 2022 i 2023
Tenantiaid Tai

Dim newid.

Rhestrau Aros am Dai

Dim newid.

Trwyddedau gyrwyr tacsi

Dim newid

Cyflogres

Dim newid.

Pensiynau

Dim newid

Cardiau a Thrwyddedau Trafnidiaeth

Ar gyfer bathodynnau glas ychwanegwyd
maes ddewisol ar gyfer rhif cofrestru cerbyd.

Trade creditors history

Dim newid

Masnach cailddarlledwyr yn lliwhaul

Dim newid

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Dim newid.

Y Dreth Gyngor

Dim newid.

Cofrestr Etholiadol

Dim newid.

Data derbynwyr grantiau COVID-19

Dim ond os bydd rhagor o waith paru data yn
cael ei wneud yn y maes hwn y darperir
manyleb.
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* Darparwyd manylebau ar gyfer Cyllidebau Personol a data Preswylwyr Cartrefi Gofal â Chymorth Preifat, ond dim
ond os nodir ateb i'r mater deddfwriaethol a nodir ym mharagraffau 11 i 15 y gofynnir am y setiau data hyn.

Tenantiaid tai
Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y. cynnwys pob enw maes.

•

Dim ond drwy'r cyfleuster Uwchlwytho Ffeiliau Data (DFU) y dylid cyflwyno data. Dyma'r
unig ddull derbyniol o gyflenwi data. Os defnyddir dull cyflwyno arall, ein polisi yw
hysbysu'r Uwch Swyddog Cyfrifol/Cyfarwyddwr Cyllid bod data wedi'i beryglu'n
ddiangen.

•

Dim ond mewn perthynas ag eiddo preswyl y dylid darparu data. Peidiwch â chyflwyno
data ar gyfer garejys, siediau ac ati.

•

Dylid darparu data ar gyfer yr holl denantiaid a enwir h.y. tenantiaid a enwir gyntaf, cyddenantiaid neu denantiaid eraill. Peidiwch â darparu data ar gyfer dibynyddion.

•

Er mwyn sicrhau bod y data a gyflwynir gan ddefnyddio'r cyfleuster DFU mor syml â
phosibl, dylid lanlwytho data mewn dwy ffeil ar wahân:
‒

tenantiaid presennol a enwir gan gynnwys y rhai lle mae pryniant hawl i brynu
ar y gweill; a

‒

cyn-denantiaid a gwblhaodd gais hawl i brynu rhwng 1 Ebrill 2019 a'r dyddiad
echdynnu (30 Medi 2022), neu o leiaf 1 Ebrill 2022 hyd yma.

Tenantiaid presennol
Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Baner statws
tenantiaid

Nod

Rhowch faner i ddangos lle mae'r tenant wedi'i enwi'n
denant neu'n denant am y tro cyntaf. 'F' ar gyfer y
tenant cyntaf a enwir neu'r cyd-denant 'O' ar gyfer 2il,
3ydd, ac ati a enwir.

Cyfenw

Nod

Rhagenw(au)

Nod

Enw(au) canol
neu

Nod

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal unrhyw enw(au)
canol neu gychwynnol(au). Gallwch ddarparu hyn
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Enw’r maes

Fformat y
data

gychwynnol(au)
canol

Sylwadau

mewn cae(au) canol ar wahân neu gae(au) cychwynnol
canol neu yn y gell Forename(au) os yw'n well
gennych.

Cyfeiriad 1

Nod

Cyfeiriad 2

Nod

Cyfeiriad 3

Nod

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Rhif ffôn cartref

Nod

Rhif ffôn symudol

Nod

Cyfeiriad e-bost

Nod

Dyddiad geni

Dyddiad

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Pan fo'r cyfeiriad yn gyfeiriad parhaol.

Os caiff y maes hwn ei gipio.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Nifer sy'n byw'n
barhaol yn y
cyfeiriad

Rhifol

Cyfeirnod
tenant/cyfrif

Nod

Mae hyn yn adnabod y person yn unigryw.

Cyfeirnod budddal tai

Nod

Dylech gynnwys y cyfeirnod budd-dal tai os yw'n
berthnasol.

Baner yr hawl i
brynu

Nod

Rhowch 'I' yn y maes hwn i nodi lle mae pryniant ar y
gweill (tenant presennol) o dan yr Hawl i brynu.

Cam ymgeisio
hawl i brynu

Rhifol

Rhifol mewnosoder cam 1 i 11 yn unol â chanllawiau'r
Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol ar gamau cais
yr Hawl i Brynu (gall systemau lleol amrywio).

Dyddiad
dechrau'r
denantiaeth

Dyddiad

Dyddiad gorffen
tenantiaeth

Dyddiad

Sylwadau

Wedi'i gynnwys fel gwiriad annibynnol mai dim ond
tenantiaid presennol sydd wedi'u cynnwys.
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Cyn-denantiaid sydd wedi prynu gan ddefnyddio'r hawl i brynu
Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Baner statws
tenantiaid

Nod

Rhowch faner i ddangos ai'r tenant a enwir yn gyntaf
neu denant arall yw'r tenant. ‘F' ar gyfer y tenant a
enwir yn gyntaf neu gyd-denant, 'O' ar gyfer y tenant a
enwir yn 2il, yn 3ydd ac ati.

Cyfenw

Nod

Rhagenw(au)

Nod

Enw(au) canol
neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Gofalwch eich bod yn cipio unrhyw enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf unrhyw enw(au) canol.
Gallwch ddarparu hwn mewn maes enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf enw(au) canol, neu yn y
maes enw(au) cyntaf os yw'n well gennych.

Cyfeiriad 1

Nod

Pan fo'r cyfeiriad yn gyfeiriad parhaol.

Cyfeiriad 2

Nod

Cyfeiriad 3

Nod

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Rhif ffôn cartref

Nod

Os caiff y maes hwn ei gipio. Awdurdodau Lleol yn
unig.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Rhif ffôn symudol

Nod

Cyfeiriad e-bost

Nod

Dyddiad geni

Dyddiad

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Cyfeirnod
tenant/cyfrif

Nod

Mae hyn yn adnabod y person yn unigryw.

Cyfeirnod budddal tai

Nod

Dylech gynnwys y cyfeirnod budd-dal tai os yw'n
berthnasol.

Baner yr hawl i
brynu

Nod

Rhowch 'C', lle mae'r hawl i brynu wedi'i gwblhau (cyndenant).

Cam ymgeisio
hawl i brynu

Rhifol

Rhowch gam 1 i 11 yn unol â chanllawiau'r Adran
Cymunedau a Llywodraeth Leol on camau cais i'r Hawl
i Brynu (gall systemau lleol amrywio).

Dyddiad gorffen
tenantiaeth

Dyddiad

Wedi'i gynnwys fel gwiriad annibynnol mai dim ond cyndenantiaid sydd wedi'u cynnwys.

Dyddiad
cwblhau'r hawl i
brynu

Dyddiad

Swm y disgownt
Hawl i Brynu a
ddyfarnwyd

Rhifol

Sylwadau
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Rhestr aros am dai
Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y. cynnwys pob enw maes

•

Dim ond mewn perthynas ag eiddo preswyl y dylid darparu data. Peidiwch â chyflwyno
data ar gyfer garejys, siediau ac ati.

•

Dylid darparu data ar gyfer pob ymgeisydd a enwir sydd naill ai'n gwneud cais neu'n
gymwys i wneud cais am eiddo gan y barnwyd eu bod yn flaenoriaeth uwch. Bydd hyn
yn golygu eich bod yn derbyn y gemau sy'n ymwneud â'r unigolion risg uchel hyn.

Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Cyfeirnod rhestr
aros

Nod

Mae hyn yn nodi'r person neu'r cais yn unigryw os oes
mwy nag un ymgeisydd a enwir.

Cyfenw

Nod

Rhagenw(au)

Nod

Cyfeiriad 1

Nod

Cyfeiriad 2

Nod

Cyfeiriad 3

Nod

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Dyddiad geni

Dyddiad

Darparu os yw'n cael ei gynnal.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Darparu os yw'n cael ei gynnal.

Cyfeirnod budddal tai

Nod

Dylech gynnwys y cyfeirnod budd-dal tai os yw'n
berthnasol

Dyddiad
dechrau'r cais

Dyddiad

Dyddiad gwneud y cais

Dyddiad gorffen y
cais

Dyddiad

Wedi'i gynnwys fel gwiriad annibynnol mai dim ond
ymgeiswyr rhestrau aros cyfredol sydd wedi'u cynnwys.
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Trwydded Gyrrwr Tacsi
Nid yw masnachwr y farchnad a thrwydded bersonol ar gyfer cyflenwi data alcohol
bellach yn setiau data gorfodol. Fodd bynnag, gellir darparu'r setiau data hyn yn
wirfoddol drwy Recheck, FraudHub neu AppCheck. Cysylltwch â Thîm y Fenter ar
gyfer y fanyleb data.

Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y. cynnwys pob enw maes a restrir
isod.

•

Dim ond ar gyfer cwrrent Taxi, Private Hire a Hackney Carriage deiliad trwydded yn unig
y dylid darparu data.

Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Rhif cyfeirnod

Nod

Dylai hyn nodi'r unigolyn yn unigryw, h.y . rhif y
drwydded

Teitl

Nod

Cyfenw

Nod

Rhagenw(au)

Nod

Enw(au) canol
neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Gofalwch eich bod yn cipio unrhyw enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf unrhyw enw(au) canol.
Gallwch ddarparu hwn mewn maes enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf enw(au) canol neu yn y
maes 'Enw(au) cyntaf' os yw'n well gennych.

Cyfeiriad 1

Nod

Os yw'r cyfeiriad yn cael ei gadw mewn un maes,
defnyddiwch y maes Cyfeiriad 1.

Cyfeiriad 2

Nod
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Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeiriad 3

Nod

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Dyddiad geni

Dyddiad

Rhif ffôn cartref

Nod

Rhif ffôn symudol

Nod

Cyfeiriad e-bost

Nod

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Dyddiad
dechrau'r
drwydded

Dyddiad

Dyddiad dod i
ben y drwydded

Dyddiad

Baner math o
system

Nod

Sylwadau

Os yw ar gael

Cesglir y meysydd hyn at ddibenion paru yn unig ac ni
chânt eu dangos mewn unrhyw barau a drosglwyddir
yn ôl i'r cyfranogwyr i'w hadolygu.

Ble mae'n cael ei gasglu

Rhowch 'T' yn y maes hwn i ddangos bod y data'n
ymwneud â gyrrwr tacsi.
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Gyflogres
Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y. cynnwys pob enw maes a restrir
isod.

•

Dylid darparu cyflogeion presennol o bob cyflogres (er enghraifft, yn fisol, yn wythnosol
ac yn chwarterol, aelodau/cynghorwyr, ysgolion ac athrawon). Fodd bynnag, ni ddylid
darparu data mewn perthynas â chyflogres a brosesir ar gyfer sefydliadau eraill ar sail
asiantaeth oni bai:
‒

awdurdodwyd hyn gan y sefydliad; a

‒

mae'r sefydliad wedi cadarnhau bod Hysbysiad Preifatrwydd wedi'i gyhoeddi.

•

Sicrhau bod un ffeil ar gyfer pob sefydliad yn cael ei lanlwytho h.y. peidiwch â chyflwyno
un ffeil sy'n uno gweithwyr yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân a'r Cyngor Sir.

•

Sicrhau mai dim ond un cofnod sydd ar gael ar gyfer pob cyflogai h.y. dylid cyfuno
manylion ar gyfer gweithwyr unigol sydd â mwy nag un swydd yn un cofnod. Er
enghraifft, ar gyfer cyflogeion sydd â nifer o swyddi dylid ychwanegu 'Tâl gros hyd yma'
ac 'Oriau safonol yr wythnos' ar gyfer pob swydd at ei gilydd i roi cyfansymiau cyfanredol
ar gyfer y ddau faes hynny. Dylid darparu meysydd eraill fel 'Dyddiad dechrau', 'Trefnu
cod' a 'cyfrif banc' o'r prif swydd (enillion uchaf).

Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeirnod y
gweithiwr
cyflogedig

Nod

Rhif swydd y
gweithiwr
cyflogedig

Nod

Gadewch yn wag os nad yw'n berthnasol, ond peidiwch
â hepgor y maes hwn

Adran

Nod

Darparwch yr adran lle mae'r gweithiwr cyflogedig yn
gweithio, er enghraifft, Gwasanaethau Cymdeithasol,
Addysg. Os yw'r maes hwn yn cynnwys cod, darparwch
dabl chwilio.

Teitl

Nod

Rhywedd

Nod

Sylwadau
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Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfenw

Nod

Rhagenw(au)

Nod

Enw(au) canol
neu lythyren/
lythrennau cyntaf
enw(au) canol

Nod

Llinell cyfeiriad 1

Nod

Llinell cyfeiriad 2

Nod

Llinell cyfeiriad 3

Nod

Llinell cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Dyddiad geni

Dyddiad

Rhif ffôn cartref

Nod

Rhif ffôn symudol

Nod

Cyfeiriad e-bost

Nod

Sylwadau

Gofalwch eich bod yn cipio unrhyw enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf unrhyw enw(au) canol.
Gallwch ddarparu hwn mewn maes enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf enw(au) canol, neu yn y
maes enw(au) cyntaf os yw'n well gennych.

Os yw ar gael, dylai'r maes newydd hwn wella'n
sylweddol y broses o baru cyfeiriad..

Darperir y meysydd hyn at ddibenion paru yn unig ac ni
chânt eu dangos o fewn unrhyw barau a drosglwyddir
yn ôl i gyfranogwyr i'w hadolygu.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Rhif pasbort

Nod

Dyddiad dechrau

Dyddiad

Dyddiad gadael

Dyddiad

Dangosydd
ymadael

Nod

Rhif Yswiriant
Gwladol

Nod

Baner amser
llawn/rhan-amser

Nod

Rhowch 'F' am weithwyr cyflogedig llawn amser
(a gyflogir am 30 awr neu fwy yr wythnos), 'P' am
weithwyr cyflogedig rhan-amser (llai na 30 awr yr
wythnos) neu 'C' am weithwyr cyflogedig achlysurol-yn
ôl yr angen.

Cyflog gros hyd
yma

Rhifol

Dylai hwn fod yn gyflog gros hyd yma NID tâl trethadwy
hyd yma am y flwyddyn ariannol 2020-2021 hyd at y
dyddiad codi. Peidiwch â chyflwyno cofnod os yw'r
maes hwn yn sero.

Oriau safonol yr
wythnos

Rhifol

ee 16 awr fel 1600 a 17 awr 30 munud fel 1750

Dyddiad talu
diwethaf

Dyddiad

Baner athro

Nod

Rhowch 'T' ar gyfer athro. Gadewch yn wag os nad
yw'n berthnasol ond peidiwch â hepgor y maes hwn.

Trefnu cod

Nod

6 chymeriad rhifol mewn grwpiau o 2 y gellir eu
gwahanu gan cysylltnodau, ee 20-45-23.

Sylwadau

Wedi'i gynnwys fel gwiriad annibynnol mai dim ond
gweithwyr presennol sy'n cael eu cynnwys.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Cyfrif banc

Nod

Fel arfer 8 nod rhifol.

Rhif cofrestr y
gymdeithas
adeiladu

Nod

Mae gan gymdeithasau adeiladu rif cofrestr lle mae
taliadau'n cael eu talu ar ôl cael eu talu i mewn i un
cyfrif.
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Pensiynau
Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb data hon hy cynnwys pob enw maes.

•

Pan fo data yn cael ei gyflwyno ar gyfer gweddwon pensiwn, dylech sicrhau mai enw,
dyddiad geni a Rhif Yswiriant Gwladol y weddw sy'n cael eu
cyflwyno yn hytrach na manylion y pensiynwr gwreiddiol.

•

Er mwyn sicrhau bod y data a gyflwynir gan ddefnyddio'r cyfleuster DFU mor syml â
phosibl, dylid lanlwytho'r data mewn tair ffeil ar wahân:
‒

Pensiynwyr presennol hy y rhai sy'n derbyn pensiwn ar hyn o bryd;

‒

Os yw'n berthnasol – Pensiynwyr sy'n derbyn taliad pensiwn ar hyn o
bryd; a

‒

Dewisol – Pensiynwyr gohiriedig nad ydynt yn cael eu talu ar hyn o bryd.
Noder y dylai unrhyw bensiynau sy'n cael eu talu ar hyn o bryd gael eu
cynnwys yn eich 'Pensiynwyr presennol’

Pensiynwyr Presennol (y rhai sy'n derbyn pensiwn ar hyn o bryd)
Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeirnod y
gweithiwr
cyflogedig

Nod

Rhif swydd y
gweithiwr
cyflogedig

Nod

Teitl

Nod

Rhywedd

Nod

Cyfenw

Nod

Rhagenw(au)

Nod

Sylwadau

Gadewch yn wag os nad yw'n berthnasol, ond peidiwch
â hepgor y maes hwn

Tudalen 22 o 57 - Menter Twyll Genedlaethol 2020-21: Rhaglen Waith a Manylebau Data

Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Enw(au) canol
neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Gofalwch eich bod yn cipio unrhyw enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf unrhyw enw(au) canol.
Gallwch ddarparu hwn mewn maes enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf enw(au) canol, neu yn y
maes enw(au) cyntaf os yw'n well gennych.

Llinell cyfeiriad 1

Nod

Llinell cyfeiriad 2

Nod

Llinell cyfeiriad 3

Nod

Llinell cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Dyddiad geni

Dyddiad

Dyddiad
dechrau'r
pensiwn

Dyddiad

Dyddiad y daeth
y gyflogaeth i ben

Dyddiad

Dangosydd
ymadael

Nod

Wedi'i gynnwys fel gwiriad annibynnol mai dim ond
pensiynwyr sy'n cael eu cynnwys.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Dangosydd
gweddw(wr)
pensiynwr

Nod

Rhowch 'W' ar gyfer pensiwn gweddw(au) a sicrhau
bod enw'r gweddw,DOB a Rhif YG yn cael eu cyflwyno
yn hytrach na rhai'r pensiynwr gwreiddiol.

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Pensiwn gros hyd
yma

Rhifol

Dyddiad talu
diwethaf

Dyddiad

Baner pensiwn
anafiadau

Nod

Pensiynau'r Heddlu a Thân yn unig. Dylech gynnwys 'Y'
yn y maes hwn os yw'r pensiynwr yn cael pensiwn
uwch oherwydd anafiadau a gafwyd yn y gwaith.

Baner ymddeol
oherwydd salwch

Nod

Dylech gynnwys 'Y' yn y maes hwn pe bai'r pensiynwr
yn ymddeol ar sail afiechyd. Bydd hyn yn helpu gyda
gemau lleihau pensiwn.

Baner lleihau
pensiwn

Nod

Dylech gynnwys 'Y' yn y maes hwn os yw pensiwn yn
cael ei leihau oherwydd rheolau atal neu os nad yw
rheolau atal pensiwn yn berthnasol. Bydd cofnodion
sydd wedi'u marcio ag 'Y' yn cael eu heithrio rhag paru.

Dylai hyn fod yn bensiwn gros hyd yma NID pensiwn
trethadwy hyd yma ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23
hyd at ddyddiad y dyfyniad. Peidiwch â chyflwyno
cofnod os yw'r maes hwn yn sero.
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Pensiynwyr sy'n derbyn arian pensiwn ar hyn o bryd (os yw'n
berthnasol)
Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeirnod y
gweithiwr
cyflogedig

Nod

Rhif swydd y
gweithiwr
cyflogedig

Nod

Teitl

Nod

Rhywedd

Nod

Cyfenw

Nod

Rhagenw(au)

Nod

Enw(au) canol
neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Llinell cyfeiriad 1

Nod

Llinell cyfeiriad 2

Nod

Llinell cyfeiriad 3

Nod

Llinell cyfeiriad 4

Nod

Sylwadau

Gadewch yn wag os nad yw'n berthnasol, ond peidiwch
â hepgor y maes hwn

Gofalwch eich bod yn dal unrhyw enw(au) canol neu
gychwynnol(au). Gallwch ddarparu hyn mewn cae(au)
canol ar wahân neu gae(au) cychwynnol canol neu yn y
gell Forename(au) os yw'n well gennych.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Dyddiad geni

Dyddiad

Dyddiad
dechrau'r
pensiwn

Dyddiad

Dyddiad y daeth
y gyflogaeth i ben

Dyddiad

Dangosydd
ymadael

Nod

Dangosydd
gweddw(wr)
pensiynwr

Nod

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Pensiwn gros hyd
yma

Rhifol

Dyddiad talu
diwethaf

Dyddiad

Sylwadau

Cynnwys fel gwiriad annibynnol mai dim ond
pensiynwyr sy'n cael eu cynnwys

Rhowch 'W' ar gyfer pensiwn gweddw(au) a sicrhau
bod enw'r gweddw,DOB a Rhif YG yn cael eu cyflwyno
yn hytrach na rhai'r pensiynwr gwreiddiol.

Dylai hyn fod yn bensiwn gros hyd yma NID pensiwn
trethadwy hyd yma ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23
hyd at ddyddiad y dyfyniad. Peidiwch â chyflwyno
cofnod os yw'r maes hwn yn sero.
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Pensiynwyr gohiriedig nad ydynt yn cael eu talu ar hyn o bryd (dewisol)
•

Sylwch y dylid cynnwys unrhyw bensiynau sy'n cael eu talu ar hyn o bryd yn eich ffeil
'Pensiynwyr Presennol'.

Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeirnod y
gweithiwr

Nod

Rhif swydd y
cyflogai

Nod

Teitl

Nod

Rhywedd

Nod

Cyfenw

Nod

Rhagenw(au)

Nod

Enw(au) canol
neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Llinell cyfeiriad 1

Nod

Llinell cyfeiriad 2

Nod

Llinell cyfeiriad 3

Nod

Llinell cyfeiriad 4

Nod

Sylwadau

Gadewch yn wag os nad yw'n berthnasol, ond peidiwch
â hepgor y maes hwn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal unrhyw enw(au)
canol neu gychwynnol(au). Gallwch ddarparu hyn
mewn cae(au) canol ar wahân neu gae(au) cychwynnol
canol neu yn y gell Forename(au) os yw'n well
gennych.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Dyddiad geni

Dyddiad

Dyddiad
dechrau'r
pensiwn

Dyddiad

Y dyddiad y
daeth y
gyflogaeth i ben

Dyddiad

Dangosydd
ymadael

Nod

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Sylwadau

Wedi'i gynnwys fel gwiriad annibynnol mai dim ond
pensiynwyr sy'n cael eu cynnwys.

Tudalen 28 o 57 - Menter Twyll Genedlaethol 2020-21: Rhaglen Waith a Manylebau Data

Pasys a Thrwyddedau Trafnidiaeth
Gofynion
•

Dim ond data sy'n ymwneud ag OEDOLION dros 18 oed y dylid eu darparu.

•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y. cynnwys pob enw maes a restrir
isod.

•

Mae'r setiau data canlynol wedi'u mandadu gan awdurdodau lleol unedol
‒

deiliaid presennol trwydded barcio preswylydd;

‒

deiliaid presennol bathodyn glas; a

‒

deiliaid presennol tocyn teithio rhatach.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn cysylltu â Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru i drefnu
bod data tocynnau teithio rhatach yn cael ei gyflwyno i'r Fenter ar sail Cymru gyfan.

Deiliaid presennol Trwydded Parcio Preswylwyr (OEDOLION dros 18
OED YN UNIG)
Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Rhif cyfeirnod

Nod

Hwn ddylai fod y cyfeirnod mewnol.

Rhif
pasio/trwydded

Nod

Dylai hwn fod yn gyfeirnod trwydded barcio'r
preswylydd ei hun.

Teitl

Nod

Cyfenw

Nod

Rhagenw

Nod

Enw(au) canol
neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal unrhyw enw(au)
canol neu gychwynnol(au). Gallwch ddarparu hyn
mewn cae(au) canol ar wahân neu gae(au) cychwynnol
canol neu yn y gell Forename(au) os yw'n well
gennych.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeiriad 1

Nod

Cyfeiriad 2

Nod

Cyfeiriad 3

Nod

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Os caiff y maes hwn ei gipio.

Dyddiad geni

Dyddiad

Dim ond data sy'n ymwneud ag oedolion dros 18 oed y
dylid eu darparu.

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Mae'n bwysig darparu'r maes hwn lle mae ar gael er
mwyn gwella ansawdd y paru data.

Rhif ffôn cartref

Nod

Cesglir y meysydd hyn at ddibenion paru yn unig ac ni
chânt eu dangos o fewn unrhyw gemau a drosglwyddir
yn ôl i gyfranogwyr i'w hadolygu.

Rhif ffôn symudol

Nod

Cyfeiriad e-bost

Nod

Dyddiad
dechrau'r
drwydded

Dyddiad

Sylwadau
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Enw’r maes

Fformat y
data

Dyddiad dod i
ben y drwydded

Dyddiad

Baner math o
drwydded

Nod

Rhowch 'R' yn y maes hwn i nodi bod y data'n
ymwneud â thrwydded barcio preswylydd.

Rhif cofrestru'r
cerbyd

Nod

Mae hwn yn faes newydd ac mae'n ddewisol

Sylwadau

Deiliaid presennol Bathodyn Glas (OEDOLION dros 18 OED YN UNIG)
Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Rhif cyfeirnod

Nod

Dylai hwn fod y cyfeirnod mewnol.

Rhif
pasio/trwydded

Nod

Dylai hwn fod yn gyfeirnod y bathodyn glas.

Teitl

Nod

Cyfenw

Nod

Rhagenw

Nod

Enw(au) canol
neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Cyfeiriad 1

Nod

Gofalwch eich bod yn cipio unrhyw enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf unrhyw enw(au) canol.
Gallwch ddarparu hwn mewn maes enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf enw(au) canol, neu yn y
maes enw(au) cyntaf os yw'n well gennych.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeiriad 2

Nod

Cyfeiriad 3

Nod

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Os caiff y maes hwn ei gipio.

Dyddiad geni

Dyddiad

Dim ond data sy'n ymwneud ag oedolion dros 18 oed y
dylid eu darparu.

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Mae'n bwysig darparu'r maes hwn lle mae ar gael er
mwyn gwella ansawdd y paru data.

Rhif ffôn cartref

Nod

Cesglir y meysydd hyn at ddibenion paru yn unig ac ni
chânt eu dangos o fewn unrhyw gemau a drosglwyddir
yn ôl i gyfranogwyr i'w hadolygu.

Rhif ffôn symudol

Nod

Cyfeiriad e-bost

Nod

Dyddiad
dechrau'r
drwydded

Dyddiad

Dyddiad dod i
ben y drwydded

Dyddiad

Sylwadau
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Baner math o
drwydded

Nod

Rhowch 'B' yn y maes hwn i ddangos bod y data'n
ymwneud â bathodynnau glas.
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Deiliaid presennol cerdyn teithio rhatach (Pobl dros 18 oed yn UNIG)
Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Rhif cyfeirnod

Nod

Dylai hwn fod y cyfeirnod mewnol.

Rhif
pasio/trwydded

Nod

Dylai hwn fod yn gyfeirnod y cerdyn teithio rhatach.

Teitl

Nod

Cyfenw

Nod

Rhagenw

Nod

Enw(au) canol
neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Cyfeiriad 1

Nod

Cyfeiriad 2

Nod

Cyfeiriad 3

Nod

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN

Nod

Gofalwch eich bod yn cipio unrhyw enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf unrhyw enw(au) canol.
Gallwch ddarparu hwn mewn maes enw(au) canol neu
lythyren/lythrennau cyntaf enw(au) canol, neu yn y
maes enw(au) cyntaf os yw'n well gennych.

Os caiff y maes hwn ei gipio.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Dyddiad geni

Dyddiad

Dim ond data sy'n ymwneud ag oedolion dros 18 oed y
dylid eu darparu.

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Mae'n bwysig darparu'r maes hwn lle mae ar gael er
mwyn gwella ansawdd y paru data.

Rhif ffôn cartref

Nod

Cesglir y meysydd hyn at ddibenion paru yn unig ac ni
chânt eu dangos o fewn unrhyw gemau a drosglwyddir
yn ôl i gyfranogwyr i'w hadolygu.

Rhif ffôn symudol

Nod

Cyfeiriad e-bost

Nod

Dyddiad
dechrau'r
drwydded

Dyddiad

Dyddiad dod i
ben y drwydded

Dyddiad

Baner math o
drwydded

Nod

Dyddiad
defnyddio
diwethaf

Dyddiad

Rhowch 'F' yn y maes hwn i ddangos bod y data'n
ymwneud â thocynnau teithio rhatach.
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Hanes Credydwyr Masnach
Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y. cynnwys pob enw maes a restrir
isod.

•

Credydwyr Masnach Lle bynnag y bo'n bosibl, dylai data hanes gwmpasu o leiaf y tair
blynedd ariannol ddiwethaf, 1 Hydref 2019 i 30 Medi 2022 (neu hyd at ddyddiad y
dyfyniad). Lle bu newid yn y system credydwyr yna, o leiaf, gellir derbyn hanes talu o 1
Ebrill 2022 hyd yma.

Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Cyfeirnod
credydwr

Nod

Dyma'r dynodwr unigryw ar gyfer credydwr unigol. Gall
hyn fod ar ffurf llinyn rhifol neu alffaniwmerig.

Rhif adnabod y
safle

Nod

Os oes gan Gredydwyr fwy nag un cyfeiriad, dylai fod
ail-ord gwahanol ar gyfer pob un ond y gellir ei
adnabod ar wahân drwy ID y Safle.
Os darperir ID Safle yn y ffeil ddata hanes talu hon,
dylid ei gynnwys hefyd ar y ffeil data sefydlog fel bod
maes cysylltu unigryw rhwng y ddwy set ddata.
Bydd hyn yn ei gwneud yn bosibl (a) sefydlu taliadau
cronnol i safleoedd credydwyr masnach unigol a (b)
atodi enwau'r credydwyr masnach i bob trafodyn ar ffeil
hanes y taliadau.

Rhif Cofrestru'r
Cwmni (CRN)

Nod

Bydd hyn naill ai'n 8 nod rhifol neu 2 lythyren a 6
chymeriad rhifol. Gadewch y cae'n wag os nad ydych
yn cofnodi hyn.

Rhif anfoneb
cyflenwyr

Nod

Dyma'r cyfeiriad a ddangosir ar anfoneb y cyflenwr –
rhif fel arfer ond gall fod â rhagddodiaid alpha neu ôlddodiaid.

Rhif anfoneb
system fewnol

Nod

Mae'r rhan fwyaf o systemau'n cynhyrchu rhif trafodyn
unigryw, dilyniannol fel y gellir adnabod pob anfoneb,
nodiadau credyd, taliadau ac ati ar wahân.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Dyddiad yr
anfoneb

Dyddiad

Dylai hwn fod y dyddiad ar yr anfoneb ond gallai fod yn
ddyddiad y mewnbwn os nad yw dyddiad yr anfoneb ar
gael.

Dyddiad talu

Dyddiad

Os nad yw'r anfoneb wedi'i thalu, yna gadewch yn wag.
Yn yr achosion hynny, os yw eich system yn dangos
dyddiad diofyn yn y maes hwn ac felly ni allwch ei
adael yn wag, dywedwch wrthym beth yw'r dyddiad
diofyn.

Cyfanswm yr
anfoneb

Rhifol

Mae 'cyfanswm yr anfoneb' yn cynnwys TAW, llai
unrhyw ddisgownt. Fodd bynnag, mae gan rai
systemau symiau unigryw o TAW, gyda'r ffigur TAW yn
cael ei gadw ar wahân. Yn yr achos hwn, dylid
ychwanegu'r ffigurau hyn at ei gilydd i gynhyrchu'r
'cyfanswm anfoneb'.

Swm TAW

Rhifol

Dylid adnabod hyn ar wahân ar gyfer pob anfoneb ond
gallai fod yn ddim os yw anfoneb yn ddi-radd, wedi'i
heithrio neu y tu allan i gwmpas TAW.

Dull talu

Nod

Er enghraifft, BACS, siec, arian parod, archeb daladwy
ac ati. Os defnyddir codau, dylid anfon 'allwedd' i'r
codau gyda'r data a gyflwynir.

Cyfeirnod y taliad

Nod

Dylai'r maes hwn gynnwys y siec, yr archeb daladwy
(PO) neu'r cyfeirnod BACS y talwyd yr anfoneb ohoni.
Mae hyn yn golygu y byddai anfonebau sydd wedi'u
talu gyda'i gilydd yn cael yr un rhif siec/PO/BACS.

Sylwadau

Nod

Gellir defnyddio'r maes hwn fel maes testun am ddim i
gynnwys gwybodaeth a allai eich cynorthwyo wrth
ymchwilio i gemau.
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Data Sefydlog Credydwyr Masnach
Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y . cynnwys pob enw maes a restrir
isod.

•

Dylai data sefydlog fod yn gyfredol ar y dyddiad codi (30 Medi 2022) a dylai eithrio
credydwyr segur neu gredydwyr sydd wedi'u hatal.

Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Cyfeirnod
credydwr

Nod

Dyma'r dynodwr unigryw ar gyfer credydwr unigol. Gall
hyn fod ar ffurf llinyn rhifol neu alffaniwmerig.

Rhif adnabod y
safle

Nod

Os oes gan Gredydwyr fwy nag un cyfeiriad, dylai fod
cofnod gwahanol ar gyfer pob un ond y gellir ei
adnabod ar wahân drwy rif adnabod y safle.
Os darperir rhif adnabod y safle yn y ffeil ddata
sefydlog hon, dylid ei gynnwys hefyd ar y ffeil hanes
taliadau fel bod maes cysylltu unigryw rhwng y ddwy
set ddata.
Bydd hyn yn ei gwneud yn bosibl (a) sefydlu taliadau
cronnol i safleoedd credydwyr masnach unigol a (b)
atodi enwau'r credydwyr masnach i bob trafodyn ar ffeil
hanes y taliadau.

Enw'r credydwr

Nod

Rhif Cofrestru'r
Cwmni (CRN)

Nod

Bydd hyn naill ai'n 8 nod rhifol neu 2 lythyren a 6
chymeriad rhifol. Gadewch y cae'n wag os nad ydych
yn cofnodi hyn.

Cyfeiriad 1

Nod

Os yw'r cyfeiriad yn cael ei gadw mewn un maes,
defnyddiwch y maes Cyfeiriad 1.

Cyfeiriad 2

Nod

Cyfeiriad 3

Nod

Tudalen 38 o 57 - Menter Twyll Genedlaethol 2020-21: Rhaglen Waith a Manylebau Data

Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Dylai'r maes hwn wella'r broses o baru cyfeiriadau yn
sylweddol.

Rhif ffôn

Nod

Efallai y bydd gan hyn y cod ardal/STD neu beidio.
Dylai fod yn allbwn fel maes Nod, felly nid yw'r seroau
blaenllaw yn cael eu colli.

Cod didoli banc

Nod

6 chymeriad rhifol mewn grwpiau o 2 y gellir eu
gwahanu gan cysylltnodau, ee 20-45-23.

Rhif cyfrif banc

Nod

Fel arfer 8 nod rhifol.

Rhif rholyn neu
gyfeirnod
Cymdeithas
Adeiladu

Nod

Mae gan gymdeithasau adeiladu rif cofrestr neu
gyfeirnod sy'n nodi'r cyfrif unigol lle mae taliadau'n cael
eu talu ar ôl cael eu talu i mewn i un cyfrif dal. Dylai hyn
fod yn wag ar gyfer cyfrifon banc arferol.

Math o gredydwr

Nod

Dim ond os na allwch ddarparu data credydwyr
masnach yn unig y mae angen poblogi'r maes hwn h.y.
mae'r cyflwyniad yn cynnwys mathau eraill o
gredydwyr.
Er enghraifft, 0 = credydwyr masnach, 1 = budddaliadau, 2 = cyflogres, 3 = ffactor, 4 = grantiau, 5 =
dros dro/untro, ac ati. Yna rhowch allwedd i'r codau a
ddefnyddir.
Os nad yw'r math hwn o ddynodydd ar gael o'r system,
byddai o fantais i chi boblogi'r maes hwn i'ch galluogi i
hidlo'r allbwn yn haws a chanolbwyntio adnoddau ar yr
hyn y gallech ei ystyried yn gemau mwyaf gwerth
chweil.

Sylwadau
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Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor
Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y. cynnwys pob enw maes a restrir
isod.

•

Dim ond cyfrifon cyfredol/byw lle mae Gostyngiad Treth y Cyngor yn cael ei ddefnyddio y
dylid ei echdynnu.

Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Cyfeirnod y cyfrif

Nod

Gellir gweinyddu CTRS o fewn y system refeniw a
budd-daliadau neu system annibynnol/annibynnol.

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Dylai pob UPRN fod yn unigryw. Dylid cynnwys pob
UPRNs a ddelir yn y cyflwyniad hyd yn oed os nad yw'r
maes hwn wedi'i boblogi'n llawn. Dylai pob UPRN fod
yn unigryw.

Teitl yr hawliwr

Nod

Cyfenw'r hawliwr

Nod

Enw'r hawlydd

Nod

Enw(au) canol yr
hawliwr neu'r
cychwyn(au)
canol

Nod

Rhif Yswiriant
Gwladol yr
hawlydd

Rhifol

Dyddiad geni'r
hawlydd

Dyddiad
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Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeiriad 1

Nod

Cyfeiriad 2

Nod

Cyfeiriad 3

Nod

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Dyddiad dechrau
Gostyngiad Treth
y Cyngor

Dyddiad

Dyddiad dod i
ben Gostyngiad
Treth y Cyngor

Dyddiad

Band Treth y
Cyngor

Nod

A i mi yng Nghymru.

Swm y Dreth
Gyngor

Rhifol

Wythnosol

Swm Gostyngiad
Treth y Cyngor
(heb gynnwys
unrhyw
ostyngiadau neu
eithriadau eraill)

Rhifol

Swm wythnosol

Sylwadau
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Incwm Hawlwyr o
Enillion

Rhifol

Incwm wythnosol o enillion.

Cyfalaf/Cynilion
Hawlwyr wedi'u
datgan

Rhifol

Cyfanswm a ddatganwyd.

Incwm Pensiwn
Galwedigaethol
Hawlwyr

Rhifol

Incwm pensiwn galwedigaethol wythnosol.

Incwm Credyd
Cynilion Credyd
Pensiwn Hawlwyr

Rhifol

Incwm wythnosol

Incwm Credyd
Gwarantedig
Credyd Pensiwn
Hawlwyr

Rhifol

Incwm wythnosol lle mae ar gael (fel arall cynnwys
baner yn y maes isod)

Baner incwm
Credyd
Gwarantedig
Credyd Pensiwn
Hawlwyr

Nod

Ie neu na

Incwm
Cymhorthdal
Incwm Hawlwyr

Rhifol

Incwm wythnosol lle mae ar gael (fel arall dylech
gynnwys baner yn y maes isod).

Baner Incwm
Cymhorthdal
Incwm Hawlwyr

Nod

Ie neu na

Incwm Lwfans
Ceisio Gwaith

Rhifol

Incwm wythnosol lle mae ar gael (fel arall dylech
gynnwys baner yn y maes isod).
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Baner Incwm
Lwfans Ceisio
Gwaith i Hawlwyr

Nod

Ie neu na

Incwm Lwfans
Cymorth
Cyflogaeth i
Hawlwyr (ESA)

Rhifol

Incwm wythnosol lle mae ar gael (fel arall dylech
gynnwys baner yn y maes isod).

Baner incwm
Lwfans Cymorth
Cyflogaeth i
Hawlwyr (ESA)

Nod

Ie neu na

Baner Myfyrwyr
sy'n Hawlio
Budd-dal
diweithdra

Nod

Ie, Nac ydw, Anhysbys

Teitl y Partner

Nod

Cyfenw Partner

Nod

Enw'r Partner

Nod

Enw Canol y
Partner

Nod

Partner Dare o
birth

Dyddiad

sy'n Hawlio
Budd-daliadau
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Enw’r maes

Fformat y
data

Rhif Yswiriant
Gwladol Partner

Nod

Incwm Partner o
enillion

Rhifol

Incwm wythnosol o enillion.

Pensiwn
Galwedigaethol
Partner

Rhifol

Incwm pensiwn galwedigaethol wythnosol.

Sylwadau
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Treth y Cyngor (sy'n ofynnol yn flynyddol)
Mae data'r Dreth Gyngor (CT) a'r Gofrestr Etholiadol (ER) yn ofynnol gan y Fenter yn
flynyddol ar gyfer paru disgownt person sengl. Bydd amserlen ar gyfer ymarfer Gostyngiad
Person Sengl y Dreth Gyngor yn cael ei chyhoeddi pan fydd rhaglen waith y FfF I a
manylebau data wedi'u cwblhau.

Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y. cynnwys pob enw maes.

•

Dim ond cyfrifon cyfredol/byw y dylid eu tynnu.

•

Dylid cynnwys y maes Cyfeirnod Eiddo Unigryw (UPRN) yn eich cyflwyniad os yw'n
boblog neu'n rhannol boblog.

•

Mae dyddiad geni wedi'i gynnwys, ond derbynnir nad yw hyn yn cael ei storio fel mater o
drefn gan nad yw'n orfodol codi tâl am CT. Fodd bynnag, os caiff ei gipio, hyd yn oed fel
maes dewisol, dylid ei gynnwys yn yr echdynnu.

•

Os nad yw'r cyfenw a'r caeau rhagenw wedi'u poblogi'n llawn, neu os nad ydynt wedi'u
poblogaethogi, bydd angen darparu'r meysydd hyn o hyd gan fod yn rhaid eu mapio er
mwyn i'r uwchlwytho gael ei dderbyn. Fel arfer, bydd systemau'r dreth gyngor lle mae
hyn yn digwydd hefyd yn cynnwys cae cyfun sy'n dal yr holl fanylion enw. Lle bydd hyn
yn digwydd, dylid darparu'r cae cyfanredol hefyd fel y gellir ei fapio i'r maes 'Enw llawn' o
fewn y fanyleb.

•

Dylai'r data a dynnir ymwneud â'r holl gyfrifon CT, p'un a oes gostyngiad neu esemptiad
ai peidio. Felly, dylai hyn gynnwys pob eiddo domestig h.y. lle mae CT yn berthnasol.

•

Mae'r broses lanlwytho yn cynnwys mapio meysydd yn awtomatig i'r fanyleb gan
ddefnyddio adnabod enwau caeau. Fodd bynnag, os nad oes enwau caeau o fewn y
data a dynnwyd, bydd angen i'r person sy'n uwchlwytho i fapio pob cae â llaw i'r maes
priodol o fewn y fanyleb ar system y Fenter. Felly, byddai'n well cynnwys enwau caeau
yn y ffeil ddata os yw hynny'n bosibl.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Cyfeirnod cyfrif
Treth y Cyngor

Nod

Dylai hyn fod yn unigryw.

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Dylai pob UPRN fod yn unigryw. Dylid cynnwys pob
UPRNs a ddelir yn y cyflwyniad hyd yn oed os nad yw'r
maes hwn wedi'i boblogi'n llawn

Teitl

Nod

Cyfenw

Nod

Rhagenw

Nod

Enw(au) canol
neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Enw llawn

Nod

Gall rhai systemau (gan gynnwys Academi) ddarparu
eu holl fanylion enw mewn un maes h.y . teitl, cyfenw,
rhagenw, enw canol. Dim ond os nad yw'r cyfenw a'r
caeau rhagenw wedi'u poblogi'n llawn pe bai'r maes
hwn yn cael ei gynnwys yn y data a dynnwyd.

Dyddiad geni

Dyddiad

Nid yw'r data hwn o reidrwydd yn cael ei gasglu ond
dylid ei ddarparu os ydyw.

Cyfeiriad 1

Nod

Cyfeiriad 2

Nod

Cyfeiriad 3

Nod

Tudalen 46 o 57 - Menter Twyll Genedlaethol 2020-21: Rhaglen Waith a Manylebau Data

Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Teitl person
atebol arall

Nod

Cyfenw person
atebol arall

Nod

Rhagenw person
atebol arall

Nod

Enw canol
(cychwynnol)
person atebol
arall

Nod

Math/cod
disgownt

Nod

Rhowch faner i nodi'r math/cod disgownt*

Diystyru'r
math/cod

Nod

Rhowch faner i nodi'r math/cod diystyru**

Math o
esemptiad/cod

Nod

Rhowch faner i nodi'r cod/math eithrio **

Dangosydd
derbynnydd
budd-dal/CTR

Nod

Yn ddelfrydol Y/N. Dylid darparu'r faner hon os yw ar
gael.

Dangosydd
lleihau anabledd

Nod

Yn ddelfrydol Y/N. Dylid darparu'r faner hon os yw ar
gael.

Sylwadau

Dylai hyn fod yn wag os mai dim ond un person atebol
a dylai fod yr ail enw os oes mwy na 2 berson atebol.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Band Treth y
Cyngor

Nod

A i mi yng Nghymru.

Swm y Dreth
Gyngor

Rhifol

Dylai hyn fod yn atebolrwydd llawn, e.e. yn ôl y bandio
cyn disgownt.

Swm
disgownt/esempti
ad

Rhifol

Dylai hyn fod y swm gwirioneddol a
ddisgowntiwyd/eithriedig yn hytrach na'r swm sy'n
ddyledus ar ôl disgownt/esemptiad.

Baner Eiddo
Gwag

Nod

Yn ddelfrydol Y/N. Dim ond os yw'r Awdurdod Lleol yn
manteisio ar y gwasanaeth paru CT Premiwm y dylid
darparu'r faner hon.

Cyfeiriad bilio 1

Nod

Cyfeiriad bilio 2

Nod

Os yw'n berthnasol. Gellid galw hyn yn 'gyfeiriad anfon
ymlaen' ar eich system, ond os yw disgownt ail gartref
yn berthnasol dyma lle y dylid darparu cyfeiriad y prif
gyfeiriad preswylio.

Cyfeiriad bilio 3

Nod

Cyfeiriad bilio 4

Nod

Cod post
cyfeiriad bilio

Nod

* PWYSIG – Gall cynnwys maes math Disgownt amrywio rhwng systemau, ond bydd y rhan
fwyaf yn fwy na thebyg yn cynnwys y gair 'SENGL' lle mae disgownt un person. Bydd y
cyfleuster uwchlwytho yn chwilio am y dynodwr hwn felly byddai'n werth gwirio bod y maes
hwn yn dilyn y safon hon.
** Gall diystyru ac eithrio amrywio rhwng systemau, ond byddem yn disgwyl yn debyg i'r
canlynol:
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Diystyriadau
•

Myfyriwr: mynediad maes awgrymedig = MYFYRIWR

Esemptiadau
•

DOSBARTH A: Anghyfannedd

•

DOSBARTH B: Yn eiddo i elusen heb ei meddiannu < 6 mis

•

DOSBARTH C: Heb ei feddiannu heb ei ddodrefnu < 6 mis

•

DOSBARTH D: Heb ei feddiannu yn y carchar/cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl

•

DOSBARTH E: Heb ei feddiannu mewn ysbyty/cartref gofal/hostel

•

DOSBARTH F: Ni roddwyd profiant gwag

•

DOSBARTH G: Meddiannaeth wag a waherddir gan y gyfraith

•

DOSBARTH H: Heb ei feddiannu yn aros am weinidog crefydd

•

DOSBARTH I: Heb ei feddiannu yn derbyn gofal

•

DOSBARTH J: Heb ei feddiannu i ddarparu gofal

•

DOSBARTH K: Myfyriwr perchennog gwag

•

DOSBARTH L: Adfeddiannu heb ei feddiannu gan fenthyciwr morgais

•

DOSBARTH N: Mae pob meddiannydd yn fyfyrwyr

•

DOSBARTH O: Llety'r lluoedd arfog

•

DOSBARTH S: Pob meddiannydd o dan 18 oed

•

DOSBARTH T: Atodiad doniol/fflat staff heb ei feddiannu

•

DOSBARTH U: Pob preswylydd â nam meddyliol difrifol

•

DOSBARTH V: Diplomydd person atebol

•

DOSBARTH W: Wedi'i feddiannu gan berthynas ddibynnol
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Cofrestru Etholiadol (sy'n ofynnol yn flynyddol)
Gofynion
•

Dylai data cofrestr etholiadol ymwneud â'r ymarfer cofrestru blynyddol diweddaraf.

•

Dylai'r data hwn fod yn 'fersiwn llawn' o'r Gofrestr Etholiadol (nid y 'fersiwn olygedig'
sydd ar gael yn fasnachol).

•

Mae'r broses lanlwytho yn cynnwys mapio meysydd yn awtomatig i'r fanyleb yn ôl
adnabod enw maes. Fodd bynnag, os nad oes enwau caeau o fewn y data a dynnwyd,
bydd angen i'r person sy'n uwchlwytho i fapio pob cae â llaw i'r maes priodol o fewn y
fanyleb ar system y Fenter. Felly, byddai'n well cynnwys enwau caeau o fewn y dyfyniad
data os yw'n bosibl.

•

Os nad yw'r cyfenw a'r caeau rhagenw wedi'u poblogi'n llawn, neu os nad ydynt wedi'u
poblogaethogi, bydd angen darparu'r meysydd hyn o hyd, gan fod yn rhaid eu mapio er
mwyn i'r uwchlwytho gael ei dderbyn. Fel arfer, bydd systemau cofrestr etholiadol lle
mae hyn yn digwydd hefyd yn cynnwys cae cyfun sy'n dal yr holl fanylion enw. Lle bydd
hyn yn digwydd, dylid darparu'r cae cyfanredol hefyd fel y gellir ei fapio i'r maes 'Enw
llawn' o fewn y fanyleb.

Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Cyfeirnod y
Gofrestr
Etholiadol

Nod

Dylai hyn fod yn unigryw.

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Dylai pob UPRN fod yn unigryw. Dylid cynnwys pob
UPRNs a ddelir yn y cyflwyniad hyd yn oed os nad yw'r
maes hwn wedi'i boblogi'n llawn.

Teitl

Nod

Cyfenw

Nod

Rhagenw

Nod

Enw(au) canol
neu

Nod
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gychwynnol(au)
canol

Cyfeiriad 1

Nod

Cyfeiriad 2

Nod

Cyfeiriad 3

Nod

Cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Dyddiad geni neu
Dyddiad
cyrhaeddiad

Dyddiad

Dylai hyn fodoli pan fydd aelod o'r aelwyd wedi
cyrraedd, neu'n cyrraedd, oedran y mwyafrif (18 oed ar
hyn o bryd).

Enw llawn

Nod

Dim ond os yw'r enw cyfan yn yr un cae o fewn y
system Cofrestru Etholiadol y dylid darparu hyn ac ni
ellir ei rannu'n gyfenw a chaeau rhagenw ar wahân.
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Cyllidebau Personol
Mae Cyllidebau Personol yn cyfateb yn orfodol i gyrff perthnasol, ond ni chânt eu casglu fel
rhan o ymarfer 202 2-23. Os bydd angen y data yn ddiweddarach, bydd cyfranogwyr yn cael
gwybod.

Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y . cynnwys pob enw maes a restrir
isod.

•

Dylech gynnwys derbynwyr cyllidebau personol neu daliadau gofal cymdeithasol ar hyn
o bryd yn unig.

•

Dylai data cyllideb bersonol ymwneud â derbynwyr dros 18 oed yn unig.

Enw’r maes

Fformat y
data

Teitl

Nod

Rhagenw

Nod

Enw(au) canol neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Cyfenw

Nod

Rhif Yswiriant
Gwladol

Nod

Llinell cyfeiriad 1

Nod

Llinell cyfeiriad 2

Nod

Llinell cyfeiriad 3

Nod

Sylwadau

Mae'n bwysig darparu'r maes hwn lle mae ar gael er
mwyn gwella ansawdd y paru data.
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Enw’r maes

Fformat y
data

Llinell cyfeiriad 4

Nod

Cod post

Nod

Dyddiad geni

Dyddiad

Dyddiad Dechrau'r
Taliad (dyddiad
derbyn)

Dyddiad

Y dyddiad y dechreuodd y taliadau.

Cyfeirnod yr
Hawliad/Achos

Nod

Dylai hwn fod yn gyfeirnod mewnol unigryw.

Swm Blynyddol a
Dalwyd

Rhifol

Hwn ddylai fod y swm blynyddol a delir. Dylid darparu
symiau ariannol heb arwydd £ ac ar ffurf punnoedd a
cheiniogau h.y. 12345.67 Sylwer: Rhaid darparu
symiau ariannol yn yr un fformat drwy'r ffeil gyfan.
Bydd cofnodion a gyflenwir fel ceiniogau yn unig (h.y .
123456) yn cael eu cyfieithu fel £123456.00. Os na
ellir cyflenwi gwerthoedd ariannol, dylid gadael y maes
yn wag. Peidiwch â mewnosod sero.

Dyddiad y gwnaed
y taliad
uniongyrchol
cyllideb bersonol
diwethaf

Dyddiad

Baner Budd-dal Tai

Nod

Dylech gynnwys 'Y' yn y maes hwn i ddangos bod
derbynnydd cyllideb bersonol yn derbyn budd-dal tai.
Fel arall, gadewch yn wag.

Baner Incwm
Pensiynau

Nod

Cynnwys 'Y' yn y maes hwn i ddangos bod
derbynnydd cyllideb bersonol yn derbyn incwm
pensiynau. Fel arall, gadewch yn wag.

Sylwadau
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Enw’r maes

Fformat y
data

Cyfeirnod Eiddo
Unigryw (UPRN)

Nod

Rhyw

Nod

Sylwadau

Rhaid i hyn fod yn 'M' ar gyfer Gwryw, 'F' ar gyfer
benywaidd neu wag.
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Preswylwyr Cartrefi Gofal â Chymorth Preifat
Mae data preswylwyr cartrefi gofal â chymorth preifat yn orfodol, ond ni chaiff ei gasglu gyda
phrif ymarfer 2022-23. Os bydd angen y data yn ddiweddarach, bydd cyfranogwyr yn cael
gwybod.

Gofynion
•

Dylai'r data a gyflwynir fodloni'r fanyleb ddata hon h.y . cynnwys pob enw maes a restrir
isod.

•

Dylai'r data ymwneud â phreswylwyr cartrefi gofal presennol yn unig lle mae'r cyngor yn
talu am y gofal cyfan neu ran ohono.

Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Cyfeirnod Yr
Achos

Nod

Hwn ddylai fod y cyfeirnod mewnol.

Teitl

Nod

Cyfenw

Nod

Rhagenw

Nod

Enw(au) canol neu
gychwynnol(au)
canol

Nod

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dal unrhyw enw(au)
canol neu gychwynnol(au). Gallwch ddarparu hyn
mewn cae(au) canol ar wahân neu gae(au) cychwynnol
canol neu yn y gell Forename(au) os yw'n well
gennych.

Cyfeiriad cyfredol
1

Nod

Dylai hwn fod yn gyfeiriad y cartref gofal

Cyfeiriad cyfredol
2

Cyfeiriad cyfredol
3
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Enw’r maes

Fformat y
data

Sylwadau

Cyfeiriad cyfredol
4

Cod post cyfeiriad
cyfredol

Dyddiad derbyn

Dyddiad

Cyfeiriad blaenorol
1

Nod

Cyfeiriad blaenorol
2

Nod

Cyfeiriad blaenorol
3

Nod

Cyfeiriad blaenorol
4

Nod

Cod post cyfeiriad
blaenorol

Nod

Dyddiad geni

Dyddiad

Rhif yswiriant
gwladol

Nod

Cost wythnosol
gofal

Rhifol

Rhowch y swm y mae'r unigolyn yn ei dderbyn am
gostau gofal yr wythnos. Mae'n galluogi'r Archwilydd
Cyffredinol i amcangyfrif yn fwy cywir werth twyll neu
gamgymeriad a ataliwyd.
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Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd CF11 9LJ
Ffôn: 029 2032 0500
Ffacs: 029 2032 0600
Ffôn testun: 029 2032 0660
E-bost: info@archwilio.cymru
Gwefan: www.archwilio.cymru
Rydym yn croesawu gohebiaeth a
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.
Rydym yn croesawu gohebiaeth a
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

