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Rhagair 
Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (yr Adran) yn gyfrifol am reoli cronfeydd cleientiaid sy’n ymwneud â 
chynlluniau’r Asiantaeth Cynnal Plant 1993 a 2003, a’r cynllun cynhaliaeth plant statudol Gwasanaeth 
Cynhaliaeth Plant 2012 newydd. Mae’r cynlluniau hyn yn cynnal plant drwy gasglu arian gan rieni 
dibreswyl a thalu’r arian hwn i rieni â gofal. Mewn rhai achosion, lle mae rhieni â gofal wedi derbyn 
budd-daliadau cyn 2008, 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 gweddill ei weithgareddau.

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

Y cyntaf, yw barn amodol ar gysondeb derbyniadau a thaliadau, gan fod asesiad rhai o’r symiau sy’n 
ddyledus i’w talu yn anghywir. Yr ail yw barn anffafriol ar ôl-ddyledion, gan fod yr ôl-ddyledion cronedig 
sy’n ddyledus gan rai rhieni dibreswyl yn cael eu cam-ddatgan gan adlewyrchu ar asesiadau anghywir a 
phrosesu anghywir ers cychwyn y cynlluniau statudol.

Mae’r rhain yn fethiannau hanesyddol a’r ateb strategol oedd cyflwyno’r cynllun Gwasanaeth 
Cynhaliaeth Plant 2012, wedi’i ategu gan system hollol newydd. Mae’r cynlluniau 1993 a 2003 ar gau i 
geisiadau newydd ac, o 2014, mae rhieni yn cael eu cefnogi a’u hannog i wneud eu trefniadau teuluol eu 
hunain. Os nad yw hyn yn bosib 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 dros eu plant.

Robert Devereux 
Prif Swyddog Cyfrifyddu
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