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1. Cwmpas 
 

1.1 Mae'r ddogfen hon yn gytundeb am rannu cyfathrebiadau a 
gwybodaeth rhwng Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
('y Comisiynydd'). 
 

1.2 Mae'r cytundeb yn seiliedig ar gyd-ddealltwriaeth rhwng AGGCC 
a'r Comisiynydd bod cyfathrebu'n effeithiol ac yn amserol a rhannu 
gwybodaeth yn gallu bod o fudd i bobl hŷn sy'n derbyn 
gwasanaethau gofal cymdeithasol.  

 
1.3 Mae'r cytundeb hwn yn dechrau ar 20/06/2014 a bydd yn cael ei 

adolygu'n flynyddol. 
 
2. Prif rôl Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru  

 
2.1 Rôl AGGCC yw annog gwelliant mewn gofal cymdeithasol a 

gwasanaethau cymdeithasol drwy reoleiddio, arolygu ac adolygu 
perfformiad ar draws yr holl sector.  
 

2.2 Ymhlith ei hamcanion mae datblygu golwg integredig o ofal a 
gwasanaethau cymdeithasol, o'r strategaeth i'r dull gweithredu, 
drwy wneud defnydd gwell o adnoddau cyfun y ddau gorff 
blaenorol. Mae gan yr arolygiaeth, ynghyd â chyrff statudol eraill 
a'u partneriaid, rôl allweddol wrth gynnig sicrwydd i'r cyhoedd.  
 

2.3 Mae AGGCC yn gweithredu mewn dau faes allweddol: 
• Cofrestru ac arolygu ystod o wasanaethau gofal cymdeithasol 

cyhoeddus, annibynnol a gwirfoddol – swyddogaeth reoleiddio.  
• Adolygu ac arolygu trefniadau’r awdurdodau lleol ar gyfer 

cyflawni eu swyddogaethau gwasanaeth cymdeithasol - 
swyddogaeth adolygu awdurdodau lleol. 
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3. Prif rôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru  

 
3.1 Mae'r Comisiynydd yn eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn Cymru. 

Prif swyddogaethau statudol y Comisiynydd yw: 

• hybu ymwybyddiaeth o fuddiannau pobl hŷn yng Nghymru a'r 
angen i ddiogelu'r buddiannau hynny; 

• hybu’r cyfleoedd a ddarperir i bobl hŷn yng Nghymru, a dileu 
gwahaniaethu yn eu herbyn;  

• annog arfer orau wrth drin pobl hŷn yng Nghymru;  
• parhau  i adolygu digonoldeb ac effeithiolrwydd y gyfraith sy’n 

effeithio ar fuddiannau pobl hŷn yng Nghymru.  
[Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, adran 2] 

4. Perthynas y Comisiynydd gydag AGGCC 

4.1 Mae gan y Comisiynydd awdurdod statudol i gynnal Adolygiadau 
ac Archwiliadau ac i gynorthwyo pobl hŷn i fynd i'r afael â materion 
sydd o ddiddordeb iddynt.  

 
4.2 Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn 

gorff sy'n cyflawni swyddogaethau Gweinidogion Cymru ac felly 
mae'n gorff sy'n cael ei adolygu o dan adran 3 Deddf Comisiynydd 
Pobl Hŷn (Cymru) 2006.  

5. Pwyntiau cyswllt ac amlder y cyfathrebu 

5.1 Er mwyn sicrhau bod AGGCC a swyddfa'r Comisiynydd yn 
cyfathrebu ac yn rhannu gwybodaeth yn effeithiol mae pwyntiau 
cyswllt wedi eu pennu ac wedi eu cynnwys yn Atodiad 1.  
 

5.2 Bydd y Prif Arolygydd a'r Comisiynydd yn cwrdd o leiaf unwaith y 
flwyddyn er mwyn trafod rhaglenni gwaith a meysydd sydd o 
ddiddordeb cyffredin.  

5.3 Ar wahân i gyfarfodydd sydd wedi eu hamserlennu, dylai 
cyfathrebiadau a gwybodaeth gael eu rhannu hefyd pryd bynnag y 
bydd materion o ddiddordeb cyffredin yn codi.  Heb fod yn 
gyfyngedig i'r materion isod, gallai'r materion hynny gynnwys: 
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• rhannu gwybodaeth am dueddiadau, data, polisi a mentrau sy'n 
ymwneud â'r nod cyffredin o sicrhau bod gan bobl hŷn 
wasanaethau gofal cymdeithasol o safon uchel, a bod eu 
buddiannau yn cael eu diogelu; 

• rhannu adroddiadau yn rhagweithiol rhag ofn eu bod yn 
berthnasol i waith y sefydliad arall; 

• cyfeirio achosion yn uniongyrchol pan fydd y naill sefydliad o’r 
farn y byddai'r llall yn gallu bod o gymorth; 

• dosbarthu datganiadau i'r wasg yn rhagweithiol i'r sefydliad arall 
pan fo'r datganiad i'r wasg yn perthyn i fater o ddiddordeb 
cyffredin; 

• rhannu datganiadau i'r cyfryngau yn rhagweithiol pan gyfeirir at 
y sefydliad arall, er mwyn sicrhau bod y sylw am y sefydliad 
hwnnw’n gywir. 

5.4 Bydd y naill sefydliad a'r llall yn sicrhau bod aelodau o staff yn 
ymwybodol o gynnwys y Cytundeb Rhannu Cyfathrebiadau a 
Gwybodaeth hwn.  

5.5 Bydd y naill sefydliad yn ymdrechu'n briodol i gynorthwyo'r llall 
gydag unrhyw gais, i’r graddau y bo’n rhesymol ac ymarferol 
gwneud hynny. 

6. Rhannu gwybodaeth 

Pŵer y Comisiynydd i rannu gwybodaeth 

6.1 Nid oes hawl gan y Comisiynydd ddatgelu gwybodaeth a 
dderbyniodd yn rhinwedd ei swyddogaethau oni bai ei bod hi'n cael 
ei gorchymyn i wneud hynny o dan adran 18(3) Deddf 
Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006. Mewn perthynas â'r 
Cytundeb hwn, gall y Comisiynydd ddatgelu gwybodaeth sydd a 
wnelo â'r adran honno— 

(a) er mwyn cyflawni unrhyw un o'i swyddogaethau; 

(d) at bwrpas ymchwiliad gyda'r bwriad o ddwyn achos  
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(f) os yw'r wybodaeth i'r perwyl bod person yn debygol o gael ei 
ystyried yn fygythiad i iechyd a diogelwch rhywrai a bod y 
Comisiynydd yn datgelu i berson am ei bod hi'n credu y byddai 
hynny er budd y cyhoedd. 

6.2 Hyd yn oed pan fydd y datgeliad yn cael ei ganiatáu dan 18(3) 
rhaid bodloni'r amod yn 18(4) sef bod y datgeliad yn: - 

 (a) briodol i unrhyw un o swyddogaethau'r person sydd â 
chaniatâd i ddatgelu'r wybodaeth [mae gan gyflogeion AGGCC 
ganiatâd dan 18(9)]; ac 

 (b) er budd y cyhoedd. 

 Pŵer y Comisiynydd i fynnu datgeliad o wybodaeth 

6.3 Mae gan y Comisiynydd hefyd y pŵer i fynnu datgeliad o 
wybodaeth o dan reoleiddiad 4 yn Rheoliadau Comisiynydd Pobl 
Hŷn Cymru 2007, fel a ganlyn.  Dan reoleiddiad 4 gall y 
Comisiynydd fynnu bod unrhyw berson sy'n dod dan baragraff (2) 
yn datgelu gwybodaeth yr ystyria'r Comisiynydd ei bod yn 
angenrheidiol neu'n fanteisiol i'w chael, er mwyn: - 

 (a) adolygu trefniadaeth mewn perthynas ag eiriolaeth, cwynion 
neu chwythu'r chwiban; 

 (b) asesu effaith methiant rhywun i wneud y fath drefniadau; 

 (c) penderfynu a gydymffurfiwyd ag argymhelliad a wnaed mewn 
adroddiad yn dilyn adolygiad. 

 Dan baragraff (2), mae cyflogeion AGGCC yn bobl sydd wedi eu 
pennu at bwrpas rheoleiddiad 4.  Mae hefyd yn cynnwys cyn-
gyflogeion.  

6.4 Mae gan y Comisiynydd y pŵer felly i ddatgelu gwybodaeth i 
AGGCC dan Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006, ac i 
fynnu gwybodaeth ganddi.  Mae'r cytundeb hwn wedi ei gynllunio i 
gynorthwyo ac ychwanegu at ddeall y pwerau rhannu gwybodaeth 
hynny.   
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6.5 Wrth rannu gwybodaeth dan y cytundeb hwn, bydd AGGCC a'r 
Comisiynydd yn cydymffurfio bob amser â’u dyletswyddau priodol 
o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.  

6.6 Pan fydd y Comisiynydd neu'r AGGCC yn derbyn data personol 
dan dermau'r cytundeb hwn ac yn dal ac yn defnyddio'r data at ei 
bwrpas ei hun, yna ystyrir y sefydliad derbyn yn "rheolwr data" 
dros y wybodaeth at bwrpas y Ddeddf Diogelu Data, a bydd yn trin 
y wybodaeth honno yn unol â hynny.  

6.7 Pan fydd naill ai'r Comisiynydd neu'r AGGCC yn derbyn 
gwybodaeth mewn perthynas ag unigolyn adnabyddadwy er mwyn 
i'r sefydliad sy'n derbyn y wybodaeth brosesu'r wybodaeth honno 
ar ran y sefydliad sy'n datgelu, bydd y sefydliad sy'n derbyn yn 
"brosesydd data" at bwrpas y Ddeddf Diogelu Data, a bydd: 

• ond yn defnyddio'r data yn unol â chyfarwyddiadau'r ochr sy'n 
datguddio*; 

• yn sicrhau bod yr holl fesurau sefydliadol priodol ar waith er 
mwyn diogelu'r data rhag cael ei ddefnyddio heb awdurdod 
neu'n anghyfreithlon, neu rhag cael ei golli, ei ddinistrio neu ei 
ddifrodi;  ac 

• yn sicrhau bod yr holl gyflogeion sydd â mynediad at y data yn 
ymwybodol o'u dyletswyddau o dan y Ddeddf Diogelu Data. 
 

*Pan fydd adran 18 (3) (f) o Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 yn 
cael ei gweithredu gan y Comisiynydd yna gwneir pob ymdrechi hysbysu 
AGGCC o’r bwriad i ddatgelu.  

6.8 Pe bai angen i AGGCC ddatgelu unrhyw wybodaeth a 
dderbyniwyd gan y Comisiynydd i drydydd parti, er enghraifft, 
mewn perthynas ag achos Tribiwnlys, bydd yn ceisio am ganiatâd 
y Comisiynydd i ddefnyddio a/neu ddatgelu’'r wybodaeth a 
rannwyd. 

6.9 Wrth rannu gwybodaeth o dan y cytundeb hwn, bydd AGGCC a'r 
Comisiynydd yn cydymffurfio bob amser â’u dyletswyddau priodol 
dan y Ddeddf Hawliau Dynol 1988 (Erthygl 8 sy’n sefydlu'r hawl 
amodol i barchu bywyd preifat a theuluol). Mae hyn yn tanlinellu 
dyletswydd y ddau sefydliad i barchu preifatrwydd personol a 
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diogelu cyfrinachedd cofnodion sy'n cynnwys gwybodaeth 
bersonol. Rhaid i unrhyw gais sy'n anwybyddu dyletswyddau 
cyfrinachedd ddilyn perwyl teg a chyfiawn; cael ei ystyried yn 
angenrheidiol mewn cymdeithas ddemocrataidd; a bod yn 
gymesur â'r angen.  

6.10 Mae AGGCC a'r Comisiynydd yn cydnabod eu bod yn rhwym wrth 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) ac y bydd gofyn 
iddynt, o dan dermau DRhG, ddatgelu gwybodaeth sydd wedi ei 
darparu o dan dermau'r cytundeb hwn. Maent yn cytuno i 
ymgynghori â'i gilydd os bydd cais yn cael ei dderbyn o dan DRhG 
am wybodaeth, byddai datgeliad o’r fath yn debygol o effeithio ar 
fuddiannau'r naill a'r llall. 

6.11 Mae angen i AGGCC gydymffurfio â gofynion Cod Cyfrinachedd 
Llywodraeth Cymru 'Cyfrinachedd: Cod Ymarfer Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yng Nghymru'. Ac yntau'n gorff sy'n annibynnol wrth 
Lywodraeth Cymru, nid yw’n ofynnol i’r Comisiynydd i gydymffurfio 
â hyn ond mae'n cytuno i'w fabwysiadu fel arfer da lle y bo’n 
briodol.  

6.12 Wrth rannu gwybodaeth dan y cytundeb hwn, bydd y Comisiynydd 
ac AGGCC bob amser yn ymddwyn yn gydnaws â holl haenau 
perthnasol Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru.  

6.13 Yn ogystal â'r gofynion hyn, bydd AGGCC a'r Comisiynydd yn 
ymwneud â chyfathrebu allanol ar draws ystod eang eu 
gweithgareddau ac yn ymdrechu i hysbysu ei gilydd o flaen llaw 
am gyhoeddusrwydd neu weithgaredd sy'n debygol o fod o 
ddiddordeb.  

6.14 Saif y berchnogaeth dros wybodaeth sy'n cael ei rhannu gyda'r 
sefydliad gwreiddiol bob amser.  

6.15 Mae Atodiad 2 yn nodi’r ffiniau a'r gofynion ar gyfer rhannu 
gwybodaeth. Dylai hyn gwmpasu pob achos pan fydd angen 
rhannu gwybodaeth neu ddata rhwng AGGCC a Chomisiynydd 
Pobl Hŷn Cymru. 
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Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
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Imelda Richardson, Prif Arolygydd Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru  

 

 

 

8. Datrys anghytundeb 

Bydd y naill sefydliad a'r llall yn ymdrechu i ddatrys unrhyw 
anghytundeb yn gyfeillgar ac ar lefel weithredol. Pan na ellir datrys 
anghydfod, bydd y mater yn cael ei drosglwyddo yn unol ag Atodiad 
1. 

7. Adolygu 

Caiff y cytundeb hwn ei adolygu yn flynyddol.  

Llofnodwyd:        Dyddiad:
 19/06/2014 

Llofnodwyd:   Dyddiad:    
19/06/2014 

 



 

Atodiad 1 
 
Bydd pwyntiau cyswllt penodol rhwng Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a'r Comisiynydd, 
fel a ganlyn: 
 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ 
Ffacs: 029 2082 3417 
E-bost: cssiw@wales.gsi.gov.uk  
Gwefan: www.aggcc.org.uk  

 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
Adeiladau Cambrian 
Sgwâr Mount Stuart 
Caerdydd 
CF10 5FL 
Ffôn: 08442640670 
Gwefan: www.olderpeoplewales.com/wl 

 

Imelda Richardson 
Prif Weithredwr 
E-bost: Imelda.richardson@wales.gsi.gov.uk
 

Sarah Rochira 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
E-bost: sarah.rochira@olderpeoplewales.com 
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Swyddogion Arweiniol  

David Francis 
Prif Arolygydd Cynorthwyol, Swyddfa Genedlaethol 
AGGCC  
Adeiladau Llywodraeth Cymru, Rhydycar  
Merthyr Tudful, CF48 1UZ  
E-bost: David.Francis@wales.gsi.gov.uk
Ffôn: 0300 062 8834 

Clare Lane 
Cyfarwyddwr Diogelu a Chraffu  
E-bost: clare.lane@olderpeoplewales.com 
Ffôn: 08442 640670 
 

 

Cyfryngau 

Lowri Jones 
Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau 
E-bost: Lowri.Jones@wales.gsi.gov.uk
Ffôn: 0300 062 8777 
Symudol: 07805804143 

Kelly Davies 
Pennaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau  
E-bost: kelly.davies@olderpeoplewales.com
Ffôn: 08442 640670 
Symudol: 07540 418569 
 

Datrys Anghytundebau 

Rob Rogers 
Prif Arolygydd Cynorthwyol, Galluogi  
E-bost: Rob.Rogers@wales.gsi.gov.uk
Ffôn: 0300 062 8604 

Alison Phillips 
Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad (Dirprwy Gomisiynydd) 
E-bost: Alison.phillips@olderpeoplewales.com 
Ffôn: 08442 640670 
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Atodiad 2 – Gwybodaeth i'w Rhannu 

Perchennog y 
Wybodaeth 

Gwybodaeth 
sydd i'w 
Rhannu 

Rheswm 
Busnes dros 

Rannu 

Amlder y 
Rhannu 

Marc Gwarchod Dull Rhannu (yn 
cynnwys y 

cyfryngau ac 
unigolion) 

Gwybodaeth 
Ychwanegol 
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