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1
4 Sut mae darparwyr benthyciadau’n penderfynu a fyddant yn cynnig credyd imi?

Nid oes neb â hawl i gredyd. Cyn rhoi credyd ichi, mae darparwyr 
benthyciadau fel banciau, cwmnïau benthyciadau, cwmnïau catalog a 
siopau eisiau bod yn hyderus y byddwch yn ad-dalu’r arian maent yn ei 
fenthyca ichi. I’w helpu i wneud hyn, mae’n bosibl y byddant yn edrych 
ar yr wybodaeth a gedwir gan gwmnïau a elwir yn asiantaethau 
gwirio credyd a hefyd gallent ddefnyddio sgorio credyd.

Sut mae darparwyr benthyciadau’n 
penderfynu a fyddant yn cynnig 
credyd imi?
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Sut mae darparwyr benthyciadau’n penderfynu a fyddant yn cynnig credyd imi?  5

 Beth yw asiantaethau gwirio credyd?

•  Y tair prif asiantaeth gwirio credyd defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig yw Callcredit, 
Equifax ac Experian.

•  Mae’r asiantaethau hyn yn dal gwybodaeth benodol am y mwyafrif o oedolion 
yn y Deyrnas Unedig. Gelwir yr wybodaeth hon eich ffeil gwirio credyd neu 
adroddiad credyd.

•  Mae’r asiantaethau yn cael eu gwybodaeth gan ddarparwyr benthyciadau, 
gwybodaeth gan y rhestr gyhoeddus, y rhestr etholiadol, ac o ffynonellau eraill. 
Gweler tudalennau 12–24 am ragor o fanylion ynghylch y mathau o wybodaeth 
mae’r asiantaethau yn ei dal.

•  Pan ymgeisiwch am gredyd, gall darparwr benthyciadau edrych ar eich ffeil gwirio 
credyd i’w helpu i benderfynu a ydych yn debygol o ad-dalu. Os oes gennych 
gysylltiad ariannol fel cyfrif ar y cyd gyda rhywun, gall darparwr benthyciadau 
edrych ar wybodaeth am hanes credyd yr unigolyn hwnnw.

•  Nid yw asiantaethau gwirio credyd yn cadw rhestrau gwahardd ac nid ydynt yn 
dweud wrth ddarparwr benthyciadau a ddylai gynnig credyd ichi – penderfyniad y 
darparwr yw hynny.
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 Beth yw sgorio credyd?

•  Pan ymgeisiwch am gredyd, mae rhai darparwyr benthyciadau’n defnyddio sgorio 
credyd i’w helpu i benderfynu a ydych yn debygol o ad-dalu. Mae sgorio credyd yn 
galluogi darparwyr benthyciadau i edrych ar bob cais am gredyd yn yr un ffordd. 
Dylai darparwyr benthyciadau roi gwybod ichi os ydynt yn mynd i ddefnyddio 
sgorio credyd.

•	 	Er	mwyn	cyfrifo’ch	sgôr	credyd,	gall	darparwyr	benthyciadau	edrych	ar	eich	ffurflen	
gais a rhoi pwyntiau i ddarnau o’r wybodaeth arni, fel eich oedran, eich swydd ac a 
ydych yn berchen ar eich cartref eich hunan. Hefyd gall darparwyr benthyciadau roi 
pwyntiau i ddarnau o’r wybodaeth ar eich ffeil gwirio credyd.

•  Bydd gan bob darparwr benthyciadau ei system sgorio ei hunan, a bydd yn 
penderfynu faint o bwyntiau i’w rhoi i bob darn o wybodaeth. Er enghraifft, os 
yw	darparwr	benthyciadau’n	credu	bod	pobl	mewn	grŵp	oedran	penodol	yn	fwy	
tebygol o ad-dalu, bydd y system sgorio’n adlewyrchu hyn. Hefyd bydd pob 
darparwr benthyciadau’n penderfynu faint o bwyntiau y byddwch eu hangen i 
gyrraedd ei ‘farc pasio’ ei hun. Os ydych yn sgorio o gwmpas y marc pasio, mae’n 
fwy tebygol y cynigir credyd ichi. Felly efallai byddwch yn canfod y gallech gael 
eich gwrthod gan un darparwr benthyciadau ond cael eich derbyn gan un arall.

Ni all trigolion blaenorol eich cyfeiriad effeithio ar eich sgôr credyd.  
Hefyd, nid yw sgorau credyd yn cymryd i ystyriaeth eich rhyw, crefydd, hil,  
credoau gwleidyddol, rhywioldeb neu gofnod troseddol.
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Sut mae darparwyr benthyciadau’n penderfynu a fyddant yn cynnig credyd imi?  7

 A wrthodwyd credyd ichi?

•  Os yw darparwr benthyciadau yn defnyddio sgorio credyd ac yn gwrthod rhoi 
credyd ichi, gallwch ofyn i’r darparwr benthyciadau egluro’r prif reswm pam. Gallai 
fod amrywiaeth o resymau pam y gwrthodwyd y cais, er enghraifft, gallai fod 
gwybodaeth ar eich ffeil gwirio credyd mae’r darparwr benthyciadau yn ystyried 
ei bod yn negyddol. Neu efallai na wnaethoch gyrraedd marc pasio’r darparwr 
benthyciadau. Hefyd gall darparwyr benthyciadau geisio sicrhau nad ydynt yn 
cynnig credyd i bobl na allant ei fforddio o bosibl. Felly hyd yn oed os ydych yn 
ad-dalu’ch cyfrifon credyd presennol yn brydlon, mae’n bosibl na fydd darparwr 
benthyciadau am eich gorlwytho â rhagor. Dylech fod yn ymwybodol nad oes rhaid 
i ddarparwyr benthyciadau roi manylion ichi ynghylch sut mae eu sgorio credyd yn 
gweithio.

•  Os yw darparwr benthyciadau’n gwrthod credyd ichi gan ei fod wedi cyfrifo’ch 
sgôr	credyd	trwy	ddefnyddio	cyfrifiadur	yn	unig,	gallwch	ofyn	iddo	adolygu’r	
penderfyniad.

•  Os na	ddefnyddiodd	darparwr	benthyciadau	gyfrifiadur	yn	unig	i	gyfrifo’ch	sgôr	
credyd ac mae gennych wybodaeth berthnasol arall yr ystyriwch fydd yn newid y 
penderfyniad, gallwch ofyn i’r darparwr benthyciadau ei adolygu.

•  Wrth ofyn i’r darparwr benthyciadau adolygu’r penderfyniad gall y darparwr 
benthyciadau ofyn am dystiolaeth i gefnogi’ch apêl. 

•  Hyd yn oed os yw darparwr benthyciadau yn adolygu ei benderfyniad, mae’n bosibl 
y bydd yn eich gwrthod o hyd.

•  Mae gwahanol ddarparwyr benthyciadau’n defnyddio gwahanol systemau ar gyfer 
cyfrifo’ch sgôr ac os gofynnwch iddynt, mae’n rhaid iddynt roi gwybod ichi pa 
asiantaeth gwirio credyd maent wedi’i defnyddio i gael yr wybodaeth amdanoch. 
Yna gallwch wirio a yw’r wybodaeth a ddefnyddiwyd ganddynt yn gywir.
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•  Gan fod system wahanol gan bob darparwr benthyciadau i gyfrifo sgorau credyd, 
hyd yn oed os cewch eich gwrthod gan un credydwr, mae’n bosibl na chewch eich 
gwrthod gan eraill.

•  Efallai y gallech wella’ch sgôr credyd trwy gywiro unrhyw beth sy’n anghywir ar 
eich ffeil gwirio credyd.



Sut alla i gael fy ffeil gwirio credyd?  9

Yn ôl y gyfraith, gallwch ysgrifennu at unrhyw un o’r asiantaethau 
gwirio credyd a gofyn am gopi o’ch ffeil gwirio credyd. Gallwch  
ddefnyddio’r llythyr sampl a ddangosir (tudalen 11). Caniateir i bob 

 
yn canfod bod yr asiantaethau’n cynnig gwasanaethau eraill ichi, fel 
caniatáu ichi edrych ar eich ffeil ar-lein (mae Experian, Equifax ac
Callcredit yn gadael ichi ymgeisio am eich adroddiad £2 oddi ar eu 
gwefannau), mae’n bosibl y bydd ffi uwch am y gwasanaethau 
ychwanegol hyn.    

Sut alla i gael fy ffeil  
gwirio credyd? 2



 Yn eich llythyr bydd angen i chi roi’r manylion dilynol:

•  eich enw llawn – hefyd rhowch unrhyw enwau roeddech yn arfer eu defnyddio, fel 
enw morwynol (eich enw cyn priodi);

• eich cyfeiriad llawn, yn cynnwys y cod post;

•  unrhyw gyfeiriadau eraill rydych wedi byw ynddynt dros y chwe blynedd diwethaf;

• eich dyddiad geni; a

•  siec neu archeb bost am £2, yn daladwy i’r asiantaeth gwirio credyd.

Dylech gadw copi o’ch llythyr ac efallai yr hoffech ei anfon trwy ddanfoniad cofnodedig 
neu bost cofrestredig.

Pan	fydd	yr	asiantaeth	gwirio	credyd	yn	derbyn	eich	llythyr	a’r	ffi,	bydd	ganddynt	
saith diwrnod gwaith i ymateb ichi.

•  Weithiau bydd yr asiantaethau gwirio credyd angen mwy o wybodaeth gennych 
cyn y gallant anfon eich ffeil. Er enghraifft, efallai y byddant angen tystiolaeth 
o’ch	enw	a	chyfeiriad	gan	fil	cyfleustod	neu	gyfriflen	banc.	Mae	hyn	yn	bwysig	er	
mwyn sicrhau na fydd neb arall yn cael eich ffeil trwy gamgymeriad neu i wirio nad 
yw neb arall wedi gwneud cais ffug am eich ffeil gwirio credyd. Nid oes rhaid i’r 
asiantaethau anfon eich ffeil ichi tan eu bod yn derbyn yr wybodaeth hon.

Pan ymgeisiwch am eich ffeil credyd, os ydych yn unig fasnachwr neu’n 
bartneriaeth mae’n bosibl y gallech gael gwybodaeth ynghylch statws credyd eich 
busnes hefyd.

10 Sut wyf yn cael fy ffeil gwirio credyd?
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Gweler tudalen 37 am fanylion cyswllt y tair prif asiantaeth  
gwirio credyd

Sut alla i gael fy ffeil gwirio credyd?  11

123 Unrhyw Stryd 
Unrhyw Dref 

A45 4EV

18 Ionawr 2014

Annwyl Asiantaeth Gwirio Credyd

 Dan adran 7 Deddf Diogelu Data 1998 os 
gwelwch yn dda anfonwch gopi o’m ffeil gwirio 
credyd imi yn cynnwys yr wybodaeth sy’n 
effeithio ar fy statws credyd. Rwyf yn amgáu 
archeb bost neu siec am £2.

 Rwyf wedi byw yn y cyfeiriad uchod ers tair 
blynedd. Cyn hynny roeddwn yn byw yn 789 Y 
Stryd Fawr, Unrhyw Dref, A43 9DF.

 Rwyf yn disgwyl ichi ymateb o fewn 7 diwrnod 
gwaith o dderbyn y llythyr hwn.

Yn gywir

 
Adam Neil Arall

Dyddiad geni 1 Ionawr 1969
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Beth sydd ar fy ffeil  
gwirio credyd?3
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Beth sydd ar fy ffeil gwirio credyd?  13

Gwybodaeth cofnodion cyhoeddus

Y rhestr etholiadol (neu restr y pleidleiswyr)

•  Yn ôl y gyfraith, caniateir i asiantaethau gwirio credyd ddefnyddio’r rhestr 
etholiadol lawn at ddibenion cyfyngedig penodol. Pan ymgeisiwch am gredyd, gall 
darparwr benthyciadau edrych ar y rhestr etholiadol er mwyn gwirio eich bod yn 
byw,	neu	wedi	byw,	yn	y	cyfeiriad(au)	rydych	wedi	ei/eu	rhoi	ar	ffurflen	gais.

•  Mae tystiolaeth o ble rydych yn byw a faint o amser rydych wedi byw yno’n bwysig 
i ddarparwr benthyciadau. Os oes gennych hawl i bleidleisio ond nad ydych wedi’ch 
cofrestru ar y rhestr etholiadol, dylech gysylltu â’ch awdurdod lleol. Gallech ganfod 
y	byddwch	yn	profi	anawsterau	yn	cael	credyd	os	na	fyddwch	yn	cofrestru.	

Methdaliad

•  Gall hwn aros ar eich ffeil gwirio credyd am chwe blynedd o ddyddiad eich 
methdaliad (hyd yn oed os ydych wedi’ch gollwng (rhyddhau) o fethdaliad). Gall 
gorchymyn cyfyngu methdaliad aros ar eich ffeil gwirio credyd am gyfnod hwy.

•  Os yw’ch methdaliad wedi’i ollwng, efallai y bydd angen ichi anfon tystysgrif o 
ollyngiad i’r asiantaethau gwirio credyd (oni bai eich bod wedi talu i’r Derbynnydd 
Swyddogol hysbysebu’ch gollyngiad yn gyhoeddus). Gallwch gael y dystysgrif o 
ollyngiad	gan	y	llys	lle	ffeiliwyd	y	methdaliad	Bydd	ffi	am	hyn.
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•  Gall unrhyw gyfrif(on) a gynhwysir yn eich methdaliad ddangos ar eich ffeil gwirio 
credyd fel diffygdalu. Ni ddylai dyddiad y diffygdalu fod yn hwyrach na dyddiad y 
gorchymyn methdaliad. Gweler tudalen 16 am fwy o wybodaeth ar ddiffygdalu.

•  Os yw’ch methdaliad wedi’i ddiddymu (canslo), bydd angen ichi anfon tystiolaeth 
i’r asiantaethau gwirio credyd. Pan fyddwch yn gwneud cais am gredyd gall y 
darparwr ofyn am weld hwn hefyd. 

•  Os ydych angen help gyda’ch methdaliad, dylech gysylltu â’r Gwasanaeth 
Ansolfedd neu gael cyngor annibynnol.

Trefniant gwirfoddol unigol (IVA)

•  Gall hwn aros ar eich ffeil gwirio credyd am chwe blynedd o ddyddiad y trefniant 
(hyd yn oed os yw’ch IVA wedi’i gwblhau). Os yw’ch IVA yn parhau am fwy na 
chwe blynedd, bydd yn aros ar eich ffeil gwirio credyd am hyd y trefniant.

•  Os yw’ch IVA wedi’i gwblhau, efallai y bydd angen ichi anfon tystiolaeth i’r 
asiantaethau gwirio credyd. Pan ydych yn gwneud cais am gredyd gall y darparwr 
ofyn am weld hwn hefyd.

•  Os ydych angen help gyda’ch IVA, dylech gysylltu â’ch Ymarferwr Ansolfedd neu 
gael cyngor annibynnol.
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Beth sydd ar fy ffeil gwirio credyd?  15

Dyfarniad llys sirol (CCJ) a dyfarniad yr uchel lys (HCJ), gorchymyn 
gweinyddu (AO) neu archddyfarniad

•  Darperir yr holl ddata ynghylch dyfarniadau, archddyfarniadau a gorchmynion 
gweinyddu i’r asiantaethau gwirio credyd gan Registry Trust Limited, sy’n cadw 
cofrestrau o’r wybodaeth hon.

•  Cedwir data gan Registry Trust Limited ac ar ffeil gwirio credyd am  
chwe blynedd o ddyddiad y CCJ, HCJ, AO neu archddyfarniad oni bai ei fod yn 
cael ei osod o’r neilltu neu’n cael ei adalw gan y llysoedd.

•  Hefyd gellir ei dynnu os ad-delir eich dyled o fewn un mis calendr o’r  
dyddiad gwreiddiol. Gweler tudalennau 26-33 am fwy o wybodaeth.

•  Os ydych wedi ad-dalu CCJ, HCJ, AO neu archddyfarniad gallwch drefnu i’ch ffeil 
gwirio credyd gael ei ddiweddaru. Gweler tudalennau 26-33 am sut i wneud 
hyn. Pan ydych yn gwneud cais am gredyd gall y darparwr hefyd ofyn am weld 
tystiolaeth o’r setliad. 

•  Os yw’r dyfarniad, gorchymyn neu archddyfarniad yn perthyn i gyfrif sydd wedi 
mynd i ddiffygdalu, ni ddylai dyddiad y diffygdalu fod yn hwyrach na dyddiad y 
dyfarniad, gorchymyn neu archddyfarniad.

•  Os ydych yn meddwl bod manylion eich dyfarniad ar y gofrestr yn anghywir neu 
anghyflawn	gallwch	ofyn	i	Registry	Trust	Limited	wirio’ch	cofnod	gyda’r	llysoedd.



16 Beth sydd ar fy ffeil gwirio credyd?

Gwybodaeth gan ddarparwyr benthyciadau

•  Gall darparwyr benthyciadau drosglwyddo gwybodaeth am eich cyfrif(on) credyd 
i’r asiantaethau gwirio credyd er mwyn dangos a ydych wedi bod yn gwneud y 
taliadau cywir ac ar amser. Os oes gennych hanes o dalu’n brydlon, mae’n debygol 
y bydd hyn yn eich helpu i gael credyd pellach.

•  Os yw darparwr benthyciadau’n mynd i drosglwyddo gwybodaeth i’r asiantaethau 
gwirio credyd, dylai roi gwybod ichi. Fel arfer byddech yn gweld hyn wedi’i ddatgan 
ar	y	ffurflen	gais	dan	yr	hysbysiad	ynghylch	diogelu	data	ac/neu	dan	Delerau	
Busnes y darparwr.

•  Nid yw rhai darparwyr benthyciadau’n cofnodi gwybodaeth gyda’r prif asiantaethau 
gwirio credyd, felly gallech ganfod bod yr wybodaeth ar eich ffeil gwirio credyd yn 
wahanol i’r wybodaeth ar eich ffeil gydag un arall.

Gall eich ffeil gwirio credyd ddangos y dilynol:

•  Cyfrif byw. Gall hwn ddangos ar eich ffeil gwirio credyd tan fod y cyfrif wedi’i setlo 
neu gau. Yna gall ddangos ar eich ffeil am chwe blynedd.

•  Cyfrif wedi’i setlo neu gau. Gall hwn ddangos ar eich ffeil gwirio credyd am 
chwe blynedd o’r dyddiad iddo gael ei gau.

•  Cyfrif wedi’i ddiffygdalu. Gall hwn ddangos ar eich ffeil gwirio credyd am chwe 
blynedd o’r dyddiad diffygdalu. Fel arfer mae diffygdalu yn digwydd pan na 
chwrddwyd â thelerau cytundeb credyd ac mae’r cyfrif wedi dangos ôl-ddyledion 
am dri i chwe mis. Pan ad-delir y ddyled, dylai’r cofnod ar eich ffeil gwirio credyd 
gael ei farcio fel wedi’i setlo neu wedi’i thalu.
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Beth sydd ar fy ffeil gwirio credyd?  17

•  Trefniant i dalu. Weithiau, os na allwch wneud y taliad llawn ar gyfer eich cyfrif 
credyd, gall y darparwr benthyciadau ganiatáu ichi dalu swm gwahanol am gyfnod 
byr. Dangosir hyn ar eich ffeil gwirio credyd fel trefniant i dalu. Gall yr asiantaethau 
gwirio credyd ddangos trefniadau i dalu mewn ffyrdd gwahanol; dylai’r wybodaeth 
a anfonwyd gan yr asiantaeth ichi gyda’ch ffeil gwirio credyd egluro sut mae’r 
asiantaeth neilltuol honno’n cofnodi’r trefniad hwnnw.

Gwybodaeth arall

Gwybodaeth chwilio

•  Pan fydd sefydliad yn edrych ar eich ffeil gwirio credyd, gwneir cofnod o’r 
‘chwiliad’; weithiau gelwir hyn yn ‘ôl troed’. Bydd hwn yn dangos enw’r  
sefydliad, y dyddiad iddo chwilio’ch ffeil a’r math o chwiliad.

•  Hefyd gall sefydliadau chwilio’ch ffeil gwirio credyd tra’ch bod yn ‘siopa o gwmpas’ 
am y bargeinion credyd neu yswiriant gorau; dylent roi gwybod ichi bob tro 
y byddant yn gwneud hyn. Er mwyn osgoi llawer o chwiliadau ymgeisio am 
gredyd tra’ch bod yn siopa o gwmpas dylech ei wneud yn glir mai’r cyfan sydd ei 
angen arnoch yw dyfynbris am gost debygol y cynnyrch. Gall sefydliadau gynnal 
chwiliadau dyfynbris neu ‘ddyfynbris cyflym’ nad yw’n dangos eich bod wedi 
ymgeisio am gredyd.

•  Weithiau hefyd mae angen i sefydliadau edrych ar ran o’ch ffeil am resymau eraill, 
fel gwirio’ch hunaniaeth neu atal gwyngalchu arian. Ni fyddai unrhyw un arall ond 
chi’n gweld eu bod wedi gwneud yr ymholiadau hyn.
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•  Mae Experian ac Equifax yn cadw’r rhan fwyaf o wybodaeth chwilio am un 
flwyddyn. Cofnodir chwiliadau casglu data am hyd at ddwy flynedd.

• Mae Callcredit yn cadw gwybodaeth chwilio am ddwy flynedd.

Gwybodaeth ynghylch enwau eraill neu gysylltiad

•  Gallech weld rhestr o unrhyw enwau eraill rydych wedi’u defnyddio yn y gorffennol, 
er enghraifft enw morwynol. Gelwir hyn yn wybodaeth ‘enwau eraill’. Bydd 
gwybodaeth ariannol yn eich enwau eraill yn dangos ar eich ffeil gwirio credyd.

•  Os oes gennych gyfrif ar y cyd neu os ydych wedi gwneud cais am gredyd ar y 
cyd, bydd enw’r unigolyn arall yn dangos ar eich ffeil gwirio credyd fel cysylltiad 
ariannol. Mae hyn yn golygu, pan fydd darparwr benthyciadau’n edrych ar eich 
ffeil, y byddant hefyd yn gallu gweld gwybodaeth ariannol yn enw’r unigolyn neu 
unigolion arall/eraill. Fodd bynnag, bydd eich ffeil yn dangos gwybodaeth ariannol 
yn eich enw chi’n unig. Bydd eich ffeil yn dangos enw’r sefydliad a roddodd yr 
wybodaeth hon a phryd. Mae’n bosibl hefyd eich bod chi a’r unigolyn arall wedi 
darparu’r wybodaeth hon yn uniongyrchol i asiantaeth gwirio credyd. Bydd enw’r 
unigolyn arall yn aros ar eich ffeil gwirio credyd hyd nes yr ysgrifennwch at yr 
asiantaethau gwirio credyd i roi gwybod iddynt nad ydych wedi’ch cysylltu’n 
ariannol bellach. Gelwir hyn yn ddatgysylltiad.
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Beth sydd ar fy ffeil gwirio credyd?  19

Llythyr sampl i’w anfon i’r asiantaeth gwirio credyd i ofyn am ddatgysylltiad:

123 Unrhyw Stryd 
Unrhyw Dref 

A45 4EV

18 Ionawr 2014

Annwyl Asiantaeth Gwirio Credyd

 Eich Cyfeirnod: 123456-7890

 Diolch am anfon fy ffeil gwirio credyd imi. Mae’r 
wybodaeth arni am Alice Natalie Arall yn perthyn 
i’m cyn wraig. Erbyn hyn rydym wedi ysgaru 
ac nid oes unrhyw gysylltiad ariannol rhyngom 
bellach. Datgysylltwch ni os gwelwch yn dda, fel 
na chysylltir gwybodaeth ariannol amdani â  
fy ffeil i bellach ac fel na chysylltir gwybodaeth 
amdanaf	fi	â’i	ffeil	hi	bellach.	

Yn gywir

 
Adam Neil Arall

Dyddiad geni 1 Ionawr 1969
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Cyfeiriadau cysylltiedig

•  Gall cyfeiriad cysylltiedig gael ei greu pan yw cyfrif yn symud rhwng cyfeiriadau, fel 
pan	ydych	yn	symud	tŷ,	neu	pan	fydd	darparwr	benthyciadau’n	gwirio’ch	cofnodion	
yn eich cyfeiriad blaenorol, neu os dywedwch wrth asiantaeth gwirio credyd am 
gyfeiriad blaenorol neu newydd.

•  Gall cyfeiriad cysylltiedig aros ar eich ffeil credyd cyhyd â bod yr wybodaeth hon yn 
berthnasol ar gyfer dibenion gwirio credyd.

Cofrestr adfeddiannu’r Cyngor Benthycwyr Morgeisi

•  Mae’r Cyngor Benthycwyr Morgeisi’n cadw cofrestr o bobl y mae eu heiddo 
wedi’i adfeddiannu neu sydd wedi’i ildio’n wirfoddol. Dim ond aelodau o’r Cyngor 
Benthycwyr Morgeisi sy’n gweld yr wybodaeth hon.

• Gall aros ar eich ffeil gwirio credyd am chwe blynedd.

CIFAS (gwasanaeth atal twyll y DU)

•  Mae hon yn system a ddefnyddir gan y diwydiant credyd a sefydliadau eraill i atal 
twyll.

•  Os yw darparwr benthyciadau’n credu y gallai fod wedi canfod twyll neu ymgais 
i	gyflawni	twyll,	gellir	rhoi	marciwr	CIFA	ar	eich	ffeil	gwirio	credyd.	Fe’i	bwriedir	i	
rybuddio darparwyr benthyciadau ac i amddiffyn defnyddwyr diniwed.
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•  Mae’n bosibl na fydd yr wybodaeth a ffeilir yn perthyn i chi’n uniongyrchol ond, 
er enghraifft, gall ddangos bod rhywun wedi ceisio defnyddio’ch enw heb eich 
caniatâd.

•  Ni ddylid gwrthod credyd i neb oherwydd marciwr CIFAS yn unig, ac ni chynhwysir 
y marcwyr hyn yn eich sgôr credyd. Mae marciwr CIFAS yn golygu y dylai’r 
darparwyr benthyciadau gymryd gofal ychwanegol i sicrhau bod yr unigolyn sy’n 
ymgeisio am gredyd yr hwn y mae’n hawlio i fod a bod yr wybodaeth mae wedi’i 
rhoi	ar	ei	ffurflen	gais	yn	gywir.	Dim	ond	aelodau	o	CIFAS	sy’n	gweld	yr	wybodaeth	
hon.

GAIN (Rhwydwaith Wybodaeth Wedi Mynd i Ffwrdd)

•  Mae darparwyr benthyciadau sy’n cymryd rhan yn GAIN yn trosglwyddo 
gwybodaeth i’r asiantaethau gwirio credyd pan nad yw cwsmeriaid wedi cadw 
ad-daliadau eu cyfrif yn gyfredol ac yna maent yn symud heb roi gwybod am eu 
cyfeiriad newydd i’r darparwr benthyciadau. Dim ond cyfranogwyr yn GAIN all weld 
yr wybodaeth hon.

• Gall yr wybodaeth hon aros ar eich ffeil gwirio credyd am chwe blynedd.



22 Beth sydd ar fy ffeil gwirio credyd?

Math o wybodaeth 

 
Rhestr etholiadol

Methdaliad

 

Trefniant gwirfoddol unigol 
(IVA)

 
Gorchymyn gweinyddu

 
Dyfarniad llys sirol/dyfarniad 
yr uchel lys/ archddyfarniad

Wedi’i gadw am? 

 
Cyfnod amhenodol

Fel arfer chwe blynedd o’r dyddiad mae’r 
methdaliad yn dechrau, hyd yn oed os yw wedi’i 
ollwng (oni bai fod y methdaliad yn parhau’n hwy 
na hyn)

Chwe blynedd o’r dyddiad mae’r IVA yn dechrau, 
hyd yn oed os yw wedi’i gwblhau (oni bai fod yr 
IVA yn parhau’n hwy na hyn)

Chwe blynedd o ddyddiad y gorchymyn, hyd yn 
oed os yw wedi’i dalu’n llawn

Chwe blynedd o ddyddiad y dyfarniad, hyd yn 
oed os yw wedi’i dalu’n llawn (ond gellir ei dynnu 
os yw’n cael ei dalu’n llawn o fewn un mis o 
ddyddiad y dyfarniad)

 Am faint o amser y cedwir gwybodaeth ar fy ffeil gwirio credyd?

Gwybodaeth cofnodion cyhoeddus:
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Math o wybodaeth 

 
Cyfrif byw

 
Cyfrif caeedig 

Diffygdalu

Trefniant i dalu

Wedi’i gadw am? 

 
Cesglir gwybodaeth tan fod y cyfrif yn cael ei gau, 
yna fe’i cedwir am chwe blynedd

Chwe blynedd o’r dyddiad mae’r cyfrif yn cael ei 
gau

Chwe blynedd o ddyddiad y diffygdalu

Yn dibynnu ar delerau’r trefniant a gytunir gyda’r 
darparwr benthyciadau

Gwybodaeth cyfrif:
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Math o wybodaeth 

 
Chwiliadau

 
 
Gwybodaeth ynghylch enwau 
eraill

Gwybodaeth ynghylch 
cysylltiadau

 
 
Cyfeiriadau cysylltiedig 

Cyngor Benthycwyr Morgeisi

CIFAS

GAIN

Wedi’i gadw am? 

 
Experian ac Equifax un flwyddyn,  
(neu ddwy flynedd ar gyfer chwiliadau casglu 
dyledion Callcredit dwy flynedd

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau 

Tan fod y cysylltiad ariannol yn dod i ben, rydych 
yn gofyn am ddatgysylltiad ac mae’r asiantaeth 
gwirio credyd yn newid eich cofnodion 

Cyhyd ag y mae’n berthnasol ar gyfer gwirio 
credyd

Chwe blynedd

Parhaol os oes tystiolaeth o dwyll

Chwe blynedd 

Gwybodaeth arall
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 A ddylwn ddefnyddio cwmni trwsio credyd?

•  Dylech feddwl yn ofalus cyn penderfynu a ddylech ddefnyddio cwmni trwsio credyd 
Efallai y bydd y cwmnïau hyn yn addo tynnu gwybodaeth fel dyfarniadau llys sirol 
oddi ar eich ffeil gwirio credyd er mwyn gwella’ch statws credyd. Byddant yn codi 
ffi	am	wneud	hyn.

•  Os yw gwybodaeth fel dyfarniad llys sirol wedi’i chofnodi’n gywir ar eich ffeil gwirio 
credyd, fel arfer ni ellir ei thynnu tan ar ôl cyfnod penodedig. Mae pennod 3 y 
llyfryn hwn (tudalennau 12-24) yn egluro pa wybodaeth all ddangos ar eich ffeil 
gwirio credyd ac am faint o amser.

•  Mae’r adran hon (tudalennau 25-33) yn dweud wrthych beth allwch ei wneud os 
ydych yn amau bod gwybodaeth ar eich ffeil gwirio credyd yn anghywir. Hefyd mae 
rhestr	o	gyfeiriadau	defnyddiol	ar	gyfer	sefydliadau	a	allai’ch	helpu	heb	ffi.

  Gofynnais am fy ffeil gwirio credyd fwy na saith diwrnod gwaith  
yn ôl ond nid wyf wedi’i derbyn eto. Beth ddylwn ei wneud?

•  Dylech anfon llythyr dilynol i’r asiantaeth gwirio credyd yn egluro pryd y gofynnoch 
am y ffeil.

•  Os anfonoch eich llythyr blaenorol trwy ddanfoniad cofnodedig, dylech roi’r 
cyfeirnod, y math o wasanaeth ichi’i ddefnyddio a’r dyddiad yr anfonoch  
eich llythyr.
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•  Os yw’ch siec wedi’i newid, gallai fod o gymorth os gallwch ddweud wrth yr 
asiantaeth gwirio credyd pryd y gwnaed hyn.

Os, wedi gwneud hyn oll, na dderbyniwch eich ffeil credyd o hyd, efallai y byddwch 
am gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gweler tudalennau 34-36 am wybodaeth 
ynghylch	pwy	yw’r	Comisiynydd	Gwybodaeth	a	sut	i	gyflwyno	cwyn.

  Rwyf wedi talu fy nyfarniad llys sirol (CCJ) neu ddyfarniad uchel lys  
(HCJ), gorchymyn gweinyddu (AO) neu archddyfarniad ond nid yw fy  
ffeil gwirio credyd wedi’i diweddaru. Beth allaf fi ei wneud?

Cymru a Lloegr
Dyfarniad llys sirol (CCJ) a dyfarniad uchel lys (HCJ) 

•  Unwaith rydych wedi ad-dalu’ch dyfarniad yn llawn, bydd y llys yn hysbysu 
Registry Trust Limited fel y gellir diweddaru’r gofrestr.

•  Os dymunwch, gallwch hefyd ymgeisio i’r llys perthnasol am dystysgrif  
o ad-daliadau.

 I wneud hyn dylech anfon i’r llys:

 – rhif yr achos; a  
	 –	ffi	o	£15	(siec/archeb	bost	yn	daladwy	i	HMCTS).

•  Os ad-dalwyd y CCJ neu HCJ yn llawn o fewn un mis calendr o ddyddiad  
y dyfarniad, caiff ei dynnu oddi ar y gofrestr ac o ffeiliau’r asiantaeth gwirio credyd.
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•  Os ad-dalwyd y CCJ neu HCJ yn llawn ar ôl un mis calendr, diwygir y gofrestr a’ch 
ffeil credyd i ddangos bod y dyfarniad wedi’i diwallu. Bydd hyn yn aros ar eich ffeil 
gwirio credyd am chwe blynedd o ddyddiad y dyfarniad.

Gorchymyn gweinyddu (AO)

•  Unwaith eich bod wedi ad-dalu’ch AO, bydd y llys yn hysbysu Registry Trust 
Limited	fel	y	gellir	diweddaru’r	gofrestr	ynglŷn	â’r	gorchymyn	hwn.	Os	dymunwch,	
gallwch ymgeisio i’r llys am dystysgrif ad-daliad. I wneud hyn dylech anfon 
manylion	o’r	rhif	AO	a	ffi	o	£15	i’r	llys	(siec/archeb	bost	yn	daladwy	i	HMCS).	Ni	
fydd talu’r AO yn diwallu unrhyw CCJ a gynhwysir ynddo oni bai fod y dyfarniad 
hwnnw hefyd yn cael ei ad-dalu’n llawn.

•  Ar ôl cyhoeddi’r dystysgrif, bydd y llys yn hysbysu Registry Trust Limited a fydd yn 
diwygio’r gofrestr a hysbysu’r asiantaethau gwirio credyd fel y gallant ddiweddaru 
eu cofnodion. Caiff yr AO ei nodi fel ei fod wedi’i dalu a bydd yn aros ar eich ffeil 
gwirio credyd am chwe blynedd o ddyddiad y gorchymyn.

Yr Alban

•  Yn yr Alban gelwir dyfarniadau yn archddyfarniadau ac fe’i cyhoeddir gan y 
llysoedd siryf hawliadau bychain ac achosion cryno.

•  Os ydych yn ad-dalu archddyfarniad yn llawn, dylech ysgrifennu at Registry Trust 
Limited (cyfeiriad ar dudalen 37) gyda’r dilynol:

 – eich enw a chyfeiriad llawn ar adeg yr archddyfarniad; a
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–  thystiolaeth o daliad (fel arfer derbynneb neu lythyr gan yr hawliwr) sy’n gorfod 
cynnwys hefyd:

  – enw’r llys;  
  – rhif yr achos; 
  – dyddiad a swm yr archddyfarniad; 
  – y dyddiad yr ad-dalwyd y ddyled yn llawn; a  
	 	 –	ffi	weinyddu	o	£4	(yn	daladwy	i	Registry	Trust	Limited)

•  Bydd Registry Trust Limited yn diwygio’r gofrestr a rhoi gwybod i’r asiantaethau 
gwirio credyd fel y gallant ddiweddaru eu cofnodion.

•  Os yw’r dystiolaeth yn dangos y talwyd y dyfarniad neu archddyfarniad o fewn un 
mis calendr o ddyddiad gwreiddiol yr archddyfarniad, caiff ei dynnu o’r gofrestr a 
ffeiliau’r asiantaeth gwirio credyd.

•  Os yw’r dystiolaeth yn dangos y’i talwyd ar ôl un mis calendr, caiff ei nodi fel 
talwyd a bydd yn aros ar y gofrestr a’ch ffeil gwirio credyd am chwe blynedd o 
ddyddiad yr archddyfarniad.

Gogledd Iwerddon

•  Os nad amddiffynnir dyled, gall llys yr ynadon neu’r llysoedd sirol yng Ngogledd 
Iwerddon gyhoeddi dyfarniadau, yn dibynnu ar faint o arian sy’n ddyledus.
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•  Os ydych yn ad-dalu dyfarniad yn llawn, dylech ysgrifennu at Registry Trust 
Limited (cyfeiriad ar dudalen 37) gyda’r dilynol:

 – eich enw a chyfeiriad llawn ar adeg y dyfarniad; a 
 –  thystiolaeth o daliad (fel arfer derbynneb neu lythyr gan yr achwynydd)  

sy’n gorfod cynnwys hefyd:

  – enw’r llys; 
  – rhif yr achos; 
  –  dyddiad a swm yr archddyfarniad; 
  – y dyddiad yr ad-dalwyd y ddyled yn llawn; a  
	 	 –	 ffi	weinyddu	o	£4	(yn	daladwy	i	Registry	Trust	Limited)

•  Os yw’r dyfarniad wedi’i gofrestru gyda’r Swyddfa Gorfodi Dyfarniadau, gallwch 
gysylltu â’r swyddfa honno (cyfeiriad ar dudalen 37) i ofyn am  
‘chwiliad talwyd yn llawn’ sy’n costio £6.

•  Bydd Registry Trust Limited yn diwygio’r gofrestr a rhoi gwybod i’r asiantaethau 
gwirio credyd fel y gallant ddiweddaru eu cofnodion.

•  Os yw’r dystiolaeth yn dangos y talwyd y dyfarniad o fewn un mis calendr o 
ddyddiad gwreiddiol y dyfarniad, caiff ei dynnu o’r gofrestr a ffeiliau’r asiantaeth 
gwirio credyd.

•  Os yw’r dystiolaeth yn dangos y’i talwyd ar ôl un mis calendr, caiff ei nodi fel 
talwyd a bydd yn aros ar y gofrestr a’ch ffeil gwirio credyd am chwe blynedd o 
ddyddiad y dyfarniad.
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   Beth allaf fi ei wneud?

Os yw’ch ymholiad ynghylch cywirdeb CCJ, HCJ neu AO mewn llysoedd yng Nghymru 
a Lloegr, ac nad yw ynghylch taliad llawn y ddyled, gallwch ofyn i Registry Trust 
Limited (cyfeiriad ar dudalen 37) wirio’ch cofnod gyda’r  
llysoedd.

Os ydych yn meddwl bod gwybodaeth y gofrestr etholiadol ar eich ffeil credyd yn 
anghywir, dylech gysylltu â’r asiantaeth gwirio credyd. Os ydych ond angen cofrestru i 
bleidleisio, dylech gysylltu â’ch awdurdod lleol.

Os yw’ch ymholiad ynghylch gwybodaeth gredyd arall, gallwch ysgrifennu at y 
darparwr benthyciad neu’r asiantaeth gwirio credyd. Os ysgrifennwch at 
asiantaeth gwirio credyd, fel arfer bydd angen iddi gysylltu â’r darparwr benthyciadau 
a	gofyn	iddo	ymchwilio	i’ch	cwyn.	Felly	efallai	y	bydd	yn	gyflymach	ichi	ysgrifennu’n	
uniongyrchol at y darparwr benthyciad eich hunan. Hefyd bydd hyn yn eich arbed 
rhag gorfod ysgrifennu at bob un o’r asiantaethau sy’n dal yr wybodaeth hon rydych 
yn ystyried ei bod yn anghywir.

Ysgrifennu at y darparwr benthyciadau

•  Rhowch eich enw a chyfeiriad llawn. Hefyd gallai fod o gymorth i roi unrhyw rif 
cyfrif neu gyfeirnodau perthnasol i’w helpu i ddod o hyd i’ch gwybodaeth.

• Eglurwch pa wybodaeth rydych yn ystyried ei bod yn anghywir a pham.

•  Darparwch unrhyw dystiolaeth sydd gennych i ddangos i’r darparwr benthyciad 
pam mae’r wybodaeth  
yn anghywir.
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• Cadwch gopi o unrhyw lythyrau a anfonwch.

•  Rhowch amser rhesymol i’r darparwr benthyciad ymateb, dyweder o leiaf 28 
diwrnod. Bydd hyn yn ei alluogi i ymchwilio i’r broblem.

•  Os na chewch ymateb, dylech anfon llythyr dilynol i’r darparwr benthyciad.

Ysgrifennu at yr asiantaeth gwirio credyd

•  Rhowch eich enw a chyfeiriad llawn. Hefyd gallai fod o gymorth i roi rhif eich ffeil 
gwirio credyd.

•  Eglurwch yn glir pa wybodaeth rydych yn ystyried ei bod yn anghywir a pham.

•  Darparwch unrhyw dystiolaeth sydd gennych i ddangos pam mae’r wybodaeth yn 
anghywir.

• Cadwch gopi o unrhyw lythyrau a anfonwch.

•  Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i’r asiantaeth roi gwybod ichi o fewn 28 niwrnod o’ch 
llythyr os yw wedi:

 – tynnu’r cofnod o’ch ffeil; 
 – diwygio’r cofnod; neu  
 – beidio â gweithredu.

•  Os diwygir y cofnod, bydd yr asiantaeth yn anfon copi o’r cofnod diwygiedig ichi. 
Hefyd bydd yr asiantaeth yn anfon y manylion i unrhyw ddarparwr benthyciadau 
sydd wedi chwilio’ch ffeil gwirio credyd yn y chwe mis diwethaf.

Os, ar ôl ysgrifennu at y darparwr benthyciadau neu’r asiantaeth gwirio credyd, yw’r 
wybodaeth yn anghywir o hyd neu os na chewch ymateb, efallai yr hoffech gysylltu â’r 
Comisiynydd Gwybodaeth.
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Gweler tudalennau 34-36	am	bwy	yw’r	Comisiynydd	Gwybodaeth	a	sut	i	gyflwyno	
cwyn.

  Nid yw’r asiantaeth gwirio credyd wedi ymateb i’m llythyr o fewn  
28 niwrnod, neu mae wedi ymateb i’m llythyr ond heb weithredu.  
Beth allaf ei wneud?

Gallwch ofyn i’r asiantaeth gwirio credyd ychwanegu hysbysiad cywiro at eich ffeil 
gwirio credyd. Hefyd gallwch ysgrifennu at y Comisiynydd Gwybodaeth.

Beth yw hysbysiad cywiro?

•  Mae hwn yn ddatganiad o hyd at 200 o eiriau y gallwch ei ysgrifennu. Caiff ei weld 
gan unrhyw un sy’n edrych ar y cofnod ar eich ffeil gwirio credyd a dylid ei ystyried 
os ymgeisiwch am gredyd.

•  Dylai’r hysbysiad egluro’n glir a chywir pam rydych yn meddwl bod cofnod ar eich 
ffeil gwirio credyd yn anghywir.

•  Os yw’r asiantaeth yn meddwl bod eich hysbysiad cywiro’n anghywir, difenwol (yn 
effeithio ar enw da rhywun), gwamal neu gywilyddus, neu ei fod oherwydd unrhyw 
reswm arall yn anaddas i’w gyhoeddi, mae’n rhaid iddi drosglwyddo’r hysbysiad 
i’r Comisiynydd Gwybodaeth. Yna bydd y Comisiynydd yn gwneud gorchymyn i 
ddweud pa hysbysiad, os oes un, y dylid ei ychwanegu at eich ffeil gwirio credyd. 
Gweler tudalennau 34-36	am	bwy	yw’r	Comisiynydd	Gwybodaeth	a	sut	i	gyflwyno	
cwyn.
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Y Comisiynydd Gwybodaeth

 Pwy yw’r Comisiynydd Gwybodaeth?

•  Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth yn gorfodi Deddf Diogelu Data 1998 a Deddf 
Rhyddid Gwybodaeth 2000.

•  Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi hawl ichi i ofyn am gopi o’ch ffeil gwirio 
credyd ac i gywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir.

 Pryd ddylwn gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth?

Mae pedwar prif reswm pam y gallai fod angen ichi gysylltu â’r  
Comisiynydd Gwybodaeth:

1.  Gofynnoch am gopi o’ch ffeil gwirio credyd ond nid ydych wedi’i derbyn o hyd, er 
gwaethaf dilyn y cyngor ar dudalennau 9– 11.

2.  Ysgrifennoch at y darparwr(wyr) benthyciadau gan fod yr wybodaeth ar eich ffeil 
gwirio credyd yn anghywir. Rydych wedi rhoi o leiaf 28 niwrnod iddynt ymateb ac 
wedi anfon llythyr dilynol ond nid ydynt wedi ymateb, neu maent wedi ymateb ond 
mae’r wybodaeth yn anghywir o hyd.

5
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3.  Ysgrifennoch at yr asiantaethau gwirio credyd gan fod yr wybodaeth ar eich ffeil 
gwirio credyd yn anghywir. Rydych wedi rhoi o leiaf 28 niwrnod iddynt ymateb 
ond nid ydynt wedi ymateb, neu maent wedi ymateb ond mae’r wybodaeth yn 
anghywir o hyd. 

4.  Gofynnoch i hysbysiad cywiro gael ei ychwanegu at eich ffeil gwirio credyd ond 
mae’r asiantaeth gwirio credyd yn gwrthod ei ychwanegu. Hefyd dylai’r asiantaeth 
gwirio credyd ysgrifennu at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

 Beth ddylwn ei anfon at y Comisiynydd Gwybodaeth?

•  Eich enw a chyfeiriad llawn.

• Os:

 a)  gofynnoch am gopi o’ch ffeil gwirio credyd ond nid ydych wedi’i derbyn eto, 
dylech anfon:

  – copi o’ch llythyr yn gofyn am eich ffeil gwirio credyd; 
  – copi o’ch llythyr dilynol; a 
  – thystiolaeth bod eich siec wedi’i newid, ac os ydyw;

 b)  ysgrifennoch at y darparwr benthyciadau neu’r asiantaeth gwirio 
credyd gan fod yr wybodaeth ar eich ffeil gwirio credyd yn anghywir, dylech 
anfon:

  – esboniad o’r hyn rydych yn meddwl sy’n anghywir a pham; 
  –  copïau o lythyrau a anfonwyd i neu a dderbyniwyd gan y darparwr 

benthyciadau neu’r asiantaeth; ac
  –  unrhyw dystiolaeth sydd gennych i ddangos pam mae’r wybodaeth yn 

anghywir;
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 c)  gofynnoch i hysbysiad cywiro gael ei ychwanegu at eich ffeil ac  
mae’r asiantaeth gwirio credyd yn gwrthod ei ychwanegu, dylech anfon:

  – copi o’r hysbysiad cywiro; a  
  –  chopïau o’r llythyrau a anfonwyd i neu a dderbyniwyd gan yr asiantaeth  

gwirio credyd.

 Beth sy’n digwydd nesaf?

•  Bydd y Comisiynydd Gwybodaeth yn ystyried yr wybodaeth a ddarparwch a gallai 
benderfynu cysylltu â’r darparwr benthyciadau neu’r asiantaeth gwirio credyd am  
eu sylwadau.

•  Yna bydd y Comisiynydd yn penderfynu pa gamau gweithredu, os o gwbl, i’w 
cymryd.

•  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Comisiynydd Gwybodaeth a’i  
rôl ar ein gwefan: ico.org.uk
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Cyfeiriadau defnyddiol 6
Asiantaethau gwirio credyd

Equifax Cyf 
 
Canolfan Cyngor Ffeiliau Credyd  
Blwch SP 1140 
Bradford BD1 5US

0844 335 0550 
equifax.co.uk

 
Callcredit Limited 
 
Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid 
Blwch SP 491 
Leeds LS3 1WZ

0330 024 7579 
callcredit.co.uk

Experian Cyf 
 
Canolfan Cymorth i Gwsmeriaid 
Blwch SP 8000 
Nottingham NG80 7WF

0844 481 8000 
experian.co.uk

 
Registry Trust Limited 
 
153–157 Cleveland Street 
Llundain 
W1T 6QW

020 7380 0133 
info@trustonline.org.uk 

Swyddfa Gorfodi Dyfarniadau

7fed Llawr Bedford House 
Bedford Street 
Belfast BT2 7FD

028 9024 5081 
courtsni.gov.uk 
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Cysylltwch â ni

Os hoffech gysylltu â ni ffoniwch 0303 123 1113 neu 01625 545 745 
os byddai’n well gennych ffonio rhif cyfradd cenedlaethol.

e: mail@ico.org.uk   w: ico.org.uk

Ionawr 2014

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, 
Wycliffe House, Water Lane, 
Wilmslow, Swydd Gaer SK9 5AF


