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Rhagair 
Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn gyfrifol am reoli cronfeydd cleientiaid yn ymwneud â’r cynlluniau 
cynhaliaeth plant statudol 1993, 2003 a 2012. Mae’r cynlluniau hyn yn cefnogi plant drwy gasglu arian 
gan rieni dibreswyl a thalu arian hwn i rieni â gofal. Mewn rhai achosion , lle mae rhieni â gofal wedi 
derbyn budd-daliadau, mae’r arian yn cael ei dalu i’r Ysgrifennydd Gwladol.

Mae’n ofynnol i’r Adran, gan Drysorlys Ei Mawrhydi, i gyhoeddi Cyfrif Cronfeydd Cleientiaid sydd ar 
wahân i’r cyfrifon ar gyfer y gweddill ei weithgareddau.

Mae’r Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol wedi rhoi barn ddiamod bod derbyniadau a thaliadau yn cael 
eu cyflwyno yn iawn, ond mae wedi ailadrodd barn a addaswyd ar agweddau eraill o flynyddoedd 
blaenorol, y ddau ohonynt yn ymwneud â gwendidau gyda 1993 a 2003 gynlluniau statudol.

Y cyntaf yw barn amodol ar reoleidd-dra derbyniadau a thaliadau, bod yr asesiad o rai o’r symiau sy’n 
ddyledus i’w talu yn anghywir ( symiau digon o dâl , ac gordalu, mae pob un

amcangyfrif yn llai nag 1 y cant o’r cyfanswm a gesglir , gyda’r gwall gros tua 1.7 y cant ). Yn ail, yn farn 
anffafriol ar ôl-ddyledion , gan fod yr ôl-ddyledion cronedig sy’n ddyledus gan rai rhieni dibreswyl yn 
cael eu cam-ddatgan yn adlewyrchu asesiadau anghywir a phrosesu anghywir ers cychwyn y cynlluniau 
statudol.

Mae’r rhain yn fethiannau hanesyddol a’r ateb strategol oedd cyflwyno’r cynllun 2012, wedi’i ategu gan 
system gwbl newydd . Mae cynlluniau 1993 a 2003 o bellach wedi cau ar gyfer ceisiadau newydd ac, o 
2014 , bydd rhieni yn cael eu cefnogi a’u hannog i wneud eu trefniadau teuluol eu hunain . Os nad yw 
hyn yn bosibl, bydd angen iddynt wneud cais newydd i’r cynllun 2012.

Mae’r Adran yn parhau i fod yn ymrwymedig i fynd ar drywydd taliadau, a sicrhau bod rhieni yn cwrdd 
â’u cyfrifoldebau ariannol ar gyfer eu plant.

Robert Devereux 
Prif Swyddog Cyfrifon 
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Sylwadau’r
Rheolwyr 1

Diddymwyd y Comisiwn Trefnu a Gorfodi Plant ar 31 Gorffennaf 2012 a dychwelodd y cyfrifoldeb 
gweithredol am y system cynhaliaeth plant ym Mhrydain Fawr i’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Ar 
1 Awst, 2012, cafodd swyddogaethau’r Comisiwn eu trosglwyddo i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a 
Phensiynau.

Nid yw’r newid hwn yn effeithio ar yr hyn a oedd yn flwyddyn arall o berfformiad cyson wrth i ni barhau i 
gyflwyno diwygiadau cynhaliaeth plant y Llywodraeth.

Perfformiad yn ystod 2012/131

Roedd nifer y plant a oedd yn elwa o gynhaliaeth drwy’r cynlluniau statudol yn ystod y flwyddyn yn 
905,400 erbyn diwedd y flwyddyn. Mae nifer y plant sy’n elwa wedi cynyddu 3i4,300 ers mis Mawrth 
2012. Mae’r swm o gynhaliaeth a gasglwyd2 neu drefnwyd yn ystod y flwyddyn drwy’r cynlluniau 
statudol wedi cyrraedd £1,229.9 miliwn, y mae £167,500,000 oedd ôl-ddyledion. 

Bu canran yr achosion gyda chynnal a chadw yn llifo i lawr ychydig o fis Mawrth 2012, ar 83.7 y cant. O’r 
rhai a dderbyniwyd ym mis Rhagfyr 2012, cafodd 87.5 y cant eu clirio o fewn 12 wythnos, cyfran ychydig 
yn is nag ym mis Rhagfyr 2011. Cynyddodd nifer y ceisiadau heb eu clirio ym mis Mawrth 2013 ychydig 
o fis Mawrth 2012 i tua 13,700. O’r galwadau ffôn a dderbyniwyd yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2013, 
roedd 88 y cant wedi eu hateb o fewn 60 eiliad.

1 Mae’r perfformiad hyn yn seiliedig ar fethodoleg newydd sy’n darparu mwy o gywirdeb. Roedd y fethodoleg newydd yn cael ei gyflwyno 
drwy Ystadegau Chwarterol Cryno (QSS) a gyhoeddwyd ar 26 Chwefror, 2014, a ailddatganwyd data yn ôl i Ionawr 2012. Mae manylion 
llawn ar gael yn y QSS trwy’r ddolen ganlynol https://www.gov.uk/government/publications/child-support-agency-quarterly-summary-
statis- tics-december-2013.

2 Mae’r gynhaliaeth a gesglir yn dod o gyfriflyfr cyffredinol cynllun 1993/2003. Mae Cynhaliaeth a drefnwyd yn seiliedig ar werth gwiri-
oneddol unrhyw gyfrifiad ar gyfer Cynhaliaeth Uniongyrchol perfformio gan y Grŵp Cynnal Plant (CMG) yn dilyn cais gan y rhiant â gofal. Os 
bydd CMG yn dod yn ymwybodol bod y trefniadau Cynhaliaeth Uniongyrchol wedi newid, mae’r cyfrifiad yn cael ei addasu.
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Mae’r gwasanaeth Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn parhau i ddarparu gwybodaeth i rieni ac yn eu cefnogi 
wrth wneud trefniadau cynhaliaeth plant. Amcangyfrifir bod 178,000 o blant wedi elwa o drefniant 
teuluol-effeithiol a roddwyd ar waith yn dilyn cyswllt â’r gwasanaeth ar 31 Mawrth, 2013.3

Derbyniadau o gynhaliaeth plant
Yn ystod 2012/13, cafodd 4.6 miliwn derbynebau unigol eu cofnodi, gostyngiad o 0.01 y cant o’i gymharu 
â 2011/12. Y cyfanswm o arian a dderbyniwyd oedd 2 y cant yn uwch ar £827,000,000 (2011/12: 
£808,000,000). 92 y cant o dderbyniadau yn ôl cyfaint (2011/12: 93 y cant ) a 89 y cant yn ôl gwerth: 
dderbyniwyd (2011/12 88 y cant) yn electronig.

Yn ôl gwerth, gwneir 63 y cant o’r derbyniadau drwy ddefnyddio hoff ddulliau casglu: debyd 
uniongyrchol , gorchmynion didynnu o enillion trwy gyflogwyr a thalu gyda cherdyn debyd neu gredyd. 
Roedd hyn yn gynnydd o 1 y cant dros 2011/12, yn ôl gwerth a cynnydd o 1 y cant yn ôl cyfaint. Mae 
debyd uniongyrchol a gorchmynion didynnu o enillion yn cael eu ffafrio ar gyfer cynnal a chadw parhaus 
gan eu bod yn arwain at lefelau uchaf o gydymffurfiaeth; casglu drwy gerdyn debyd neu gredyd yn 
arbennig o effeithiol ar gyfer un taliad o ôl-ddyledion.

Mae 21 y cant arall o dderbyniadau a anfonwyd o dan y system newydd Taliadau Cyflymach ( 2011/12: 
21 y cant), a gyflwynwyd gan y banciau clirio mawr yn y DU. Mae Taliadau Cyflymach wedi gostwng yn 
sylweddol yr amserlenni ar gyfer derbyniadau o rieni dibreswyl ac mae ganddo’r fantais ychwanegol 
o sicrhau fod arian wedi eu clirio yn cael eu derbyn yn brydlon. Mae cyfraddau methiant derbynneb 
yn parhau i fod yn isel ar y cyfan, ac eithrio debydau uniongyrchol, lle mae 4 y cant o dderbyniadau 
yn methu (2011/12: 5 y cant) . Mae mwy na 97 y cant o’r methiannau hyn yn cael eu dechrau gan rieni 
dibreswyl a’r rheswm mwyaf cyffredin yw canslo cyfarwyddyd debyd uniongyrchol

Taliadau cynhaliaeth plant yn y cynlluniau statudol
Yn ystod 2012/13, gostyngodd y nifer o daliadau unigol i rieni â gofal 2 y cant i 8.6 miliwn, sy’n 
cynrychioli gostyngiad mewn nifer o 0,210,000 o drafodion, tra bod cyfanswm gwerth y taliadau 
cynnydd o 2 y cant, yn gyson â derbyniadau cyffredinol. Mae naw deg naw y cant o daliadau i gleientiaid 
yn ôl gwerth (99 y cant yn ôl cyfaint) yn cael eu gwneud gan arian a drosglwyddwyd yn electronig yn 
uniongyrchol i gyfrifon banc cleientiaid. 

Gall cyfrolau o daliadau amrywio’n sylweddol gan y gall un dderbyneb gan riant dibreswyl gael ei 
ddyrannu i rieni â gofal lluosog. Yn yr un modd, gall un derbynneb oddi wrth orchymyn didynnu o 
enillion yn ymwneud â rhieni dibreswyl lluosog, y bydd y dderbynneb unigol yn cael ei ddyrannu i nifer o 
rieni â gofal yn yr amgylchiadau hynny. 

Yn 2012/13, roedd llai o arian yn cael eu talu allan nag a dderbyniwyd. Gostyngodd cyfanswm y taliadau 
net i’r Ysgrifennydd Gwladol o £ 6,100,000, neu 18 y cant. Mae tua £ 2,100,000 y mis yn ymwneud 
ag ôl-ddyledion yn parhau i gael ei dalu i’r Ysgrifennydd Gwladol; dim ond symiau’n ymwneud ag ôl-
ddyledion yn daladwy i’r Ysgrifennydd Gwladol. Mae arian cynhaliaeth a dderbynnir yn cael eu talu i rieni 
â gofal cyn gynted ag y bo modd, ac roedd arian parod a gynhaliwyd yn Mawrth 31, 2013 yn cyfateb i 
tua 2 y cant o’r arian a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn. Nid yw systemau a pholisïau Adran Gwaith a 
Phensiynau yn cefnogi’r defnydd o Taliadau Cyflymach fel taliad sy’n mynd allan ar raddfa ddiwydiannol. 

3 Mae’r ffigwr hwn hefyd yn cynnwys y plant hynny sy’n cael budd y mae eu rhieni eisoes wedi cael trefniant mewn lle, ond a’i newidiodd yn 
dilyn cyswllt â’r gwasanaeth Opsiynau CM.
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Mae nifer fach iawn o dderbyniadau sydd yn hanesyddol wedi bod yn anodd i gyd-fynd â chleientiaid ac 
achosion unigol, ac o ganlyniad ddim wedi cael eu talu i’r rhiant perthnasol â gofal. Unwaith y bydd yr 
holl lwybrau i neilltuo derbynneb yn gywir i riant dibreswyl wedi cael eu disbyddu, mae gwargedion yn 
cael eu trosglwyddo i’r Trysorlys. Er gwaethaf yr her cynhenid o drosglwyddo 4.6 miliwn o dderbyniadau 
i 8.6 miliwn o daliadau – gan gynnwys llawer o achosion o is-rannu neu agregu taliadau rhwng neu 
ar draws achosion lluosog – mae’r mwyafrif helaeth o daliadau yn cael eu gwneud yn gywir ac mewn 
modd amserol, boed wedi’i brosesu yn awtomatig neu â llaw.

Ôl-ddyledion o gynhaliaeth plant sy’n weddill
Yn ogystal ag adrodd derbyniadau a thaliadau o arian cynhaliaeth, mae’n ofynnol i’r Adran Gwaith a 
Phensiynau i adrodd gwerth ôl-ddyledion cynhaliaeth plant a’r gallu i gasglu’r 

ôl-ddyledion hynny. Er bod y symiau hyn, sef cyfanswm o £3.853 miliwn ar 31 Mawrth 2013 (cynnydd o 
£55,500,000 ar gyfanswm yr ôl-ddyledion ar 31 Mawrth 2012), yn ddyledus gan rieni dibreswyl i’w rhiant 
perthnasol â gofal ac i’r Ysgrifennydd Gwladol, y Comisiwn (tan ei ddiddymu ar 31 Gorffennaf, 2012) ac 
Adran Gwaith a Phensiynau (o 1 Awst 2012) oedd yn gyfrifol am fynd ar drywydd eu casglu. Mae’r ôl-
ddyledion o £3,853 miliwn yn ddyledus wedi cronni dros y 20 mlynedd diwethaf.

Cywirdeb asesu 
Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn cydnabod y problemau a brofwyd gan yr Asiantaeth Cynnal Plant, 
sy’n dyddio’n ôl i’w sefydliad, wrth gyfrifo’n gywir faint o gynhaliaeth plant ddylai gael ei dalu ym mhob 
achos. Mae’r problemau hyn wedi arwain at wallau mewn derbyniadau, taliadau cysylltiedig a balansau 
ôl-ddyledion gwaelodol, sydd wedi arwain at opsiynau archwilio hir-dymor ar reoleidd-dra derbyniadau 
a thaliadau, a chywirdeb y gwerthoedd ôl-ddyledion, y mae’r symiau, mewn llawer o achosion, yn 
anghyson â’r ddeddfwriaeth awdurdodi. Mae’r asesiad sylfaenol hwn sydd wedi bod, ac yn parhau i fod, 
yn broblem. Mae cywirdeb o dderbyniadau a thaliadau yn parhau i wella. Mae datblygiadau diweddar 
mewn asesu a gwirio dadansoddi gwraidd y broblem wedi arwain at well cyfraddau cywirdeb. Fodd 
bynnag, mae’r materion a arweiniodd at addasiad y farn archwilio yn annhebygol o gael eu datrys yn 
sylweddol

Diwygiadau pwysig
Ar yr un pryd â gweithredu cynlluniau1993 a 2003, mae’r Adran wedi bod yn cyflwyno diwygiadau 
mawr y Llywodraeth i gynhaliaeth plant. Mae’r diwygiadau hyn yn anelu at gefnogi ac annog rhieni i 
weithio gyda’i gilydd ar ôl gwahanu er lles eu plant a sefydlu eu trefniadau cynhaliaeth plant seiliedig 
ar y teulu eu hunain. Maent yn cael eu hesbonio’n fanylach yn yr ymgynghoriad Supporting separated 
families; securing children’s futures a gyhoeddwyd ar 19 Gorffennaf 2012. Mae ymateb y Llywodraeth i’r 
ymgynghoriad hwnnw a gyhoeddwyd ar 5 Tachwedd 2013.

Fel rhan o’r diwygiadau hyn, rydym yn gwneud cynnydd da o ran gweithredu’r fenter Help a 
Chefnogaeth i Deuluoedd wedi Gwahanu. Ar 29 Tachwedd, 2012, lansiwyd yr app we Trefnu Gwahanu, 
sy’n cyfeirio pobl at wybodaeth a chefnogaeth ar yr ystod o faterion y maent yn eu hwynebu ar ôl 
gwahanu. Lansiswyd hefyd y marc Help a Chefnogaeth i Deuluoedd sydd wedi Gwahanu, sy’n helpu 
rhieni i adnabod y sefydliadau y gallant ymddiried i’w helpu i weithio gyda’i gilydd ar ôl gwahanu er lles 
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eu plant, a Chronfa Arloesedd, a fydd yn profi a gwerthuso ymyriadau a fydd yn helpu rhieni sydd wedi 
gwahanu i weithio gyda’i gilydd a lleihau gwrthdaro. 

Ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu sefydlu eu trefniadau cynhaliaeth plant seiliedig ar gyfer eu teuluoedd 
ei hunain, cyflwynwyd y cynllun cynhaliaeth plant 2012, a weinyddir gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth 
Plant. Datblygwyd hyn i helpu i gynyddu nifer y taliadau sy’n cyrraedd plant ar amser ac yn llawn, gan 
ddod â gwell gwerth am arian i’r trethdalwr, prosesu ceisiadau’n gyflymach, cyfrifiadau symlach a 
chamau gorfodi yn gyflymach ar gyfer y rhai sy’n dewis peidio â thalu.

Cyflwynwyd y cynllun cynhaliaeth plant 2012 ar sail arbrofol. Mae’r dull hwn yn sicrhau bod y cynllun 
2012 yn gweithredu’n effeithiol cyn iddi agor i bob cleient, ar 25 Tachwedd 2013. Ni all unrhyw geisiadau 
yn y dyfodol gael eu gwneud o dan cynlluniau 1993 neu 2003.

Robert Devereux 
Prif Swyddog Cyfrifon
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