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Templed ar gyfer Adroddiad ar Asesiad o'r Effaith ar 
Breifatrwydd 
 
1. Cefndir 
 
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)  
 
Diben y Bil yw sicrhau bod y sector rhentu preifat yn ddeiliadaeth fwy 
fforddiadwy a hygyrch, drwy wahardd taliadau penodol rhag cael eu gwneud 
mewn perthynas â threfnu i roi neu adnewyddu contractau meddiannaeth 
safonol, neu drefnu i barhau â chontractau o'r fath. Mae hefyd yn gwneud 
darpariaeth ynghylch trin blaendaliadau cadw. 
 
Mae'r Bil: 

 Yn gwahardd codi ffioedd ar denantiaid ac eithrio ar gyfer eithriadau a 
bennir. 
 

 Yn nodi ei bod yn drosedd i landlord neu i asiant gosod eiddo ei 
gwneud yn ofynnol i berson wneud taliad sy'n daliad gwaharddedig, neu 
gytuno ar gontract am wasanaethau, neu  ofyn i fenthyciad gael ei roi, fel 
amod o roi neu o adnewyddu contract meddiannaeth safonol, neu o 
barhau â chontract o'r fath1. 
 

 Yn darparu ar gyfer eithriadau penodol, sef rhent, blaendaliadau 
sicrwydd, blaendaliadau cadw, a diffygdaliadau (taliad sy'n ofynnol o dan y 
contract os bydd deiliad y contract yn torri amodau'r contract).   
 

 Yn darparu ar gyfer pwerau ymchwilio, sy'n galluogi swyddog a 
awdurdodir gan awdurdod tai lleol, i gyflwyno hysbysiad yn gofyn am 
wybodaeth neu ddogfennau gan landlord cyfredol neu flaenorol, gan 
ddeiliad contract cyfredol neu flaenorol, neu gan berson sy'n asiant gosod 
eiddo neu sydd wedi bod yn un, fel rhan o'r ymchwiliad.  Mae'n drosedd i 
fethu â chydymffurfio â'r hysbysiad sy'n agored ar euogfarn ddiannod i 
ddirwy nad yw'n uwch na lefel 4 (£2,500) ar y raddfa safonol.  
  

 Yn darparu ar gyfer trefniadau gorfodi.  Bydd gan awdurdod tai lleol y 
pŵer i roi hysbysiad cosb benodedig os oes rheswm i gredu bod person 
wedi cyflawni trosedd sy'n golygu bod taliad gwaharddedig yn ofynnol fel 
amod o'r contract meddiannaeth safonol. Gallai atebolrwydd mewn 
perthynas ag euogfarn am drosedd gael ei ryddhau drwy dalu'r gosb 
benodedig o £500.  Bydd person a gafwyd yn euog o drosedd gan Lys 
Ynadon yn agored i ddirwy, nad yw'n rhwym wrth unrhyw uchafswm ar y 

                                                
1
 O dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, bydd contractau meddiannaeth 

safonol yn disodli'r denantiaeth fyrddaliadol sicr bresennol. Y contractau 
hynny fydd y denantiaeth ddiofyn yn y sector rhentu preifat.  Yn ychwanegol, 
gelwir tenantiaid a thrwyddedeion yn 'ddeiliaid contract' o dan Ddeddf Rhentu 
Cartrefi.  
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raddfa safonol. 
 

 Yn caniatáu i geisiadau gael eu gwneud drwy'r llys sirol i adennill 
taliadau gwaharddedig neu flaendaliadau cadw na roddwyd yn ôl. Ond ni 
chaniateir hynny os bydd achos troseddol wedi ei gychwyn am drosedd a 
wnaed gan landlord neu asiant gosod eiddo sy'n ei gwneud yn ofynnol i 
daliad gwaharddedig gael ei wneud, oni bai bod yr achos hwnnw wedi 
peidio â pharhau drwy'r Llys Ynadon.  
 

 Os bydd person yn cael euogfarn am drosedd o dan y Bil, bydd gan yr 
awdurdod tai lleol ddyletswydd hefyd i hysbysu'r awdurdod trwyddedu am 
droseddau o'r fath.  Gan fod y trefniadau trwyddedu ar gyfer asiantiaid 
gosod eiddo a landlordiaid yn gofyn i'r ymgeisydd basio 'prawf sy'n dangos 
ei fod yn berson cymwys a phriodol', gallai troseddau a godir fel canlyniad i 
dorri rheolau atal landlord rhag gosod ei eiddo ar rent neu ddirwyn busnes 
asiant gosod eiddo i ben. Cafodd y ddarpariaeth honno ei datblygu i fod yn 
rhwystr rhag torri'r gwaharddiad. 
 

 Yn darparu ar gyfer troseddau a gyflawnwyd gan gorff corfforaethol 
sydd o fewn cwmpas y Bil. 

 
Gall awdurdod tai lleol ei gwneud yn ofynnol i unrhyw ddogfennau neu 
wybodaeth gael eu cyflwyno at ddiben ymchwilio i ba un a gyflawnwyd unrhyw 
drosedd neu beidio. Mae hynny'n debygol o fod yn gysylltiedig â gwybodaeth 
bersonol sy'n ymwneud â'r eiddo y mae'r drosedd yn gysylltiedig ag ef ynghyd 
ag unrhyw fanylion am bob parti perthnasol sy'n gysylltiedig â'r drosedd.  
Gallai data sensitif fod yn ofynnol mewn perthynas â throseddau blaenorol 
gan gynnwys troseddau posibl a honnwyd eu bod wedi digwydd. Efallai y 
bydd angen gwybodaeth ariannol bersonol, cofnodion treth, buddaliadau neu 
bensiynau ynghyd â chofnodion sy'n ymwneud â chyflogaeth at ddibenion 
ymchwiliad i gadarnhau natur unrhyw droseddau honedig. 
 
O ran y ddyletswydd ar awdurdod tai lleol i hysbysu'r awdurdod trwyddedu am 
droseddau a gyflawnwyd o dan y Bil, byddai hynny'n berthnasol i 
ddyfarniadau troseddol yn unig a fyddai wedi bod ar gael i'r cyhoedd. 
 
Er mwyn i'r awdurdodau tai lleol orfodi darpariaethau'r Bil bydd angen iddynt 
gynnal ymchwiliadau i ba un a yw'r troseddau wedi'u cyflawni.  Mae'n debygol 
y bydd rhan o'r gwaith hwnnw'n cynnwys cael hyd i wybodaeth neu 
ddogfennau fel yr amlinellir uchod.  Heb fod darpariaeth yn y Bil sy'n caniatáu 
i hysbysiad gael ei gyflwyno er mwyn i wybodaeth neu ddogfennau o'r fath 
gael eu derbyn, byddai unrhyw ymchwiliad yn cael ei danseilio.  Byddai 
hysbysiadau a gyflwynwyd gan awdurdodau tai lleol yn benodol i'r ymchwiliad 
ei hunan, er mwyn sicrhau bod llai o bosibilrwydd y gallai'r pwerau hynny gael 
eu gorddefnyddio gan yr awdurdodau tai lleol.  Mae'r darpariaethau hynny'n 
debyg i'r rheini sydd ar gael i'r awdurdod trwyddedu a ddynodir o dan adran 3 
o Ran 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014. Nodir y pwerau hynny yn rhannau 37-39 
o Ddeddf 2014. 
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Bwriedir i'r gofyniad a osodir ar yr awdurdod tai lleol i hysbysu'r awdurdod 
trwyddedu am euogfarnau sy'n codi o dan y Bil gael gwared ar achosion 
pellach o dor-gyfraith.  Ni fydd y gofyniad i roi hysbysiad yn cynnwys casglu 
data heblaw am yr hyn a fydd ar gael i'r cyhoedd pan fydd yr euogfarn yn cael 
ei chadarnhau gan Lys Ynadon. 
 
2. Methodoleg Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd 

 

Cafodd yr asesiad sgrinio ei gynnal gan dîm y Bil cyn i'r Bil gael ei gyflwyno.  
O ystyried natur darpariaethau'r Bil, mae'r gwaith hwn wedi'i gyfyngu i 
swyddogion yn nhîm y Bil a chydweithwyr sy'n arbenigo ym maes materion 
preifatrwydd yn yr Is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi.   
 
Roedd y terfynau ar y cynigion ynghyd â sicrhau cysondeb â threfniadau sydd 
eisoes ar waith o dan Ddeddf 2014, wedi arwain at gynnal Asesiad ar raddfa 
fechan o'r Effaith ar Breifatrwydd. 
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y cynigion i ddeddfu ar ffioedd asiantiaid gosod 
eiddo rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2017.  Cafodd y dadansoddiad o'r 
gwaith hwnnw ei gyhoeddi ym mis Chwefror 2018.  Cafwyd ymatebion i'r 
ymgynghoriad gan tua 700 o randdeiliaid. Ond dylid nodi nad oedd y 
rhanddeiliaid wedi cynnig sylwadau ar gynigion a oedd yn ymdrin â phwerau i 
ofyn am wybodaeth a phwerau gorfodi sydd wedi'u cynnwys yn y Bil. 
 
3. Effeithiau'r Cynigion ar Breifatrwydd 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cyflawni gweledigaeth o gael Sector 
Rhentu Preifat sy'n ffynnu, yn dryloyw ac yn hygyrch. Yn sgil deddfu eisoes i 
wella safonau rheoli a symleiddio cytundebau tenantiaeth yn y Sector Rhentu 
Preifat, mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod bellach yn bryd gwneud 
rhywbeth am y ffioedd a'r taliadau drud a godir ymlaen llaw. Mae'r ffioedd 
hynny'n achosi rhwystr sylweddol rhag rhentu yn y Sector Rhentu Preifat, a 
bwriad y ddeddfwriaeth hon yw cael gwared ar y rhwystr hwnnw.  
 
Mae'r Sector Rhentu Preifat wedi mynd yn fwyfwy pwysig yn ddiweddar, ac 
mae'n sicr o barhau i ffynnu wrth i'r boblogaeth gynyddu yn y dyfodol. Rhwng 
2000/01 a 2014/15, roedd nifer yr anheddau yng Nghymru a oedd yn cael eu 
rhentu'n breifat wedi mwy na dyblu, a bellach maent yn cyfrif am tua15% o'r 
stoc o anheddau.2 Rhagwelir y bydd poblogaeth Cymru'n cynyddu tua 5% o 
bosibl dros yr 20 mlynedd nesaf. Rhagwelir y bydd nifer yr aelwydydd yng 
Nghymru yn cynyddu'n gyflymach na'r boblogaeth yn gyffredinol, yn sgil 
cynnydd o dros 30% a ddisgwylir ei weld mewn aelwydydd un person yn 
ystod yr un cyfnod.3  
 

                                                
2
Data'r Cyfrifiad: http://gov.wales/docs/statistics/2014/140225-2011-census-characteristics-

households-en.pdf.  Amcangyfrifon o'r stoc o anheddau: 
http://gov.wales/docs/statistics/2017/170427-dwelling-stock-estimates-2015-16-en.pdf 
3
Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol, Llywodraeth Cymru: 

https://gov.wales/docs/statistics/2017/170505-future-trends-report-2017-cy.pdf 

http://gov.wales/docs/statistics/2014/140225-2011-census-characteristics-households-en.pdf
http://gov.wales/docs/statistics/2014/140225-2011-census-characteristics-households-en.pdf
http://gov.wales/docs/statistics/2017/170427-dwelling-stock-estimates-2015-16-en.pdf
http://gov.wales/docs/statistics/2017/170505-future-trends-report-2017-en.pdf
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Roedd Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ymchwil i'r ffioedd a godir ar 
denantiaid. Cynhaliwyd y gwaith ymchwil hwnnw gan Ganolfan Caergrawnt ar 
gyfer Ymchwil ar Dai a Chynllunio (Cambridge Centre for Housing and 
Planning Research), ac fe'i cyhoeddwyd ym mis Awst 2017.4 Dyma 

ganfyddiadau'r gwaith hwnnw: 
 

 Mae tystiolaeth yn dangos bod ffioedd a godir ymlaen llaw ar 
denantiaid yn gwaethygu'r anawsterau o ran cael mynediad i'r Sector 
Rhentu Preifat. Mae gwahaniaeth eang rhwng ffioedd a godir gan 
asiantiaid am weithgareddau sy'n debyg yn y bôn. 

 Nid oes unrhyw dystiolaeth anorchfygol sy'n dangos pam y dylai 
tenantiaid dalu ffioedd yn hytrach na'r landlord. Mae'r rhan fwyaf o'r 
gwaith a wneir gan asiantiaid yn waith y byddai'r landlord yn ei wneud 
ei hunan fel arall, ac felly'n wasanaeth sy'n cael ei ddarparu ar gyfer 
landlord.  

 Y landlord sy'n dewis yr asiant, a gall drafod y ffioedd, neu ddewis 
asiant arall os nad yw'n fodlon ar y cynnig. Yn anaml y gall y tenant 
ddewis asiant yn annibynnol ar yr eiddo.  

 Mae'n ymddangos mai prin iawn yw'r cyfiawnhad o blaid ffioedd 
adnewyddu o dan unrhyw amgylchiadau, nac ychwaith o blaid ffioedd 
gadael, ac eithrio pan fydd tenant yn gadael yn gynnar.  

 Mae achos cryf o blaid caniatáu i asiantiaid neu landlordiaid godi 
blaendal cadw bach, ac o blaid caniatáu i asiantiaid godi ffi ar 
denantiaid sy'n achosi niwed, neu sydd am adael rhan o'r ffordd trwy 
gontract tymor penodol.    

 Pe byddai ffioedd i denantiaid yn cael eu gwahardd, gallai asiantiaid 
adennill y costau o sefydlu tenantiaethau newydd yn y ffioedd y maent 
yn codi ar landlordiaid.   Hyd yn oed os oedd y rhain yn cael eu 
trosglwyddo i denantiaid drwy renti uwch, ystyrir bod hynny'n well na 
chodi ffioedd, gan ei bod yn gwella'r tryloywder ac yn hwyluso gallu 
cymharu rhwng yr opsiynau sydd ar gael i denantiaid. 

 Byddai mwy o gymhelliant i landlordiaid hunanreoli pe byddai eu 
ffioedd yn cynyddu.   Fodd bynnag, mae'r ymchwil hon yn awgrymu y 
byddai'r rhan fwyaf o landlordiaid, os ydynt yn hapus fel arall â'r 
gwasanaeth y mae eu hasiant yn ei ddarparu, yn annhebygol o wneud 
hynny.   

 Gallai cynnydd ar ffioedd i landlordiaid yn ogystal â diwygiadau eraill 
diweddar o ran treth uwch, achosi i rai landlordiaid werthu eu heiddo 
ac, ar y cyfan, mae hynny'n debygol o osod pwysau bach tuag i lawr ar 
gyflymder twf y Sector Rhentu Preifat yng Nghymru.    

 
Yn ychwanegol, mae tystiolaeth gan Ganolfan Cyngor ar Bopeth yn awgrymu 
bod ffioedd wedi cynyddu yn ddiweddar yn uwch na chyfradd chwyddiannol.5 

                                                
4
 Clarke et al, Ymchwil i ffioedd asiantau gosod i denantiaid. Caerdydd: Llywodraeth Cymru, 

rhif adroddiad Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth: 48/2017 https://gov.wales/statistics-and-
research/research-letting-agent-fees-tenants/?skip=1&lang=cy 
5
 Canolfan Cyngor ar Bopeth, Still Let Down: How letting agents are still exploiting private 

renters – and what this tells us about consumer protection, 2015. 
https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/about-us/policy/policy-research-topics/housing-
policy-research/still-let-down/ 

http://gov.wales/statistics-and-research/research-letting-agent-fees-tenants/?lang=en
http://gov.wales/statistics-and-research/research-letting-agent-fees-tenants/?lang=en
https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/about-us/policy/policy-research-topics/housing-policy-research/still-let-down/
https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/about-us/policy/policy-research-topics/housing-policy-research/still-let-down/
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Mae'r un ymchwil wedi datgelu bod ffioedd yn achosi problemau ariannol 
sylweddol i'r rheini sy'n rhentu. Canfu fod 64% o'r ymatebwyr yn yr arolwg 
wedi gorfod benthyg arian gan ffrindiau a'r teulu, wedi cael anhawster wrth 
dalu biliau eraill, wedi mynd i orddrafft neu wedi cael benthyciad i dalu'r 
ffioedd. Awgrymwyd hefyd fod cyfradd y blaendal a godir wedi cynyddu dros 
amser.6 
 
Bwriedir i'r Bil  ddileu neu leihau'r rhwystrau ariannol y mae darpar denantiaid 
yn eu hwynebu wrth geisio dewis llety - sy'n debygol o gael effaith gadarnhaol 
ac eang ar  nodau llesiant.  
 
Prif ddarpariaethau'r Bil yw:  

 Gwahardd y ffioedd a delir gan denantiaid mewn perthynas â rhoi ac 
adnewyddu tenantiaeth neu barhau â thenantiaeth (gan asiantiaid 
gosod eiddo, landlordiaid a thrydydd partïon).  

 Rhoi pwerau i Weinidogion Cymru reoleiddio swm y blaendal y gellir ei 
godi. 

 Darparu eithriadau i'r gwaharddiad i ganiatáu ar gyfer: 
o Rhent 
o Blaendal cadw a gaiff ei ad-dalu a'i gapio i'r hyn a fyddai 

gyfwerth ag wythnos o rent 
o Blaendal sicrwydd 
o Diffygdaliadau sy'n torri'r contract meddiannaeth safonol 

 Bydd person sy'n euog o drosedd yn agored i ddirwy yn sgil euogfarn 
ddiannod. Bydd gan Awdurdodau Tai Lleol bwerau i gyflwyno 
Hysbysiadau Cosb Benodedig i ryddhau atebolrwydd person sydd wedi 
cyflawni trosedd, a bydd ganddynt bwerau i ofyn am wybodaeth hefyd i 
gynorthwyo'u pwerau gorfodi.  

 

Mae'r cynigion sy'n caniatáu i awdurdodau tai lleol gael dogfennau neu 
wybodaeth yn rhai rhesymol a chymesur, ac yn sicrhau y gall troseddau gael 
eu hymchwilio'n drylwyr.  Mae'r pŵer i gael gwybodaeth yn canolbwyntio ar 
droseddau posibl, ac nid yw'n cynnwys materion eraill sy'n ymwneud â thai. 
Heb y pŵer i gael gwybodaeth sy'n ymwneud â throseddau byddai gorfodi'r Bil 
yn cael ei danseilio a byddai'r awdurdodau tai lleol yn cael anhawster wrth 
gadarnhau a oedd asiantiaid neu landlordiaid wedi cydymffurfio â'r Bil. 
 
Ystyrir bod y gofyniad i'r awdurdod tai lleol hysbysu'r awdurdod trwyddedu am 
unrhyw droseddau yn ddull effeithiol o annog landlordiaid ac asiantiaid i beidio 
â thorri darpariaethau'r Bil.  Mae euogfarn am drosedd yn debygol o fod yn 
arwydd o arfer wael bosibl gan asiant neu landlord ac o ba mor gymwys y 

                                                
6
 Department for Communities and Local Government (Llywodraeth y DU), Banning letting 

agent fees paid by tenants: a consultation paper, Ebrill 2017, p20. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/607479/Bannin
g_letting_agent_fees_paid_by_tenants_consultation.pdf 
Centre for Economics and Business Research ‘Protecting Generation Rent. A Report for 
money.co.uk’, Ionawr 2016. Mae'r adroddiad yn dangos mai 16% yw'r cynnydd cyfartalog yn y 
DU rhwng 2010-2015. Yn Nghymru, mae'r cynnydd rhwng 5% a 6%. 
http://1c48262defeb1866bc52-
67e2d31b8004cbc50ed34ec085b9754f.r83.cf3.rackcdn.com/Protecting-Generation-Rent.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/607479/Banning_letting_agent_fees_paid_by_tenants_consultation.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/607479/Banning_letting_agent_fees_paid_by_tenants_consultation.pdf
http://1c48262defeb1866bc52-67e2d31b8004cbc50ed34ec085b9754f.r83.cf3.rackcdn.com/Protecting-Generation-Rent.pdf
http://1c48262defeb1866bc52-67e2d31b8004cbc50ed34ec085b9754f.r83.cf3.rackcdn.com/Protecting-Generation-Rent.pdf
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maent i gadw trwydded, er mwyn parhau i osod eiddo ar rent a chynnal gwaith 
rheoli eiddo yng Nghymru. Bydd hysbysiad o unrhyw euogfarnau ar gael i'r 
cyhoedd, ac ni fydd rhannu'r wybodaeth honno'n weithred ymwthiol. 
 

 

Manylion y 
Mater/Risg 
 

Gofynion yr awdurdodau tai lleol i gael dogfennau neu 
wybodaeth drwy gyflwyno hysbysiad 
 
Hysbysiad o euogfarnau am droseddau o dan y Bil 

Pwy fydd yn 
cael ei 
effeithio? 
 

Bydd hyn yn effeithio ar berson sy'n landlord neu sydd wedi 
bod yn un o dan gontract meddiannaeth safonol, person 
sy'n ddeiliad contract neu sydd wedi bod yn un o dan 
gontract meddiannaeth safonol; person sy'n asiant gosod 
eiddo neu wedi bod yn un. 

Pa fath o 
effaith fydd 
hyn yn ei gael? 
 

Efallai y bydd angen gwybodaeth bersonol neu sensitif at 
ddibenion ymchwiliad a gallai unigolion ystyried bod 
hynny'n amharu ar breifatrwydd. 
 
Caiff yr wybodaeth ei rhannu â'r corff sy'n trwyddedu 
euogfarnau am droseddau o dan adrannau 2 a 3 o'r Bil. 

Mesurau 
lliniaru 
arfaethedig 
 

Mae'r Bil yn lliniaru'r risg sy'n ymwneud â chyflwyno 
hysbysiadau drwy eu cyfyngu i ymchwiliadau i droseddau a 
gyflawnwyd o dan y Bil. 
 
Mae'r hysbysiad o euogfarnau i'r awdurdod trwyddedu yn 
fodd rhesymol o ddiogelu'r rhai hynny sy'n gweithredu yn y 
sector rhentu preifat.  Rhaid i unrhyw un sy'n derbyn 
trwydded ddangos ei fod yn gymwys i weithredu.  Bydd 
hysbysiad o euogfarn ar gael i'r cyhoedd a bydd ei rannu â'r 
awdurdod trwyddedu'n briodol i bennu a ddylai trwydded 
gael ei rhoi neu ei hadnewyddu.  

Cyfiawnhad o 
blaid peidio â 
chymryd 
camau 
 

Mae'r cyfiawnhad wedi'i bennu yn yr adran am fesurau 
lliniaru arfaethedig. 

 
 

5. Canfyddiadau ac Argymhellion 

 
Mae cyfyngiadau ar y pŵer arfaethedig i ofyn am ddogfennau a gwybodaeth, 
a dyletswydd awdurdodau tai lleol i hysbysu'r awdurdod trwyddedu am 
euogfarn o dan y Bil.  Bydd unrhyw ddata yn benodol i'r ymchwiliadau neu i 
droseddau a gyflawnwyd yn ystod cyfnod penodol yn hytrach na'u bod yn 
berthnasol i gasgliad parhaus o wybodaeth bersonol a sensitif.  Mae natur y 
pŵer a'r ddyletswydd yn golygu llai o ymyrraeth i breifatrwydd unigolion. 
 
6. Adoygu ac Archwilio 
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Bydd y tîm polisi yn parhau i oruchwylio effeithiolrwydd y Bil yn amodol ar ei 
basio gan y Cynulliad.  Bydd hynny'n cynnwys ystyried materion preifatrwydd. 
 
Atodiadau 

 

 Atodiad 1: Cwestiynau sgrinio ac atebion ynghylch Asesiad o'r Effaith ar 
Breifatrwydd 
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Atodiad 1 
 
Defnyddiwch ddull sgrinio'r Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd i gael gwybod a yw 
eich cynnig yn debygol o gael effaith ar breifatrwydd ac a fydd asesiad pellach yn 
ofynnol.  
 

 
Ar ôl ei gwblhau, rhaid anfon copi o'r ddogfen hon i'r Uned Hawl i Wybodaeth: 

DataProtectionOfficer@llyw.cymru a chopi i'ch Perchennog Asedau Gwybodaeth 
 

Bydd yr Uned Hawl i Wybodaeth yn ceisio ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith. 
 

 

Teitl y cynnig: 
 

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 

Adran: 
 

Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus  

 
1. Disgrifiwch y canlynol yn eich cynnig: 
 

(i) Os yw hyn yn newid i system/ prosiect/ proses/ polisi presennol, 
amlinellwch y trefniadau presennol a sut y mae data personol yn cael 
eu prosesu ar hyn o bryd.   

(ii) Rhowch fanylion am sut y bydd y system/ prosiect / proses/ polisi 
newydd yn gweithio, gan gynnwys sut y bydd data personol yn cael eu 
prosesu ac a fydd y data'n cael eu rhannu â thrydydd partïon. 

 

Manylion: 
 

Mae Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) yn cynnwys dau brif gynnig a 
allai effeithio ar faterion preifatrwydd a rhannu gwybodaeth.   
 
1. Mae'n darparu ar gyfer pwerau ymchwilio, sy'n galluogi swyddog a 

awdurdodir gan awdurdod tai lleol, i gyflwyno hysbysiad yn gofyn am 
wybodaeth neu ddogfennau gan landlord cyfredol neu flaenorol, gan 
ddeiliad contract cyfredol neu flaenorol, neu gan berson sy'n asiant gosod 
eiddo neu sydd wedi bod yn un, at ddibenion ymchwiliad. Mae'n drosedd i 
fethu â chydymffurfio â'r hysbysiad sy'n agored ar euogfarn ddiannod i 
ddirwy nad yw'n uwch na lefel 4 ar y raddfa safonol.  Mae'r darpariaethau 
hynny'n debyg i'r rheini sydd ar gael i'r awdurdod  trwyddedu a ddynodir o 
dan adran 3 o Ran 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014. Nodir y pwerau hynny yn 
rhannau 37-39 o Ddeddf 2014. 
 

2. Os bydd person yn cael euogfarn am drosedd o dan y Bil, bydd gan yr 
awdurdod tai lleol ddyletswydd hefyd i hysbysu'r awdurdod trwyddedu am 
droseddau o'r fath.  Gan fod y trefniadau trwyddedu ar gyfer asiantiaid 
gosod eiddo a landlordiaid yn gofyn i'r ymgeisydd basio 'prawf sy'n dangos 
ei fod yn berson cymwys a phriodol', gallai troseddau a godir fel canlyniad i 
dorri rheolau atal landlord rhag gosod ei eiddo ar rent neu ddirwyn busnes 
asiant gosod eiddo i ben. Cafodd y ddarpariaeth honno ei datblygu i fod yn 
rhwystr rhag torri'r gwaharddiad. 

 

mailto:DataProtectionOfficer@wales.gsi.gov.uk
https://documents.hf.wales.gov.uk/xclient/id:A304659
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2. A fydd y cynnig yn cynnwys prosesu7 gwybodaeth y gellid ei defnyddio i 
adnabod unigolion (data personol)? 

 

 Na fydd – Nid oes angen llenwi gweddill y ffurflen hon.   Anfonwch eich ymatebion 
                drwy anfon neges e-bost at DataProtectionOfficer@llyw.cymru  
 

 Bydd – Llenwch weddill y ffurflen. 
 

 
3. A oes asesiad neu broses sgrinio o'r effaith ar breifatrwydd wedi'u cynnal 

eisoes? 
 

 Oes – Rhowch y manylion isod.  Nac oes 
 

Manylion am Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd a gwblhawyd (dyddiad; canlyniadau) 
 
 

 
4. Ticiwch yr eitemau o ddata personol a fydd yn cael eu prosesu: 

 
 

Personol  
 Enw  Rhif ffôn 

 Cyfeiriad cartref  Dyddiad geni 

 Cyfeiriad y busnes  Rhif y drwydded yrru 

 Cod post  Rhif Pasbort / Cerdyn 
adnabod 

 Cyfeiradau e-bost  Ffotograffau / delweddau (y 
gellid eu defnyddio i 
adnabod unigolion) 

 Rhif adnabod unigryw 

e.e. cerdyn teyrngarwch gan 
siop, cerdyn llyfrgell etc. 

 Arall (rhowch fanylion) 

Personol 
Sensitif*  

 

 Hil / cefndir ethnig 

 

 

 Data biometrig e.e DNA, 
olion bysedd 

 Safbwyntiau gwleidyddol  Gwybodaeth ariannol 
bersonol (e.e manylion banc 
neu gerdyn credyd) 

 Credoau crefyddol  Enw morwynol y fam 

 Aelodaeth Undeb Llafur  Rhif Yswiriant Gwladol (neu 
gyfatebol) 

 Cyflyrau iechyd corfforol / 
meddwl 

 Cofnodion treth, budd-
daliadau neu bensiynau 

 Bywyd rhywiol  Cofnodion iechyd neu 
wasanaethau cymdeithasol 
e.e. Tai neu Amddiffyn Plant 

                                                
7
Mae'r term 'prosesu' yn cynnwys ystod eang o weithgareddau fel casglu, defnyddio, datgelu, 

cadw gwybodaeth neu gael gwared ar wybodaeth. 

mailto:DataProtectionOfficer@wales.gsi.gov.uk
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 Cofnodion troseddol a'r llys 
(gan gynnwys troseddau 
honedig) 

 Cofnodion cyflogaeth (gan 
gynnwys hunangyflogaeth a 
gwaith gwirfoddol) 

 Cofnodion addysgol  Arall (rhowch fanylion) 

 
Manylion: 

Gall awdurdod tai lleol ei gwneud yn ofynnol i unrhyw ddogfennau neu wybodaeth 
gael eu cyflwyno at ddiben ymchwilio i ba un a gyflawnwyd unrhyw drosedd neu 
beidio.  Mae hynny'n debygol o fod yn gysylltiedig â gwybodaeth bersonol sy'n 
ymwneud â'r eiddo y mae'r drosedd yn gysylltiedig ag ef ynghyd ag unrhyw fanylion 
am bob parti perthnasol sy'n gysylltiedig â'r drosedd.  Gallai data sensitif fod yn 
ofynnol mewn perthynas â throseddau blaenorol gan gynnwys troseddau posibl a 
honnwyd eu bod wedi digwydd.  Efallai y bydd angen gwybodaeth ariannol bersonol, 
cofnodion treth, budd-daliadau neu bensiynau ynghyd â chofnodion sy'n ymwneud â 
chyflogaeth at ddibenion ymchwiliad i gadarnhau natur unrhyw droseddau honedig. 
 
O ran y ddyletswydd ar awdurdod tai lleol i hysbysu'r awdurdod trwyddedu am 
droseddau a gyflawnwyd o dan y Bil, byddai hynny'n berthnasol i ddyfarniadau 
troseddol yn unig a fyddai wedi bod ar gael i'r cyhoedd. 

 
*Os oes data personol yn cael eu prosesu, a yw’r data hyn yn cael eu casglu'n 
orfodol (h.y. heb fod y testunau data yn cael opsiwn i beidio â'u casglu)? 
 

 Ydy       Nac ydy 
 
5. Ar gyfer y data personol sy'n cael eu prosesu, nodwch: 
  

Pwy yw'r Rheolydd Data: 
(Gweler yr adran nodiadau i gael y 
diffiniad o'r hyn yw Rheolydd Data) 

 
Yr Awdurdod Tai Lleol 

Manylion:  Os bydd Cyd-reolwyr Data, 
nodwch y data personol y mae pob un yn 
gyfrifol amdanynt. 

Unrhyw Broseswyr Data: 
(Gweler yr adran nodiadau i gael y 
diffiniad o'r hyn yw Prosesydd Data).  

 
Swyddog a awdurdodir gan awdurdod tai 
lleol 
 

Manylion:  Os bydd Proseswyr Data, 
nodwch y data personol y mae pob un 
gyfrifol amdanynt. 

A fydd y data yn cael eu rhannu?   
(os bydd eich cynnig yn cynnwys rhannu 
data personol â thrydydd partïon, dylid 
defnyddio Cytundeb Rhannu 
Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) 
er mwyn helpu i sicrhau eich bod yn 
cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data. 
Gallwch gael rhagor o gyngor a 
chyfarwyddyd ar WASPI drwy e-bostio 
christopher.stevens@llyw.cymru). 

 
Bydd data sydd ar gael i'r cyhoedd ac 
sy'n ymwneud ag euogfarnau unigol o 
dan y Bil yn cael eu rhannu gan 

Manylion:  Nodwch a fydd y data'n cael 
eu rhannu'n fewnol â rhannau eraill o 
Lywodraeth Cymru neu'n allanol â 
thrydydd partïon.   
Nodwch hefyd a yw'r data personol sy'n 
cael eu rhannu yn ddienw.  

mailto:christopher.stevens@wales.gsi.gov.uk
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awdurdod tai lleol a'r awdurdod 
trwyddedu. 

 
6. (a) Beth yw'r sail gyfreithiol dros brosesu'r data? 

  
Manylion: 
Mae holl bwerau Llywodraeth Cymru yn deillio o statud.  Nodwch y pŵer cyfreithiol y 
mae Llywodraeth Cymru yn ei arfer i weithredu'r cynnig hwn.  

 
Mae'r sail gyfreithiol dros brosesu'r data hyn wedi'i nodi o dan adrannau 10 (pwerau i 
ofyn am ddogfennau neu wybodaeth) a 14 (dyletswydd ar awdurdod tai lleol i 
hysbysu'r awdurdod trwyddedu am euogfarn) o'r Bil. 

 
(b) A yw'r Gwasanaethau Cyfreithiol wedi cadarnhau bod y sail a 
amlinellwyd yn (a) yn darparu'r porth angenrheidiol ar gyfer prosesu (gan 
gynnwys unrhyw rannu arfaethedig)? 
 

 Ydyn – Atodwch gopi o'r cyngor hwnnw  Nac ydyn  
 
Mae cytundeb â'r trefniadau gorfodi, sydd eisoes wedi'u adlewyrchu yn adrannau 10 
a 14 o'r Bil, wedi'u nodi o dan  MAL/RE/0845/18 
https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A21530505/document/versions/published  
 
7. A fydd y cynnig yn cynnwys dulliau newydd neu rai a fydd wedi newid yn 

sylweddol mewn perthynas â phrosesu data personol am bob unigolyn? 

 
  Bydd – Rhowch y manylion isod.  Na fydd – Ewch i gwestiwn 8. 

 

Manylion: 
Er enghraifft, a ydych chi wedi bod yn casglu gwybodaeth bersonol gan unigolion at 
ddibenion penodol, a bellach hoffech ddefnyddio'r wybodaeth honno at ddibenion 
eraill?   
 

 

Trin data 
 
8. A fydd y data personol yn cael eu cydgrynhoi, neu yn cael eu cysylltu neu 

eu paru â data o ffynonellau eraill? 
 

 Bydd – Rhowch y manylion isod.   Na fydd – Ewch i gwestiwn 9. 
 

Manylion: 
Er enghraifft, a ydych chi'n bwriadu cymharu neu gysylltu'r data yr ydych chi'n eu 
casglu â data a gedwir mewn cronfa ddata arall?  

 

 
9. A yw’r cynnig yn cynnwys polisïau/arferion newydd neu sydd wedi newid ar 

gyfer casglu, cadw neu rannu data personol?  
 

 Ydy – Rhowch y manylion isod.   Nac ydy – Ewch i gwestiwn 10. 
 

Manylion: 
 
 

https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A21530505/document/versions/published
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Technoleg 
 
10. A fydd y cynnig yn cynnwys cyflwyno technolegau sy'n amharu ar 

breifatrwydd fel: 
 

 Bydd – Rhowch y manylion isod.   Na fydd – Ewch i gwestiwn 11. 
 

 Cardiau clyfar  Delwedd ddigidol a recordiad fideo 

 Tagiau Adnabod Amledd Radio  

(RFID) 

 Proffilio, cloddio data neu logio traffig 
electronig 

(proses i adnabod patrymau mewn setiau 
mawr o ddata)  

 Biometreg  Technolegau lleoli (e.e. GPS, tracio 
ffonau symudol) 

 Gwyliadwriaeth weledol (e.e. CCTV)   Arall (nodwch y Manylion isod) 

  

Manylion: 

 
 
 

 

Hunaniaeth 
 
11. A fydd y cynnig yn galw am brosesau rheoli neu ddilysu newydd neu 

wahanol mewn perthynas â hunaniaeth? 
 

 Bydd – Rhowch y manylion isod.   Na fydd – Ewch i gwestiwn 12. 
 

Manylion: 
 
 

 

 
12. A fydd y cynnig yn golygu y bydd modd adnabod  unigolion a oedd yn 

anhysbys cyn hynny?  
 

 Bydd – Rhowch y manylion isod.   Na fydd 
 

Manylion: 

Gallai'r cynigion sy'n caniatáu i ymchwiliadau gael eu cynnal i droseddau o dan y Bil 
nodi a chadarnhau rôl unigolyn na fyddai fel arall wedi cael ei gofrestru, nac wedi 
cael unhryw gysylltiad hysbys â'r eiddo.  Gallai hynny fod mewn perthynas â 
landlord, asiant gosod eiddo neu ddeiliad contract (tenant). 
 

 
 

 
Ar ôl ei chwblhau, rhaid anfon copi o'r ddogfen hon i'r Uned Hawl i Wybodaeth: 

DataProtectionOfficer@llyw.cymru a chopi at eich Perchennog Asedau Gwybodaeth 

 

mailto:DataProtectionOfficer@wales.gsi.gov.uk
https://documents.hf.wales.gov.uk/xclient/id:A304659
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Nodiadau 
 
Rheolydd Data yw'r person (naill ai'n unigol neu ar y cyd ag eraill) sy'n pennu 
diben(ion) prosesu unrhyw ddata personol a'r modd y mae neu y bydd y data hynny'n 
cael ei brosesu. 
 
Rhaid i reolydd data fod yn “berson” sy'n cael ei gydnabod yn gyfreithiol, h.y.: 
 

  unigolion; 

 sefydliadau; a 

 chyrff corfforaethol neu anghorfforedig o bersonau. 
 
Fel arfer, bydd rheolwyr data yn sefydliadau, ond gall unigolion, e.e. unigolion sy'n 
hunangyflogedig / masnachwyr unigol.  Hyd yn oed os bydd unigolyn yn gyfrifol am 
ddiogelu data mewn sefydliad, bydd yr unigolyn hwnnw'n gweithredu ar ran y 
sefydliad, sef y rheolydd data. 
 
Mewn perthynas â rheolwyr data, mae'r term 'cyd-reolwyr' yn cael ei ddefnyddio pan 
fydd dau neu fwy o reolwyr data yn gweithredu ar y cyd i benderfynu ar ddiben 
prosesu data a'r modd y gwneir hynny. Mae'r term 'ar y cyd' yn berthnasol pan fydd 
dau neu fwy o reolwyr data yn rhannu cronfa ddata personol y maent yn ei 
phrosesu'n annibynnol ar ei gilydd. 
 
Rhaid i reolwyr data sicrhau bod unrhyw ddata personol sy'n cael eu prosesu y 
maent yn gyfrifol amdanynt yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data.  Bydd methu â 
gwneud hynny'n golygu'r risg o weithredu camau gorfodi, o erlyniad, ac o hawliadau 
am iawndal gan unigolion.   
 
Prosesydd Data yw unrhyw berson (ac eithrio cyflogai rheolydd data) sy'n prosesu'r 

data ar ran y rheolydd data.  
 
Nid yw proseswyr data yn ddarostyngedig i'r Ddeddf Diogelu Data yn uniongyrchol 
(er y bydd y rhan fwyaf ohonynt yn rheolwyr data eu hunain ar gyfer y prosesu y 
maent yn ei wneud at ddibenion gweinyddol eu hunain).  Y rheolwyr data sy'n parhau 
i fod yn gyfrifol am sicrhau bod eu gwaith prosesu'n cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu 
Data, pa un a ydynt yn gwneud y gwaith prosesu'n fewnol neu drwy gyflogi 
prosesydd data.  Os bydd y rolau a'r cyfrifoldebau'n aneglur, bydd angen iddynt gael 
eu hegluro i sicrhau bod data personol yn cael eu prosesu yn unol ag egwyddorion 
diogelu data.  
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I'w chwblhau gan yr Uned Hawl i Wybodaeth: 
 
A oes angen Asesiad ffurfiol o'r Effaith ar Breifatrwydd ar gyfer y cynnig hwn? 
 

  Oes   Nac oes 
 

Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn rhoi cyfrifoldeb cydymffurfio 
â'r Ddeddf Diogelu Data ar y rheolydd data, ac mae hynny'n golygu ystyried hefyd a 
oes angen Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd er mwyn cydymffurfio ag Erthygl 35 
(sy'n nodi'r achosion pan ddylai rheolydd data gynnal Asesiad o'r Effaith ar 
Breifatrwydd).  Mae'r cynnig hwn yn aneglur o ran ystyried a ddylid cynnal Asesiad 
o'r Effaith ar Breifatrwydd, gan nad Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data yn y pen 
draw am unrhyw ddata personol a gaiff eu prosesu (yr Awdurdod Tai Lleol fydd y 
rheolydd data). Fodd bynnag, Llywodraeth Cymru sy'n cyflwyno'r ddeddfwriaeth i 

greu trosedd y bydd angen i ddata personol gael eu prosesu mewn perthynas â hi.  
 
Argymhelliad yr Uned Hawl i Wybodaeth yw bod Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd 
yn cael ei gynnal i ddangos bod preifatrwydd a hawliau dynol unigolion wedi'u 
hystyried wrth lunio'r ddeddfwriaeth hon.  Byddai hynny'n diogelu Llywodraeth Cymru 
pe byddai'r ddeddfwriaeth yn cael ei herio gan adolygiad barnwrol. 
 
Yr ystyriaethau o ran Preifatrwydd y dylai'r Asesiad o'r Effaith ar Breifatrwydd ymdrin 
â nhw yw: 
 
1. Angenrheidrwydd y ddeddfwriaeth hon.  Beth yw'r mater y mae'r ddeddfwriaeth 

hon yn ceisio mynd i'r afael ag ef a pham taw'r ddeddfwriaeth hon yw'r opsiwn 
gorau? 

2. Bod prosesu data personol drwy'r ddeddfwriaeth hon yn ffordd gymesur o 
fodloni'r nod.  Mae angen i'r Adran Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus allu 
dangos na ellir cyflawni'r nod hwnnw drwy fodd sy'n amharu llai ar breifatrwydd. 

 
Mae maes Hawliau Dynol yn cael ei gynnwys drwy asesiad ei hun o'r effaith (Asesiad 
o'r Effaith ar Gydraddoldeb), sydd y tu allan i gylch gorchwyl yr Uned Hawl i 
Wybodaeth.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y dudalnen fewnrwyd ar asesu 
effaith ar gydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a hawliau dynol. 
 

 
A oes cyngor ar gydymffurfio â GDPR wedi cael ei ddarparu? 
 

  Oes   Nac oes 
 

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn prosesu unrhyw ddata personol.  
 
 

 

 


